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RESUMO 

O presente estudo visa ampliar a compreensão da forma

çao da identidade. Quer dimensionar os mecanismos, envolvidos no 

paradoxo, que operam no desenvolvimento do individuo, permitindo 

que o mesmo seja único. Neste sentido, avalia a concepçao de ho

mem e delimita a definição de identidade, que apoiam o estudo. Em 

seguida, define o paradoxo e situa o papel que desempenha na for

mação da identidade. 

A justificativa .deste estudo, entre outras, está inseri

da na necessidade de'compreender a estruturação da identidade e 

dos agentes que operam a mesma, oferecendo subsídio para uma a

tuação adequada dos profissionais que lidam, mais diretamente, 

com a conformação do indivíduo, tarefa tão perigosa quanto pre

ciosa e difícil. A identidade insere a mudança na continuidade, 

desconhecer suas interações básicas é conduzi-la à rumos aleató -

rios, e, de qualquer modo, evitar considerar as questões de or

dem filosófica, antropológica e ética que comporta. 

Entre as conclusões fundamentais, cita-se: 

a) o indivíduo estrutura-se como tal ao fazer frente aos 

paradoxos; 

b) o conceito de identidade transcende as definições que 

lhes são emgrestadas nas designações de mesmidade, singularida

de; auto conceito, etc; devendo integrá-los num conceito de "i -

dentidade social"; 
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c) o paradoxo tanto pode ser construfdo como desintegra

do vivencialmente~ 

d) a identidade é expressa, em sua integridade, 

há integração entre os elementos do paradoxo. 
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SUMMARY 

The present study, intends to amp~itY the comprehension 

of the identity's formation. It wantsto give the dimensions of 

the mechanisms involved in paradox, \lhich works in the indivi-

dual's development, permiting that himself be unique. In this sen 

se, it evaluates the conception of the man and it delimitates 

the identity's definition, inwhich this study is based. Later on, 

defines the paradox and situates its role in the identity's for-

mation. 

The justific~tion of this study, between others, is in

serted in the necessity of the comprehension the identity's stru~ 

ture, and the agents that operate itself, offering subsidy for a 

adjust actuation of the professionals that labor, more directly , 

with the individual's conformations as much danger as precious 

and difficult task. The identity inserts the change in the conti 

nuity, to ignore its basics interactions is to drive it for alea

tory routes, and, anyway, to avoid to considerate the philosophi-

cal, anthropological and ethical questions, contained in 

interactions. 

Between the fundamentaIs conclusions: 

those 

a) the structuration of the individual occurs when he 

faces the paradox; 

b) the identity's concept transcends the definitions 

that designate the equality (in the time), singularity, 
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concept, and so on, it must integrate themselves within the con

cept of "social identity"; 

c) the paradox may be constructed or desintegrated by 

the experiencej 

d) the identity's integrity is expressed when the inte

gration between the paradox~s elements occurs. 
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INTRODUÇÃO 

"Qüero dizer, numa palavra, que, levando em conta todas as coisas 
que nascem, devemos verificar se em cada caso é bem assim, isto é, 
se os contrários não nascem senão dos seus prÓprios oontrários •.• 
Assim obtemos este principio geral de toda geração segundo o qual 
é das coisas contrárias que nascem as ooisas que lhes são oontrá
rias" (Platão, 428, 1979, p.73). 

Este trabalho pretende dar continuidade aos estudos ini 

cialmente desenvolvidos pela autora, ainda no curso de mestrado, 

nas cadeiras de Personalidade I e 11, quando, então, foram revis 

tos e avaliados os aspectos básicos relativos ao tema da Identida 

de, paralelamente ao desenvolvimento de pesquisas sobre a "Identi 
/I 

dade Social d~ Homossexual. 

Tais estudos iniciais sobre a tematica documentaram a 

importância do desenvolvimento de estudos nesta ãrea, que vem de~ 

pertando um crescente interesse, em especial, dos 

que dominam a área da personalidade. 

especialistéS 

Descrever as diferenças e semelhanças de um individuo, 

ou grupo de indivfduos, em relação aos demais, e estabelecer os 

parâmetros que posicionem identidades, tem demonstrado ser traba-

lho árduo, uma vez que nao são nítidas estas diferenças e seme -

lhanças. Por outro lado, a utilização de modelos pré-estabeleci -

dos que forcem estas distinções impedem a observação do indivi-

duo, exatamente, em sua identidade. 

Partindo destes dados, tornou~se imperioso definir a i-

dentidade a partir de sua formação, situando-a não como unidade 

consumada em determinado período da dxistência mas, como processo 
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determinado pela atuaçao de mecanismos bSsicos, que conjugam urna 

série de fatores. 

De qualquer modo, a consideração de processos, de aspe~ 

tos dinâmicos, apesar de sua relevância, encontra dificuldades 

quando recorre a um tratamento metodológico, cujas bases esco-

ram-se nos princípios da ciência. 

o tratamento do processo deve ultrapassar a dicotomiza-

çao dos fatores que atuam no mesmo. A utilização repetida e indis 

criminada destas dicotomias faz com que elas, corno sugere Garcia-

Rosa (1972) acabem 

"por se tomar insuperáveis, caracterizando-se a:mo obstáculos e
pistemolÕgicos à compreensão de fenârenos aparentanente distintos 
mas na verdade fundarnentalnente ligados entre si" (1972, p.5). 

Apesar das dificuldades com que esbarram os estudiosos 

ao buscarem os instrumentos fundamentais que superem a dicotomiza 

ção, determinadas posições fornecem os parâmetros necessários ao 

início da tarefa. 

As grandes problemãticas que dominam o campo das cién-

cias humanas e sociais, em particular, das ciências psicológicas, 

parecem estar relacionadas com a questão dos processos, o que faz 

com que as exigências metodológicas neste campo, e suas possíveis 

adequações venham a ser consideradas de um modo ou de outro. Con-

siderando que a autora é professora responsSvel pela disciplina 

de Psicologia do Desenvolvimento, o que lhe ofereceu a oportunid~ 

de de aprofundamento dos estudos nesta área, ª neste domínio que 

tem identificado algumas das possíveis saidas para a questão do 
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tratamento e consideraçao dos processos. 

Este trabalho quer verificar o processamento da identi-

dade, e portanto, situar os mecanismos que ai operam. Não visa i-

dentificar os fatores que atuam na formação da identidade,nem tão 

pouco verificar a preponderância de um deles, pretende, sim, elu

cidar os modos de interação destes fatores, os mecanimos que co-

ordenam os processos. Parte da hipõtese de que tais mecanismos fun 

cionam por contradições, ou atuam produzindo a vivência destas 

contradições. Assim, as contradições fazem operar a identidade . 

Para fazer frente aos paradoxos o individuo recorreria a uma es-

truturação que imprim,iria sua identidade. 

A vivência dos paradoxos envolveria, em si, os proces-

sos, uma vez que abre, ao individuo, a possibilidade de escolha. 

Se, por exemplo, uma determinada atitude pode ser vivenciada si

multaneamente como Doa e má, então podem ampliar~se as possibili-

dades de vivências, permitindo, inclusive a conformação de um co~ 

tinuo em relação às mesmas. Se a quase totalidade dos fenômenosh~ 

manos estão envolvidos em paradoxos, então o individuo precisa d~ 

senvolver determinados critérios que lhe permitam tomar decisões. 

Tais critérios fazem combinar as decisões formuladas, ainda que 

implicitamente, pelo social com aquelas oriundas das pr5prias ne-

cessidades do indivíduo. Os paradoxos, portanto, atuam sobre a 

formação da identidade social, conjugando os diversos fatores que 

tem sido caracterizados como fundamentais no campo da identidade. 

Sendo os processos a questão fundamental neste estudo, 

toma~se como referência a posição fe~omenoI5gica, que defende a 
, 

compreensão como meio legitimo de investigação, que "tenta deli-
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near a significaçao a partir da observação do fenômeno, sem valo-

rizar certos aspectos a prfor f " (Augras 1983 p 21) 
.L .L " • • 

Na concepção de Husserl tudoo que existe tem urna forma 

intrínseca e um sentido apreenstveis diretamente (AlIes was ist 

hat sinn) * (Car-.pos, 1945), sendo que esta apreensão dos fatos po~ 

sibilitaria a ciência. Considerando que o material a ser aqui tra 

tado esteja envolvido em tantas discordâncias e indefinições, a

lém do que encontra-se em terreno que não se encaixa bem nem em 
. L~TT\ na!J 

doutrinas materialistas efmecanicistas, torna-se necessário bus-

car o sentido contido na própria temática, tarefa esta que, com 

a utilização do métod,o fenomenológico, permitiria a elucidação,0E. 

ganização e verificação dos relacionamentos entre os: paradoxos e 

a formação da identidade. 

De qualquer modo, as interpretações serão evitadas, com 

exceçao daquelas que parecem emergir do próprio material tratado. 

Carneiro Leão (1971) no artigo Hermenêutica do Mito explica que o 

termo hermenêutica significa transmitir, trazer mensagens, e pon-

dera que para que uma interpretação seja considerada urna hermenêu 

tica é necessário que ela chegue à dinâmica do destino que estru-

tura a história. Pretende-se, aqui, chegar, pelo menos, próximo 

das dinâmicas que envolvem a formação do individuo, e proceder,a~ 

sim como deve fazer um "bom" psicólogo clínico, deixando que o 

sentido transpareça, de modo que seja difícil a classificação de 

sua intervenção na alçada da interpretação. 

Na tentativa de manter,na medida do possível, os concei 

* (Tudo que ê tem um sentido) • 
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tos isentos de exposi~ao e manípulaçao, aliados ao desconhecimen-

to das bases que lhes sejam implicitos, este estudo busca abran

ger toda a sua temática a partir do dimensionamento dos pressupo~ 

tos que orientam as definições relacionadas. Cabe posicionar, an

tecipadamente, a pretensão de que os conceitos utilizados sejam am 

pIos o suficiente, de modo a fazer aproximá-los do sentido que o 

próprio fenômeno comporta, sem permitir que, no entanto, tais de-

finições se percam na sua pr5pria generalidade, tornando-se incom 

preensIveis. Assim ~, que, nao se procura fazer sobrepor um fator 

sobre o outro, mas sim, verificar os seus relacionamentos. O con-

ceito de identidade ~ disposto' no sentido de ambos os aspectos, a 

unidade e o grupo, em seus modos de auto-geração. Do mesmo modo , 

na definição de paradoxo, basicamente apoiada na compilação e cl~ 

sificação adotada por Ferrater Mora (1958), procura-se reunir as 

concepções básicas do paradoxo como unidade vivencial, tendo uma 

existência fenomenológica, edo parQdoxo que não resiste a uma a-

curada avaliação de suas linguagens e metalinguagens. 

Baseados nestas premissas, os cap!tulos da dissertação 

partem dos pressupostos básicos que orientam o posicionsamento e, 

consequentemente, delimitação da definição de identidade utiliza-

da. Segue-se a exposição acerca dos sentidos e estudos apontados 

em relação ao paradoxo, suas conceituações e avaliação das mes

mas. Deste modo, parece tornar viável a tarefa de apresentar os 

relacionamentos entre o p~radoxo e a identidade, permitindo, num 

capítulo final, o levantamento das questões e conclusões que se 

fizeram marcantes. 

O projeto inicial desta dissertação, conta com a inclu-
I 

sao de um capitulo sobre o limito como instrumento", o que se jus-
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tificaria uma vez que o mito teria a propriedade de revelar as 

contradições que se fazem presentes no homem e seria, no parecer 

de Mircea Eliade (1963), o representante de uma história verda-

deira e muitíssimo preciosa por ser, acima de tudo, sagrada,exem-

plar e significativa. 

Muito embora a utilizaçao do mito como instrumento ve

nha a permitir a apreensão das manifestações, dos modos de expre~ 

são, e processamentos das contradições, naformaçao da identidade, 

tal tarefa não será possfvel neste estudo, já que a introduçãode~ 

ta temática exigiria um outro trabalho dado as suas especificações, 

complexidade e extensividade. 
I 

De qualquer modo, fica, aqui, ressaltada a importância 

de proceder-se à hermenêutica dos mitos, quando se pretende veri-

ficar a formação da identidade, a partir dos mecanismos básicos 

de contradição. 

"Em vez de elaborar um sistema abstrato e lógico do mundo, o mito 
testemunha a presença deste universo contraditório. •• Expressar e~ 
te mundo, é enunciá-lo em todas as suas oontradições, em toda sua 
estranheza. g a realidade humana que o roi to revela. Não descreve 
apenas as terríveis forças da natureza, mas ainda as tensões vio
lentas e mais estranhas, que residem no coração do harem - ele t~ 
bém é natureza" (Augras, 1983, p.14-15). 

o mito parte de um sistema muito significativo, tanto 

quanto o sistema racional, e, de modo especial, revela as contra-

dições. Documentando, de maneira tão fiel, a realidade humana,peE 

mite que se verifiquem as contradições e suas relações com a for

mação da identidade. Se, corno quer Platão, é dos contrarios que 

nascem os contrarios, princípio de topa a geração, cabe verifi-

car, pelos mitos, os modos como os contrarios interagem e, parti-
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cularmente, como se relacionam gerando a identidade. 

Segundo Carneiro Leão (1971) a existência do homem esta 

ria condicionada à projeção de suas possibilidades no sistema de 

referência do mundo, unindo o que está dividido, sintetizando o 

ambíguo e interpretando o que ê bom e o queé mau para si. 

A possibilidade de unir está vinculada a condição da se 

paração, e ambas coordenariam o existir. Conhecer as medidas de 

integração decontrarios, implica em definir e vivenciar estes 

contrários, verificando os seus modos de geração reciproca e suas 

implicações na formação da identidade. 

Se os mitos permitem aaproximação dessas vivências, fu~ 

damentais para a compreensão daqueles funcionamentos, fica claro 

que a continuidade deste trabalho necessita da inclusão daquela 

temática, o que terá seguimento em época oportuna. 



I. A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE 

1. Pressupostos básicos 

Os estudos que versam sobre o processamento da identida 

de, ancorados em múltiplas conceitualizações, partem de pressu

postos básicos que os norteiam. Tais pressupostos situam as dife-

rentes concepções sobre a tão discutida questão da natureza do ho 

mem. Embora estas concepções venham a oferecer orientação quanto 

ã seleção dos conteúdos e à definição da metodologia adequada,por 

outro lado situam a complexidade das problemãticas humanas e so-

ciais em aspectos p~rciais. De qualquer modo, tais pressupostos 

não podem ser eliminados, e nem mantidos implícitos, devem ser e-

videnciados de modo a permitir a elucidação das bases que orientam 

o desenvolvimento e conclusão das investigações. 

o presente estudo visa situar a formação da identidade 

em seu processamento, portanto, seus pressupostos apoiam-se na 

consideração da dialética entre os fatores que atuam nesta forma

ção. Se não procura enfocar os aspectos parciais da identidade 

nem estabelecer marcos determinados para a sua formação, não se 

escora em posições radicais acerca da questão nature versus nurtu-

ES:., mas encara. o indivíduo corno produto e produtor da interação de~ 

tes fatores. 

A dialética entre os fatores inatos e aprendidos situa-

se na perspectiva de Pascal: "tenho muito medo que essa natureza 

seja ela própria, apenas um primeiro hábito, assim corno o hábito 

seria urna segunda natureza" 
.. t 

(Andre Gide, 1971, p.22). 
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A controvérsia inato x aprendido t~m atravessado os tem 

pos e, apesar das muitas contribuições, ainda, se encontra em aber 

to. O temor de Pascal passa a ser evidenciado de modos múltiplos 

e vêm a ser abordado de modo singular por Anne Anastasi num arti

go publicado no Psychological Review, em 1958, sobre a controvér

sia hereditariedade x meio ambiente na determinação do comporta -

mento humano. Conforme coloca Merval Rosa (1983), Anastasi "lan

çou consideravel luz sobre o problema, tanto do ponto de vista t~ 

órico como nos seus aspectos metodológicos". Embora não tenha re

solvido integralmente a problemática, se ê que existe algo para 

ser solucionado, mudou o rumo das discussões ao mostrar que a peE 

gunta sobre o tema não era adequada. Segundo Anastasi a pesquisa 

científica atual deve voltar~se para a busca de como cada um des

ses fatores opera em circunstâncias variadas. Saõer como os fato

res hereditarios e ambientais interagem parece ser mais signific~ 

tivo do que determinar qual deles ê o mais importante ou quanto 

entra de cada um na composição do comportamento do indivíduo. 

A formação da identidade, sem dúvida, é caracterizada 

pelos modos de interação destes fatores e quando queremos avaliar 

este processo temos que providenciar maneiras de elucidarmos esta 

dialética. 

A compreensão dos mecanismos envolvidos na interaçãode.ê. 

tes fatores deve exigir atitudes especiais que são expressas, por 

exemplo, no prefácio do livro Linguagem e Mito (Cassirer, 1972) 

por Anatol Rosenfeld ao fazer uma citação da obra, considerada 

principal, de Cassirer, Filosofia das Formas Simb5licas • 

Diz a ci taçao que a filosofia das formas siml:xSUcas "não pretende 
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estabelecer, de ante.mao, detenuinada teoria dogmática da esséncia 
dos objetos e de suas propriedades básicas, mas visa a apreender e 
descrever, ao contrário, rrercê de trabalho paciente e critico, os 
modos de objetivação que caracterizam a arte, a religião, a ciên
cia", sobretudo, porém, a linguagem e o mito; acrescenta Rosenfeld. 

A apreensão e descrição dos fenômenos são passos cru-

ciais para a elucidação dos mecanismos envolvidos nas dialéticas, 

nos processos. Nos modos de objetivação das diversas formas sim -

bólicas, que constituem o'universo do indivIduo, encontram-se pa-

drões que, ao serem detectados, deixariam, provavelmente, transp~ 

recer os mecanismos de interação dos fatores aÍ envolvidos. 

Diversos sao os contextos de operação das interações, 

das dialéticas. ContUdo, os processos parecem ocorrer, enquanto 

tal, de modo similar. Objetivando delimitar as dialéticas entre 

os fatores envolvidos na formação da identidade Cassirer (1972) 

desta vez, faz um registro dos modos de interação e geração recí-

proca entre o mito e a linguagem. 

mitos e 

"Se alguém perguntasse qual dessas fonnas de rretáforas suscitou a 
outra, se, portanto, o fundamento ultimo da expreSSa0 rretafórica 
da linguagem reside na postura rnftica do espfrito, ou se, ao con
trário, esta atitude do espírito só pode fonnar-se, desenvolver-se 
com base na linguagem, as considerações precedentes indicariam que , 
no funq.o, tal pergunta é supérflua. Pois aqui, evident.errente, não 
se trata de verificação empírica de um "antes" ou "depois" tempo
rais, mas sim de uma relação ideaciana1 entre a fonna 1inguística 
e mítica, do modo corro uma influi sobre a outra e a condiciona em 
seu ccnteúdo •.• " "Essa condicionalidade, por seu turno, só pode 
ser concebida camo algo inteiramente recíproco pois a linguagem e 
o mito se acham originariamente em correspondência indisso1úve1,da 
qual só aos poucos cada um se vai desprendendo o:m:> rrernbro indep6!! 
dente" (p.106). -

As formas de interação podem ser avaliadas ao nrve1 dos 

da linguagem, assim como ni formação da identidade. Es-
I 

te não é um fato estranho jã que a formação da identidade,conect~ 
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da com a linguagem, o mito, a arte e todas as formas de expressão 

do ser individual e cultural, nao poderia deixar de envolver-se 

nos quadros de influência reciproca que tais formas comportam, e 

nem tão pouco os seus processos poderiam funcionar de modos incom 

patíveis. 

Entre os teoricos que se aprofundam na compreensão doho 

mem, abordando-o em suas dialéticas essenciais, sobressai Jaspers. 

Considerando a quest;o fundamental da transformação, da variação, 

da singularidade, do indivíduo em conjugação com as característi

cas que se estabilizam e que apontam para a humanidade, Jaspers 

(1973) coloca que embora o homem exista a qualquer momento corno 

um todo, este todo não ª mais do que urna idiia, pois a concepção 

de tod~ em s~ retiraria do homem o caráter de transformação. Se

gundo Jaspers, a idéia de todo transcende e da! decorre o fato 

de não apreendermos urna unidade final nem do individuo, nem da e

xistência. O abrangente ê considerado corno inobjetivo e só conse

guimos apreender e ~objetivar" diversas unidades constituintes de 

urna unidade maior. 

Assim, Jaspers apresenta-nosa:possibilidade de conceber 

mos a dualidade como dimensionamento da existência, da unidade. 

Nietzsche qualifica o homem corno sendo um animal não de 

finido, uma possibilidade em aberto. Porém, para realizar a sua e 

xistência no tempo dependeria de sua finitude, a qual lhe soa co

mo falsa e tenta supera-la. 

Tanto Jaspers quanto Nietzsche consideram que o indivi

duo é caracterizado, acima de tudo, Jelas multiplas possibilidades 
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que o constituem e direcionam o seu destino. Concordam, ainda, que 

somente os aspectos parciais, separados do continuum da existên -

cia, são objetivados. 

Várias questões fica~ mais claras após o estabelecimen-

to destes referenciais. O fato de haver uma maior preocupação com 

o tema Identidade, após a dedicação de muitos estudos aos diver -

sos domínios do campo da personalidade humana, parece indicar,mais 

uma vez, a tentativa de superar as finitudes que tamb~m têm sido 

necessárias ã compreensao e existência do individuo. 

Allport (1975) ao tratar do desenvolvimento e formação 

da personalidadde fiia, do mesmo modo que Jaspers, que necessita

mos de portas abertas quando nos propomos a tratar da personalid~ 

de, e que as visões parciais não servem para explicar o funciona

mento global do ser, principalmente quando estes aspectos se refe 

rem unicamente, e largamente,aos comportamentos e padrões inseri -

dos em pessoas ditas doentes ou a ratos presos e levados à neuro

se. Allport coloca que muitos estudos .têm se prendido aos lados 

considerados "negativos" e "incomodativos" do ser, como: violên -

cia, crime, hostilidade, etc. Considera que s8 na uma forma de com 

preender-se estes aspectos, inserindo~os no ser, avaliando~os em 

suas dialéticas com as demais expressões da existência que de for 

ma alguma encontram-se divorciados daquelas, senão que as geram e 

são por elas geradas. 

Allport (l975) tamb~m se refere ao dilema implícito na 

unicidade que se caracterizaria, principalmente, pelo fato de ser 

a personalidade mais um processo tra~sitivo do que um produto aca , 

bado. Naturalmente que tomar a personalidade como objeto de estu-
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do é lidar diretamente com o seu desenvolvimento, ou melhor, com 

seus cursos de mudança, de individuação. Nas palavras de Allport 

(1975) "se deve existir urna ciência da personalidade, deverá ocu 

par-se, mais do que no passado, com o aspecto mais importante da 

personalidade, isto ê, a sua manifesta unicidade de organização". 

A individualidade se apresenta corno caracterfstica bás! \ 

ca do ser. A possibilidade de alterar seus padrões de reação, de 

modificar-se, de atuar sobre o mundo, alterando-o na medida em 

que se altera, faz do ser o criador,criado, o indiv2duo desta di-

nâmica. 

A dísposição para a mudança é apontada, junto com a 

consistência, integração e estabilidade corno propriedades que, na 

análise da personalidade, se revelam corno básicas. Penna, no seu 

livro Linguagem, Personalidade e Terapia (s7d~ ressalta que a 

disposição para a mudança não se opõe à estabilidade, e que esta 

não deve ser apontada corno sinônimo para a rigidez. 

Realmente, propriedades que estão em geração recíproca, 

dialética portanto, não podem ser encaradas corno paradoxais.Cons~ 

quentemente, as duas perspectivas, nomotªticas e idiográficas,di~ 

criminadas na psicologia da personalidade, não podem estar divor

ciadas e em oposição. 

" ••• não há absolutamente nada de contraditario no fato de se con
siderar que o indivíduo, cerno tal, seja o verdadeiro objeto da in
vestigação e em se admitir simultaneamente que para explicá-lo e 
canpreende-lo convém referir-se a leis ..... (Filloux, 1966, p.9). 

Ainda nas palavras de Fill?ux: 

"Diz-se certamente só haver urna ciência do geral e não urna ciência 
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dq individual. Mas isso ê jogar cem palavras e limitar arbitraria
mente o canp:> da investigação científica" (p.9). 

Parece óbvio que a consideração dos aspectos de trans 

formação e de estabilidade, do modo corno aparecem no ser indivi-

dual, interatuando, necessita do apoio de urna concepção que in

clua a interação na própria postura metodológica. Assim, nomotéti 

co e idiográfico devem integrar-se numa única abordagem do indiví-

duo. Este parece ser o procedimento mais adequado quando se pre-

tende levantar leis no indivíduo e no homem, quando tornamos como 

meta a objetivação das estabilidades no ser singular e as estabi-

lidades do humano, assim como as transformações que se operam no 

"único" e as mudanças que se fazem sentir na própria pondição hu-

mana. Ou dito de outra maneira, a avaliação das interações do que 

seja denominado como singular com o que pode ser caracterizado co-

mo comum, exige uma posição metodológica de bases dialéticas. 

De qualquer modo, é tão difícil quanto importante o a-

profundamento do conhecimento dos modos de interação entre o sin-

guIar e o comum, que se fazem sentir tanto a nível do indivíduo 

quanto a propósito da condição humana. Para tanto, é importante 

a conceituação do singular e da comunalidade assim corno as suas 

correspondências com a transformação e a estabilidade. 

A necessidade de estabelecer e conceituar com maior pre-

cisão os mecanismos envolvidos nos processos que guardam, em si , 

tanto. características de estabilidade quanto de alteração, se faz 

sentir nos vários âmbitos que envolvem o indivíduo em suas rela

ções com o meio. Perls, um dos fundadbres de Gestalt Terapia, pro-
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poe a Teoria de Mudança que considerada por Beisser (1975) passa 

a ser denominada "Teoria Paradoxal da Mudança" situando que lia mu 

dança ocorre quando uma pessoa se torna o que é, não quando tenta 

converter-se no que nao é". Desta forma, descobrir o que se é, a-

lém de propiciar uma condição para a ocorrência de mudanças, já 

seria, em si, uma mudança. 

"A premissa é que a pessoa deve pennanecer· em seu lugar, a fim de 
ter um terreno firme para se deslocar, e que ª difícil ou impossr
vel qualquer rrovimento sem esta base sólida" (Beisser, 1975, p.lOS--
106) • 

Beisser.coloca~ ainda, que a mudança social obedeceria 

aos mesmos princípios e que a sobrevivência da humanidade requer 

que se encontre um método ordenado de mudança social, já que cada 

vez mais se acelera a rapidez destas mudanças. 

o encontro de um metodo ordenado de mudanças, tanto so

cial quanto individual, exige que sejam detectados os princípios 

e mecanismos, subjacentes às mudanças tal como elas são evidencia 

das. Este trabalho pretende situar estes princípios no capítulos~ 

bre Paradoxos, onde poder~se-á compreender melhor as questões que 

servem de base às divergências entre Penna (Linguagem, Personali

dade e Terapia, sJd) que admite que não haveria contradição entre 

as características de estabilidade e de transformação e Beisser 

(1975) que propõe uma Teoria Parado~l de Mudança. g muito prová-

vel que tais posturas estejam apoiadas em diferentes conceitos 

que elucidados, permitiriam uma integração destes estudos. 

A dialética entre mudança e constância deve ser compre

endida no discurso da dialªtica entr~ o singular e o comum. As ba 
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ses para o levantamento dos pr1ncfpios que controlam os modos de 

interação daquelas dialéticas encontram-se escoradas nos diversos 

es tudos sobre a Personalidade e a Formação de Identidade. Torna-

se, portanto, necessário um levantamento das questões apontadas 

como relevantes pelos estudiosos destes campos e o estabelecimen-

to dos conceitos atribuídos aos termos Personalidade e Identidade. 

As diversas definições atribu!das ao singular e comum , 

as transformações e estabilidades, assim como os sentidos dados 

às dialéticas que as integram num todo, servem de suporte para os 

encaminhamento dados aos estudos no campo da personalidade e iden 

tidade. 

~ais definições e concepções quando não são apresenta-

das, diretamente, nos textos, podem ser visualizadas, através de 

uma análise mais apurada. 

o campo de estudo da identidade será explorado, mais de 

talhadamente, no próximo cap!tulo, contudo, convém situar-se as 

concepções de base do termo personalidade, que oferecem certas~ 

dições significativas para apresentação daquela temática, ao mes-

mo tempo em que proporcionam meios para se elucidarem .. as dialéti 

caso e/sobretudo, a questão da necessidade de incorporação da sin 

gularidade no domínio da personalidade, ou ainda, a urgência da 

criação de um campo de estudo que investigue a singularidade, de 

um modo particular. 

Allport (1974) situa que o Ittermo personalidade refere-

se, tanto à mente em particular, quanto a mente em geral". Escla
I 

rece, o referido autor, que no âmbito da personalidade, o conheci 
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mento que temos do homem em geral poderia ser aplicável, em par _ 

te, à compreensão do indiv!duo, e vice-versa. 

Contudo, a psicologia dedicou~se quase que exclusiva 

mente ao "homem em geral" ou à busca dos fatores universais, co

muns a toda a humanidade, deixando de lado a singularidade.Os moI 

des da ciência natural, definidos numa ciência convencional de u

niversais, não tem observado atentamente a importância do tema da 

individualidade. Assim procedendo, o dom!nio dos universais fica 

bastante prejudicado, levando a falácias. Se a singularidade si

tua-se como aspecto bãsico na constituição de caracter!sticas es

táveis, constantes, não há como deixá-la para segundo plano, sem 

o risco de não apreendermos adequadamente aquelas constantes. As 

leis estão na individualidade e dependem dela, assim como as con~ 

tantes atuam sobre a singularidade. Isto posto, comparar aspectos 

parciais, setoriais, das diversas individualidades, sem haver com 

preendido os mecanismos envolvidos nestas singularidades, englo -

bando as relações entre singular e comum, deixa muito a desejar. 

A compreensão do que seja uma individualidade e de como 

ela se torna possfvel, requer o delineamento das questões que têm 

sido levantadas pelos estudiosos da personalidade. Muitas destas 

questões encontram-se nos discursos sobre a individualidade, prin 

cipalmente nos lugares onde o conceito de personalidade passa a 

ser utilizado para designar a indiVidualidade psicológica. 

Conforme o parecer de Filloux (1966) "A dif!cil dar uma 

definição preconcebida que não seja puramente formal ll
• Sugere o 

autor que, de qualquer modo, esta definição seria naturalmente aI 

cançada quando as diversas questões forem pelo menos debatidas e 
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conscientizadas. 

o levantamento destas questões, tornando por base a ind~ 

cação das situações e designações que não definem propriamente a 

personalidade, torna possível o controle de urna sêrie de dúvidas 

e/ou confusões, que se fazem sentir com um tratamento mais aberto 

do terna. 

Fil10ux (1966) situa os sentidos que não devem ser atri 

buídos ã personalidade. De acordo com este autor, a noção de per

sonalidade, tornada corno qualidade de individualidade psicológica, 

nao deve ser entendida corno grau de influencia de um indivíduo so 

bre o outro, todos os indivfduos teriam, ou constituem-se numa 

personalidade e as suas comparações implicariam em juizo de valor. 

Também não podemos designar a personalidade reduzindo-a ã aparên

cia que a pessoa se atribui, jã que a aparência seria apenas um 

de seus aspectos. Fil10ux, ainda, menciona que o ideal que o indi 

víduo faz de si é urna abstração e não pode designar a persona1id~ 

de e , de modo similar, não deve a personalidade ser vista corno u

rna "essência metafísica e hipotªtica do ser humano". 

Estas designações, inadequadamente, ou insuficientemen

te, atribuídas à personalidade são apenas algumas das incompreen

sões que acobertam o terna, contudo enfocam alguns aspectos funda 

mentais para a sua elucidação. Um destes aspectos, sem dúvida,diz 

respeito ao fato de que devemos estar atentos para a atribuiçãode 

valores à personalidade, que separa os indivIduos não a partir de 

suas singularidades mais pela valorização de determinadas caracte 

rísticas sobre as outras. 

Segundo as diretrizes de Fi1loux, a definição formal do 
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termo deve abranger as diversas características que um sentido 

mais adequado parece requerer, além dogue evitaria a prevalência 

de um determinado sistema. Assim, deve serconsiderado que, apesar 

de haver traços em comum entre os indivíduos, a personalidade é ~ 

nica. Deve ser compreendida, também, como sendo uma organizaçãoou 

um centro com tendência integrativa. Outra característica impor -

tante seria seu caráter temporal e, finalmente, a personalidadese 

estabelece como um meio, como uma condição, não devendo ser apon-

tada nem como estimulo e nem como resposta. Após tais delimita 

ções, Filloux (1966) define a personalidade corno sendo a 

"configuração única assumida no decurso da história de um indiví -
duo pelo conjunto de sistemas responsilveis fOr seu corrporta:rrento " 
(p.13) • 

Allport (1974) considera as várias significaçÕes que têm 

sido atribuídas à personalidade e ã sua raiz pessoa. Fazendo ref~ 

rência a Max Muller, situa que o termo pessoa g abstrato e que em 

francês chega a significar ninguém. E o termo personalidade, no 

latim clássico persona, comportaria tanto um sentido de efeito ex 

terno - mãscara - como um sentido vinculado à uma estrutura inter 

na - "conjunto de qualidades xntimas e pessoais" ... chegando a si9: 

nificar urna pessoa importante. 

As definições atuais,ainda, apontam para estas dire-

çoes: estrutura interna x efeito externo. Allport, junto â outras 

definições clássicas, aproxima-se daquela colocada por Filloux. 

Segundo a concepção de estrutura interna, Allport (1974) assim de 

fine a personalidade: 

liA personalidade ª a organização dinâm:i:ca, no individuo, da:; sis-



20. 

temas psicof!sicos que detenninarn seu catpOrtarrento e seu pensamen 
to caracteristim li (p. 50) • -

A avaliação dos diversos significados atribu!dos ao ter 

mo personalidade conduz à um sentido comum. Nas palavras de Smith 

(1977) tal sentido é expresso ao ser ressaltada a importância e 

singularidade da pessoa. Segundo Smith: 

lia palavra dâ direção e energia para o vago desejo humano de indi
vidualidade. Hoje, este desejo ê quase tão tangível quanto o dese
jo de aliIrento, embora poucas vezes na hist6ria o hanern tenha esta 
do tão evidentemente consciente deste desejo" (p.5-6). -

Deste modo, a singularidade, sendo um aspecto essencial, 

tem sido definida corno um conjunto de traços, ou coclo um todo di

nâmico, englobado pelos diferentes atributos estruturais do eu, 

ou ainda corno um campo determinado pela interação organismo-arnbi-

ente, expresso no desempenho, especial, de papéis sociais.Tais de 

finições encontram-se integradas na singularidade e a apreensào 

desta integração pelo estudioso não é tarefa fácil e talvez a com 

plexidade se encontre menos no fenômeno da integração do que nos 

métodos que utilizamos para chegar ali. 

Hall e Lindzey (l984) relacionam a definição atribuída 

a personalidade com a prefer~ncia te8rica. Tornando a colocação 

literal destes autores: 

"Para nós a personalidade é definida por conceitos ercpíritos part!. 
culares que são urna parte da teoria da personalidade errpregada ~ 
lo observador" (v.l, p.7). 

De acordo com o posiciona~ento acima, são as teorias e 

suas especulações as principais responsáveis pela constituição e 
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defesa dos diferentes tipos de definição para a personalidade. Os 

caracteres enfatizados ora prendem-se ao sentido globalizador da 

personalidade, mediador, ora integrador, ou ainda aos sentidos de 

essência do homem e de seus aspectos anicos. 

De qualquer modo, deve a personalidade caracterizar uma 

pessoa e possuir estruturas consistentes ao longo do tempo e pas

síveis de expressarem-se em diversas situações. Partindo desta ba 

se tanto estrutural quanto dinâmica, a valorização de um aspecto 

sobre o outro remonta aos fundamentos implícitos nas teorias, a 

partir das suas concepções de homem. 

"O que um teórico acredita ser o harem determinará que aspectos do 
canp::>rtanento humano são irrportantes e marecem ser estudados, e 
quais os insignificantes que podem ser ignorados sem perigo" (Peck 
e Whitlow, 1976, p.l4) . 

Conforme já foi salientado o aspecto da singularidade é 

uma questão fundamental no terreno da personalidade. O singular, 

o único, não elimina as leis que os coordenam, documentam, ao con 

trário a compreensão das dialéticas aí envolvidas. Por outro la-

do, os estudos já realizados apontam em direção desta singularid~ 

de, que precisa ser melhor esclarecida. 

Lazarus (l979) fornece os subsídios para a compreensão 

dos aspectos dinâmicos que coordenam os domínios estruturais e 

processuais da personalidade. Situando as estruturas como "combi-

nações mais ou menos estáveis das parcelas de um sistema" reconhe 

ce, o autor, que, 

" . •• ainda que sej am aspectos estáveis ou estruturas, deverros re
cordar que essas estruturas res*ltaram de continuas forlas intera
tuando no decurso do tenpo e que essas forças ainda estao agindo 
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para alterar lentamente as prÕprias caracter3:.sticas que nos pare -
cem fixas em nosso limitado âmbito" (p.58). 

Em relação aos processos, Lazarus (1979) coloca que es

tes se referem aos modos de atuação, de funcionamento e de altera 

çao mutua entre as parcelas do sistema. Acrescenta, o autor, que 

muitas destas estruturas e processos devem ser reconstituídas a-

través de um esforço teórico, já que não seriam diretamente obser 

váveis. 

Tal esforço teórico, no entanto, tem deixado muito a de 

sejar no sentido de não conseguir situar adequadamente as intera-

ções entre os aspecto~ estruturais e processuais. Lidar com aspe~ 

tos de dinâmica parece requerer um aprimoramento metodo16gico que 

permita posicionar mais claramente as re1açóes e a1teraçóes envo1 

vidas no fenômeno. 

Assim, não parece apropriada a tentativa de substitui

çao dos estudos de personalidade pelos de identidade, nem tão po~ 

co este terna deve poder subordinar-se ou ser englobado naque1edis 

curso. Deve-se, isto sim, procurar situar o campo da identidade , 

em suas peculiaridades e em seus relacionamentos com o terreno da 

personalidade, a partir do aprimoramento de metodo10gias que per-

mitem tal dimensionamento. 

Em suas bases, a identidade e a personalidade, estão e~ 

volvidas em questões que 1hessão comuns, quais sejam as dia1éti -

cas entre os processos e estruturas que as delimitam. Constituem-

se sobre as interações entre o singular, o flnico, e comum. e na 

própria dia1ªtica que estes conceito~ definem-se, ja que estão em 
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constante modificação. 

A organização, unicidade, e o fato de ser urna condiçãoe 

nao um estímulo ou resposta, fazem da personalidade urna configur~ 

çao especial, que exprime tanto caracter!sticas envolvidas em es-

tabilidade quanto em transformações, de tal modo que o estável s~ 

fre alterações em decorrência das transformações e estas modifi -

quem seus padrões ao se confrontarem com a estabilidade. 

Q caráter de estabilidade da personalidade tem sido en-

fatizado, contud~ por ser posicionada de modo divorciado das trans 

formações, que lhe dá condições de presença, não foi satisfatori~ 

mente investigada. Q,sentido de agente organizador atribuído ... a 

personalidade, só poderá ser compreendido se reavaliadas estas cem 

dições. 

Tornando por base tais considerações, cabe, agora, deli-

mitar-se, mais precisamente o campo da identidade, o que numa a-

çao reciproca, lança luz sobre os pressupostos, e estudos diretri 

zes considerados. ~ no próprio estabelecimento destes pressupos-

tos que o estudo da identidade faz-se necessário. 



2. Revisão de literatura e delimitaxão da abordagem 

Conforme já foi salientado,são múltiplas as bases e 

pressupostos que orientam o desenvolvimento dos estudos sobre a i 

dentidade, e que precisam ser elucidados. 

A dificuldade em esclarecer as concepções de base se 

faz acompanhar da redução da ampla temática a determinados aspec

tos que, tomados isoladamente, muitas vezes, deixam de apresentar 

as suas peculiaridades fundamentais. 

No cerne deste quadro, as muitas divergências se apru

mam propiciando, à partir das variações teóricas, dificuldades an 

ceituais e metodológicas. 

Apesar desta situação é possível a verificação de cer

tas concordâncias entre os teóricos, em relação aos aspectos e fa 

tores que sobressaem na formação da identidade. Mas, quanto aos ~ 

peradores que atuam propiciando a integração desses fatores, a ex 

ploração ainda é precária. 

A consideração da totalidade dos estudos sobre a temáti 

ca, e o aprofundamento de cada um deles em suas precisões termino 

lógicas, não é pertinente, nem possível; portanto, esta revisão 

limita-se a ressaltar alguns dos estudos apontados como relevan

tes na consideração de aspectos e fatores significativos para o 

processamento e definição da identidade, situando seu campo. Par~ 

lelamente, proceder-se-â a uma avaliação, integração e delimita -

ção das possíveis contribuições desses aspectos para este estudo. 

Diante da abrangência da temática, várias tem sido as 
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tentativas no sentido de formalizar uma redução que propicie a 

constituição de uma ampla base para seu estudo. Contudo, a difi

culdade de tal empreendimento faz com que haja a substituição de 

um conceito abrangente por outro igualmente abrangente. Assim, a 

identidade tem sido associada à auto~imagem e auto-conceito (Vian 

et alii, 1974; Manning, 1981), que também são conceitos amplos. 

Erikson em seu livro Identidade, Juventude e Crise 

(1971) assim define a identidade psicológica: 

"Identidade psicológica é o senso subjetivo, bem caro urna qualida
de observável de mesmice pessoal e continuidade, enparelhada oom 
alguma crença na mesmice e continuidade de alguma imagem ccmparti
lbada do mundo. g um estado de ser e de tornar-se que pode ter uma 
qualidade consciente bastante elevada (de fato, auto-oonsciente) e 
nesmo assim pennanecer em seus aspectos rroti vacionq.is, nmn ni vel 
inconsciente e aturdido por conflitos dinâmicos". 

A definição de identidade, assim enunciada por Erikson 

parece abranger o auto-conceito, nao se limitando, contudo, ao mes 

mo. 

Pikunas (1981) considera que a estruturação das bases 

para o estudo da identidade depende, fundamentalmente, da conver-

são do auto-conceito para uma teoria do eu. Paralelamente, situa 

como funções básicas do eu: a manutenção da continuidade da iden-

tidade e o propiciar coerência ou continuidade ao comportamento • 

Coloca ainda, o autor, que a coerência ou continuidade de compor-

tamento seria, em grande parte, resultado do auto-conceito. 

Allport (1963) propõe que o processo de formação do "eu" 

se daria através de cinco estâgios. O primeiro é descrito como 
I 

sendo determinado pela sensação física ou corpórea do "eu", onde 
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seria poss!vel a distinção entre o próprio corpo e os elementos e~ 

teriores. O segun~estágio seria caracterizado pelo conceito de 

auto-identidade e seria facilitado pela aquisição da linguagem e 

implicaria no estabelecimento de um senso de continuidade, já que 

a criança começaria a ter uma idªia de si como um todo, uma unida 

de, e a perceber a sua continuidade no tempo e no espaço. O está

gio seguinte envolve o fenômeno descrito corno senso de orgulho ou 

de auto-estima, onde poderia ser percebida a necessidade de auto-

nomia e independência, ou ainda a verificação dos efeitos de seu 

poder sobre seu ambiente. Extensão do eu,é corno é designada a no-

va fase e se reflete nos comportamentos e necessidades de posse e 

manifestação de ciGme~ pela criança, e a partir daI a auto-imagem 

se formaria de maneira mais nítida. A auto-imagem vai depender 

muito provavelmente, das interações do individuo com o seu meio 

social. 

Captar os pontos do desenvolvimento do indivIduo onde 

começaria, mais exatamente, a formar-se o sentido do eu não é um 

empreendimento fácil, e questiona-se sua viabilidade. Porém é po~ 

sível a exploração dos diferentes aspectos considerados corno bás! 

cos para esta conformação. Assim procedendo, pode-se apreender os 

mecanismos que operariam nesta conformação, não importando os mo-

mentos exatos onde a identidade teria sua origem. 

Erikson (1971), do mesmo modo que Allport, compreende 

que o desenvolvimento passa por estágios, contudo situa o mesmo 

numa perspectiva mais abrangente, relacionando os diversos ajust~ 

mentos necessários à cada período, donascimento à velhice. Essa 

I 
teoria descreve oito estágios evolutivos sendo que cada um deles 
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representa uma fase crítica, exigindo certos ajustamentos. A pri~ 

cipal crise evolutiva do primeiro estágio ª caracterizada pelo 

conflito entre confiança versus desconfiança, onde segundo D'An -

dria (1978): "a criança deve estar preparada para um equil!brio 

entre os dois polos". Os demais conflitos, que tambim devem ser 

resolvidos em termos psicossociai9 , são assim expressos: autono

mia versus vergonha e dúvida; iniciativa versus culpa; indústria 

versus inferioridade; identidade versus'difusão de identidade; in-

timidade versus isolamento; produtividade versus estagnação e in-

tegridade versus desesperança. 

Erikson, em seu recente livro Toys and Reasons (1976) 

descreve as ritualizações que situa como sendo peculiares a cada 

estágio. O primeiro estágio refere-se à ritualização denominada~ 

mo numinosa, onde o bebê percebe os "reconhecimentos" que provém 

de sua mae. 

"O reconheciIrento do bebê pela mãe confinna. e assegura o bebê so
bre si próprio e sobre a reciprocidade com a mãe. A falta de reco
nheciIrento p:xie causar o alhearrento na personalidade da criança ; 
uma sensação de separação e abandono" (Hall-Lindzey, 1984, p.69). 

Os estágios descritos por Erikson revelam, na resolução 

psicossocial das crises evolutivas, o estabelecimento das basesda 

vivência da continuidade como vivência do eu, O primeiro estágio, 

confiança versus desconfiança, ofereceria alguns ajustamentos que 

tornariam possível, paralelamente, o estabelecimento do processo 

de diferenciação do indiv~duo. Do mesmo modo, os demais estágios 

parecem apresentar características peculiares que atuariam sobre 

o processo de continuidade e diferenqiação. 
I 

Tornando por base a definição de Erikson (1971) em rela-
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çao à identidade, cabe ressaltar que a continuidade, corno função 

do eu, é compartilhada com o outro, e que, na realidade, consti -

tui-se num processo de II ser e tornar-seu, onde continuar e alte-

rar encontram-se vinculados. Assim, os estágios integram-se num 

único processo, e a expressa0 do mesmo dependerá das circunstãn-

cias evolutivas, dos elementos mais significativos para determin~ 

do desenvolvimento, num período específico, e do modo como ocorre 

ram os ajustamentos anteriores. 

Embora, por se tratar de um processo, muitos sejam os 

momentos ou fatores que originariam a dialética de continuidade e 

diferenciação, são várias as considerações acerca do período ou 

do fator que apresentaria uma maior relevância para & formação da 

identidade. 

o primeiro estãgio é apontado corno significativo dado a 

importância dos acontecimentos e da rapidez com que ocorrem deter 

minados domínios. 

Segundo Allport (1963) a formação do eu teria seu 

cio a partir da sensação corpórea do eu e pela sua separação em 

relação aos demais elementos. A sensação ftsica do eu, portanto, 

atuaria conformando, e sendo delineada, pelo processo de continui 

dade e diferenciação, que seria demarcado posteriormente pela a

quisição da linguagem, pela necessidade de independência, de domi 

nio e formação da auto-imagem. 

Seymour Epstein ao escrever uThe self concept revisited 

or a theory of a theory" (1973) coloca que uma identidade de per
I 

sonalidade, que tem por base o sentimento de continuidade de exp~ 
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riência e de consciência de suas emoções, impulsos e motivos,pode 

ser mais facilmente inferida a partir do desenvolvimento do eu do 

corpo. 

Sarbin (1952) situa um "eu somAtico" corno o nGcleo do 

auto-conceito, sendo que o mesmo iniciaria o seu desenvolvimento 

a partir do nascimento, englobando as sensações de fome, umidade 

ou indigestão, corno percepções que fazemparte do corpo do neonato 

e que, posteriormente, ê acrescido pelas percepções dos órgãos do 

sentido e da musculatura, constituindo, ambos, urna consciência um 

tanto quanto vaga do eu corno singular. 

As expressões da continuidade, portanto, se fazem sen-

tir a partir tanto do "eu somAtico" quanto dos reconhecimentos 

(Erikson, 1976) e vinculam-se ao auto-conceito e às experiências 

de separação-individuação. 

Nestas experiências iniciais, Manning (1981) ressalta o 

fator dependência, ao equivaler a identidade â auto-imagem. Consi 

dera que a identidade torna-se possível à medida em que a criança 

vai diminuindo a sua dependência em relação aos seus pais e vai 

estabelecendo uma auto-imagem positiva que propiciaria o alcance 

da realização, pelo domínio de habilidades físicas e intelectuais. 

Mahler, Pine e Bergman (1977) colocam que o nascimento 

psicológico do indivíduo seria decorrente do processo de separa

ção-individuação que teria suas principais aquisições num período 

específico, embora considerem que o processo tenha um lento desdo 

bramento, já que seria um processo intrapsiquico e reverberariadu 

rante toda a vida. Este período estdria situado, segundo os auto-
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res supra citados, do quarto ou quinto mês ao trigêsimo e trigés! 

mo sexto mês. Esta etapa do desenvolvimento prepararia urna pront! 

dão para o funcionamento independente, e para o prazer que advém 

daí, a partir de um período simbiótico de desenvolvimento normal. 

A separaçao e a individuação são vistos como complementares, onde 

a separação ê a sarda da criança da fusão simbiótica com a mae e 

a individuação ocorre a partir de aquisições que levam a criança a 

assumir as suas caracter!sticas próprias. 

Bowlby (1976) a respeito do que Mahler denomina simbio-

se, situa a importância do fenómeno da vinculação afetiva, que se 

constitui como terna básico de suas investigações. Interessante no 

tar que, de acordo com Bowlby, o attachment seria um vínculo nao 

entre elementos independentes senão a mistura e a integração en-

tre eles e propiciaria a concretização das estruturas fundamen 

tais do desenvolvimento da personalidade. 

Deste modo, o processo de continuidade x mudança, de sim 

biose e separação, que atua- sobre a formação do ser singular, se 

conjugaria com uma série de eventos que, no processo de desenvo! 

vimento, atuariam diretamente sobre esSe processo. O sentimento de 

ser único e a própria identidade é, muitas vezes, vinculado ao p~ 

ríodo da adolescência, onde determinados fatores, importantes pa-

ra o processo, parecem atuar de modo especial. 

Erikson (197l) aponta que na adolescência ocorre a con-

formação da crise evolutiva da identidade. Apesar das determina-

ções exercidas pelos agentes implicados nos estágios anteriores, 

considera, o autor, que este novo e~tãgio tenha um significado es 
I 

pecial em relação a identidade, onde novos ajustamentos devem 0-
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correr em função da crise básica descrita. Estes novos ajustamen

tos dependem dos ajustamentos prêvios, por ocasião de cada crise 

psicossocial. 

A adolescência, deste modo, é percebida como o período 

onde se estabelece a criação das condições necessarias que permi

tem o desenvolvimento da crise da identidade, oferecendo a maté-

ria bãsica para as suas poss!veis resoluções. Este período permi

tiria que o indivíduo torne~se capaz de questionar os valores an-

tes impostos pela sociedade,posicíonar preferências e vontades, 

avaliando-as, podendo resolver suas dificuldades para formar uma 

identidade estável e contornar a confusão de papéis. 

Leite (1967) reconhece na adolescência um perfodo de a-

diamento que situa como "moratória psico-social ll institucionaliza 

da, onde há uma programação de um padrão duradouro de "identidade 

interior", através da experimentação livre de papéis. Ao encontrar 

na sociedade um lugar que parece ter sido feito só para ele, o j~ 

vem vivencia o sentimento de continuidade interior e uniformidade 

social que transpõe o que ele era, como criança, e o que está pa-

ra ser, e reconcilia sua concepção de si mesmo e o reconhecimento 

de sua pessoa pela comunidade. O autor compreende que o período 

de adiamento permite os ajustamentos e experiências necessárias 

para uma definição individual~social, envolvendo uma nova síntese 

de todas as identificações da infância, que são modificadas,super 

postas e transformadas num todo razoavelmente coerente apontado 

como lIidentidade final ll
• 

Tais posicionamentos fazem entender que o desenvolvi
I 

menta de um sentido de identidade presta-se ~ função, entre ou-
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tras, de dimensionar a tarefa de tornar-se adulto. Mussen, Conger 

e Kagan (1977) mostram que embora a concepção de si possa conter 

tanto elementos positivos quanto negativos deve 

"oferecer um esquema referencial dentro do qual o individuo possa 
considerar can alguma perspectiva as influências e eventos varia
dos e às vezes aparentenente aleatôrios de um InlU1do em rápida mu
dança e frequentem:mte caótico" (p.497). 

As diversas demandas da adolescência, como aquelas vin-

culadas à busca de independência, maturidade sexual, estabeleci -

mento de relações significativas com ambos os sexos, decisão das 

metas profissionais e orientaçãode vida, exigem que o processo ma 

turacional do eu atirtja o ponto relativo àquelas necessidades. As 

sim, se durante a adolescência as modificações são muito rápidas, 

o problema da identidade torna-se proeminente e para manter uma 

certa estabilidade em seu auto~conceito e em suas diretrizes in -

ternas, o indivíduo precisa tornar por base alguns valores, que lhe 

servirão de amparo. O dimensionamento e revisão dos valores incor 

porados, ou desenvolvidos, anteriormente permitiriam a conformação 

deste referencial. 

Assim, a resolução da crise, identidade versus confusão 

de identidade" descrita por Erikson, corno sendo fundamental para 

o dimensionamento de. identidade, envolve o estabelecimento de um 

referencial que permita que o individuo posicione-se e torne suas 

próprias resoluções. Tal tarefa ancora~se nas realizações, impri-

midas nas relações do individuo com a sociedade. As realizações 

que têm um sentido na cultura são consideradas, por Erikson, corno 

autênticas e possibilitariam que a identidade do ego adquira ver
i 

dadeira força. Estas realizações acompanham a necessidade que o 
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indivíduo tem de ser reconhecido e valorizado, em suas diferen-

ças, em todas as etapas do desenvolvimento, em relação às capaci

dades conquistadas. 

Erikson (1959) salienta que a nossa cultura impede às 

suas crianças uma fonte original de um sentimento de identidade , 

já que as realizações daqueles pequenos membros da sociedade nao 

têm grande e especial representação para o sistema social, do mo-

do como ele encontra-se dimensionado. Além disso, a nossa socied~ 

de, altamente estratificada, seria governada por leis paradoxais 

e o mundo é apresentado, para o indivxduo, de modo fracionário, 

nao é sentido como único, nem como coerente. Tal situação, de a-

cordo com o autor, apresenta-se de modo diferente e~tre os sioux 

já que existiria uma unidade de pensamento e ação regendo suas vi 

das. 

o processamento da identidade em qualquer das etapas e

volutivas, parece depender da dialética entre a continuidade e a 

transformação, do modo como Erikson colocou ao definir a identida 

de psicológica. Tal definição descreve junto ã vivência de conti

nuidade, tão fundamental ao processamento do eu, um estado de IItor 

nar-se ll , transforma~se, que implica em diferenciar-se de si pró -

prio. Manter~se o mesmo, e alterar-se, acompanha o processo de 

"igualar-se 11 aos outros, mantendo sua continuidade, e diferir-se 

dos demais, estabelecendo sua singularidade. 

Os diversos conceitos atribufdos à identidade parecem 

estar sediados nesta condição de IIser-e-tornar-sell. Deste modo, a 

definição de identidade não pode ser determinada unicamente pelo 
I 

fatarde mesmice pessoal ou de singularidade, a menos que sejam 
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posicionadas as dialéticas envolvidas neste processamento, através 

da inclusão do indivíduo no contexto social. 

Sem dúvida, a interação do indivfduo com a sociedade o

ferece o dimensionamento adequado do processo de continuar e dife

rir. Conforme já foi salientado, muitos são os momentos que, por 

trazerem condições especificas para tal processamento, teriam pr~ 

oridade na formação da identidade. Assim, a continuidade e a dife 

rença podem ser vivenciadas de modos únicos de acordo com as aqu~ 

sições especificamente conquistadas ao longo do desenvolvimento. 

De qualquer modo, é o vinculo individuo~sociedade o re~ 

ponsável pela conformação de aspectos que são considerados funda

mentais para a identidade. Permite situarmos a temática, em sua 

complexidade, relacionando a identidade ~ mesmice, às igualdades 

que o indivíduo divide com o meio social, às diferenças que se de 

senvolvem no proprio indivíduo e que alteram a mesmidade, e às di 

ferenças do indivíduo em relação aos outros, que lhe permitiria 

chegar ã singularidade. A singularidade e mesmidade, nao podem 

ser tomadas à parte, de modo divorciado, e relacionadas ã identi

dade, assim como o individuo não pode ser separado do social, ne~ 

tes processos e interações. Aquilo que pode parecer diferentes ân 

gulos da problemática, que imprime um referencial, diz respeito a 

um único processo de continuidade e diferenciação, no mesmo pro

cesso de dialética do individuo com a sociedade. 

Neste contexto, tome~se por base o estabelecimento da 

natureza da auto-imagem: 

"no conhecimento individual de si mesrro, no desenvolvimento das 
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próprias potenciali'dades na percepÇão dos sentimentos, ati tudes 
e idéias que se referem g pr5pria dinâmica pessoal fi (Vian et alii, 
1974, p.48). 

Quando Leite (1967J utiliza o conceito de eu fenomenal 

para referir-se à auto-imagem, amplia o campo da identidade.Segu~ 

do o autor o eu fenomenal pode ser assim descrito: 

"eu fenarenal ª a definição, dada pelo indivIduo, de sua relação 
com o rreio circundante". Envolve "todos os aspectos do canpo feno 
rrenal que o indivíduo sente corro partes ou características de si.-:-n 

Leite (1967) considera que o eu fenomenal seja uma fun-

çao altamente organizada cuja atuação seria consistente e previsf 

vel, permitindo o estabelecimento de Um quadro de refer§ncia, a 

partir do qual o indivíduo possa posicionar~se. 

Assim, a relação do indivíduo com o seu meio, bem como 

a sua percepção desta relação, são fatores significativos para a 

formação da identidade, enquadrando todo o processamento de II ser-

e-tornar-se" no social. 

Se o indivíduo sente como sendo suas determinadas carac 

terísticas do campo fenomenal presume~se que, ao relacionar-seoom 

o meio, delimitando o campo fenomenal, tornaria possível a confi-

guração do processo de continuidade e diferenciação, que coordena 

ria, e seria controlado por aquele relacionamento. Tal processo , 

ao fazer corresponder o que se passano indivíduo com aquilo que 

ocorre no meio, imprime limites jg que estabelece, paralelamente, 

as diferenças. 

I 
Indivíduo e sociedade integram-se, de modo que a identi 
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dade só pode ser percebida quando tomado este conjunto. Do mes-

mo modo, auto~imagem, que envolve oconhecimento individual de si, 

ocorre junto ao conhecimento do outro. 

Bustos ( ) mostra que o conceito de identidade é bi-

fronte, estando no limite entre a psicologia individual e a cultu 

ra. Prop5e o conceito de "identidade social" que considera abar-

car uma realidade mais ampla situando a estrutura condicionante e 

determinante, que foge à limitação do conceito de identidade pes-

soaI. Assim procedendo, o conceito de identidade e tomado de modo 

inclusivo servindo à colocação do homem "em sua real dimensão, ser 

social em profunda interação com seus semelhantes, para uma com -

preensão mais acabada do mesmo". 

Entre as demais dimensões que atuariam sob a formaçãoda 

identidade, a dimensão social tem se apresentado como fundamental. 

Sem dúvida, tal dimensão situa e dirige os processos de continui-

dade e transformação que sediam a identidade. Moreno (Psicodrama, 

s/d) chega a situar a matriz da identidade como sendo urna estrutu 

ra resultante da integração das características particulares do 

meio onde está inserido o individuo. A base da identidade depend~ 

ria, neste prisma, de um determinado grupo social num momento his 

tórico especifico. 

Portanto, a identidade é social. Bustos ( ') acentua: 

"nada é em si -IDesno, de si -mesmo e para si --1I'esnP. A identidade sll:E, 
ge da constante interrelação do que um individuo crê que e, do que 
os demais crêem que o individuo seja, do que o indiv!duo crê que 
os demais crêem que o indivíduo seja, e finalmente do que o indivi 
duo é". 

A dialetica indivíduo-sociedade atua sobre o sentimento 
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de mesmidade fazendo com que a sensação de manter-se constante ao 

longo do tempo dependa daquele processo. 

As relações dialéticas entre indiv~duo e sociedade são 

demonstradas por Berger e Luckmann (1978) de um modo bastante elu 

cidativo. Os autores fazem perceber como um aspecto produz o ou-

tro,da seguinte maneira: 

"A identidade ª evidentemente um elerrento-chave da realidade subje 
tiva, e tal cano toda realidade subjetiva, acba~e em relação dia:: 
lética com a sociedade. A identidade ê fonnada por processos so
ciais. Uma vez cristalizada, ª mantida, rroclificada ou nesro rem::x1e 
lada pelas relações sociais. Os processos sociais :iJnplicados na 
fonnação e conservação da identidade são detenni.nados pela estrutu 
ra social. Invers,arrente, as identidades produzidas pela interaçãO 
do organisno, da consciência individual e da estrutura social rea-
gero sobre a estrutura social dada, mantendo-a, rnoc:tt.ficando-a ou 
mesmo remodelando ... a. As sociedades têm histórias no curso das 
quais errergem particulares identidades. Estas histórias, porém 
são feitas por hanens cem identidades específicas" (p.228). 

Desse modo a "identidade permanece ininteligivel a -nao 

ser quando ª localizada em um mundo". Berger e Luckmann (1978) a-

crescentam: 

"na dialética entre a natureza e o mundo socialnente construído, o 
organisno humano se transfonna. Nesta nesma dialética o homem pro
duz a realidade e com isso se produz a si mesno" (p.241). 

No parecer dos autores, supra citados, tal dialética 

entre natureza e sociedade, manifesta-se em suas limitações mú-

tuas. A natureza estabeleceria limites que oferecem uma realidade 

dominante, contudo, uma vez constituída, essa realidade, atua de 

retorno sobre a natureza, propiciando a transformação do organis-

mo. A dialética que manifesta-se na condição humana passa então , 

a ser renovada em cada indiv~duo. 
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A aquisiçao do sentimento de identidade dependeria dir~ 

tamente do fator social, estabelecendo com este um intercâmbio de 

geração mütua. Contudo, outros fatores parecem agir em conjunção 

com esta dialética da identidade social. Os estudos efetuados por 

León e Rebecca Grinberg (1980) em Identidade y Cambio situam ao 

lado da dimensão social os vínculos de integração espacial e tem-

poral. Segundo os autores a interrelação continua entre os três 

vínculos daria como resultante a aquisição de sentimento de iden-

tidade. 

Desse modo, os Grinberg (1980) consideram a formação do 

sentimento de identidade de um modo amplo. Mostram que a integr~ 

ção espacial envolve relação e coesão entre as diferentes partes 

do self, permitindo a comparação e diferenciação do indivíduo em 

relação aos objetos. O vínculo de integração temporal relaciona as 

diferentes representações do self no tempo, levando ao sentimento 
) 

de mesmidade, já que estabelece uma continuidade entre aquelas re 

presentações. Já a integração social é vista como abrangendo a 

conotação social que a identidade assume, confrontando os aspec -

tos do self f • com os objetos, em seus aspectos particulares, atra-

vés de mecanismos de identificação projetiva e introjetiva. 

A aquisição do sentimento de identidade, assim descrito, 

pode ser colocado em contraste com os estudos citados no início 

desta revisão bibliográfica. Um ponto bási~o, considerado pelos 

autores de Identidad y Cambio, diz respeito a um fator ao qual já 

fizemos referência e sugere que a base de experiência emocional 

da identidade é formada pela capacidade de continuar sentindo-se 

o mesmo na sucessão de mudanças ou dito pelos autores: 
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"manter a estabilidade atravé!s de circunstâncias diversas e de to
das as transformações e mudanças do viver" (Grinõerg e Grinberg 
1980, p.13). 

A identidade, como senso subjetivo ou como qualidade ob 

servável, parece superar a consideração de sua equivalência ao 

conceito de mesmidade. Sentir-se o mesmo, ou deixar transparecer 

essa continuidade, vivenciando as mudanças, as trocas, seria um 

processo e como tal não situa uma categoria ou estrutura rígida . 

Assim, a mesmidade estã integrada ao sentimento de singularidade. 

Neste aspecto, a mesmidade e a singularidade dependem da conti -

nuidade e das mudanças, que estão incluídas nos vinculas de inte-

graçao espacial, temporal e social. Assim ê que, as diferencia-

çoes e continuidades do indivIduo, ao longo do tempo, atuam sobre 

as diferenciações e continuidades existentes no vínculo de inte -

gração espacial, e este, num movimento dialético, exerce suas in-

fluências sobre aquele. Tais continuidades e diferenciações,ainda 

operam no vínculo de integração social, que é direcionado pelos 

demais vínculos, ao mesmo tempo em que os coordena. 

Em suma, a identidade envolve, em si, um grande proces-

so, onde as continuidades e diferenças (do individuo em relação a 

si mesmo, e em relação aos demais elementos que o cercam) estão 

em dialética, de modo que sofrem uma geração reciproca, não assu-

mindo posições absolutas. Os padrões de singularidade e mesmidade, 

apontados como qualidades da identidade, estão apoiados nas expe-

riências de continuidade e diferenciação. Assim,ser o mesmo em re 

lação a mim mesmo, apresenta uma continuidade, integrada pelo ví~ 

cuIa temporal, e define as minhas di~erenças, inclusive na pr6-

pria mesmidade, dimensionando uma singularidade para a minha mes-
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midade. Do mesmo modo, a minha singularidade, em relação aos ou-

tros, vincula-se às minhas semelhanças, onde a singularidade asso . 
cia-se à continuidade e à sensação de ser o mesmo que o outro. E~ 

tão, sigo sendo diferente e igual a mim, e diferente e igual aos 

demais. Os vínculos de integração temporal, espacial e social peE 

mitem o dimensionamento, ainda que não de modo absoluto, daquilo 

que me define. 

Ser singular e ser comum, ser o mesmo e modificar-se,c~ 

minham juntos executando trocas malabaristas. Estas dinâmicas es-

tão "amarradas" num mesmo processo, situando a identidade social, 

que por sua vez oferece as condições de existência e evolução de~ 

sas dinâmicas. Portanto, ª no cerne da dialitica ind~vrduo-socie

dade que devem ser avaliados os mecanismos que operam a formação 

do único e da mesmidade, dimensionando a singularidade, e as suas 

operações, com a "essência" da humanidade e a mesmidade com as 

diferenciações estabelecidas. 

~ necessário salientar que todas as dialéticas conside-

radas, em especial a existente no relacionamento que o indivíduo 

mantém com a sociedade, não são constituídas pela junção de fato

res que, sendo de natureza diferente, interatuam: mas que execu _ 

tam uma geração cíclica. 

As condiçoes de um processo desafiam a compreensão do 

estudioso, já que reúne num mesmo contexto elementos que se prod~ 

zem continuamente e que, no entanto, não se reduzem um ao outro.A 

citação de Herleau-Ponty Uq,O) apresenta esta panorâmica: 

"Eu não estou nem no espaço nem ~o tenpo, eu não penso no espaço e 
no tempo, eu sou do espaço e do tenpo. f-Éu corpo se aplica a eles 
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e os abraça". 

Situa, ainda, Merleau-ponty que é o mundo quem dá um 

sentido motor ou um sinal de natureza verbal ao meu corpo, sendo 

que o esquema corporal, não traduz apenas uma experiência de meu 

corpo, mas a experiência de meu corpo no mundo. Em Signes Mer-

leau-ponty situa o papel transcendente da linguagem que, como o 

corpo, existe em interação com o mundo: 

"Corro rreu corpo, que entretanto é apenas mn pedaço de matéria, se 
unifica em gestos que visam além dele, assim também as palavras da 
linguagem, que, consideradas mna a uma, sro apenas signos inertes 
aos quais corresponde algmna idéia vaga ou banal, inflam-se subi ta 
rente com um sentido que extravase no outro quando o ato de falar 
os ata em umÚI1ico todo" (1980, p.XIII). 

Assim, o corpo, que define com maior clareza o espaço 
LQu~ 

do indivíduo, enquanto matéria, e a linguagem~primora e transfor 

ma em símbolos a percepção que o indivíduo tem de si, e do seu 

espaço, atuam na criação de uma "independência" do indivíduo, que 

parte, antes de tudo, das relações de "dependência" que tanto o 

corpo quanto a linguagem podem detectar. 

Depender e independer, manter e transformar, são consti 

tuintes do dinamizador maior que é a interação do indivíduo com o 

seu meio. Esta interação dimensiona os vínculos de integração es-

pacial-temporal e social. Estes, por sua vez, possibilitam a per-

cepção das relações que o individuo estabelece consigo mesmo e 

das relações que o vinculam aos outros, conformando a dialética u 

nidade e multiplicidade. Sendo o individuo diferente-igual a si 

mesmo, no transcurso do tempo, e diferente e igual aos outros, de 

ve poderavaliar, a partir dos três vínculos, o que dele passa aos 
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outros, o que toma dos outros para si, e as implícaçoes dessas 

trocas com o que de si conserva e o que transforma. 

Retomando a definiçao de identidade (Erikson, 1971) que 

situa, de modo claro, o campo da temática, ressalta-se/llo desen -

volvimento da presente dissertação~d~ve ser reconsiderado que a 

identidade ultrapassa muitos dos conceitos ã que tem sido reduzi-

da. Na realidade, se conforma a identidade, exatamente, na inte-

-graçao desses conceitos, abrangendo os seus mecanismos operadores. 

A panorâmica de atuação desses mecanismos pode ser esclarecida a 

partir das referências aos vinculos de integração descritos por 

Grinberg (1980), cujos desempenhos, também, superam o didatismo 

das divisões estabelecidas, uma vez que espaço-tempo~social cons-

tituem-se mutuamente, e sao, no fenômeno, inseparáveis. 

Assim sendo, os mecanismos que operam a formação da i-

dentidade, a partir de sua atuação na integração dos diversos fa-

tores ai envolvidos, podem ser avaliados a partir da verificação 

do mecanismo básico que processa o confronto dos vínculos de inte 

gração espacial-temporal e social. A identidade, em todos os seus 

componentes, estaria, de um modo ou de outro, comprometida com 

as combinações derivãveis da união daqueles vinculos, os quaisfo~ 

neceriam, portanto, o campo de sua conformação e as dialéticas 

que imprimem as dinâmicas necessárias. Resta, portanto, compreen-

der como se estabelece a dialética principal que opera a integra

çao daqueles vinculos. 

A compreensão da dialetica que torna possível a integra 

çao (x) de vinculos que são, cada um
l 
deles integradores, deve par 

(*) o termo integração tem sido utilizado no sentido de "misturar ll e nao re
fere-se ã simples adição de partes conponentes. 
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tir da consideração do papel representado pela conjugação da con-

tinuidade-transformação descritos como peculiares ao processo de 

formação de identidade. 

A continuidade-transformacão, ao se auto gerarem, mes-

clam-se aos importantes aspectos da mesmidade e singularidade. ~ 

neste domínio que os indivíduos mantém-se através dos tempos e 
(* ) 

transformam-se, e que diferem-se dos outros. e misturam-se a 

eles. Entenda-se, desde já, que mesmidadeesingularidade misturam-

se a tal ponto que tanto urna quanto outra podem ser tomadas em re

lação ao próprio indivíduo ou a partir da comparaçao do indivíduo 

com os outros. Assim, a individualidade refere-se ao ser igual a 

si mesmo ao longo do tempo, e apesar disto diferente 'de si mesmo , 

o que propicia a singularidade; e ainda, em relação aos outros, o 

indivíduo pode apresentar-se como diferente dos demais, e portan-

to, único, singular, ao mesmo tempo em que mantém, com os outros, 

igualdades. 

Fica claro, portanto, que os três vínculos obedecem à 

dinâmicas que dirigem as suas combinações,e que nestas dinâmicas, 

a continuidade-transformação, atuando sobre o processo de mesmi 

dade-singularidade, situam o individuo como único e como i-

gual. ~ natural que o discurso sobre igualdade e diferença deve, 

unicamente, ser desenvolvido quando toma-se por base a interação 

que o individuo estabelece com o meio ambiente, que faz com que o 

próprio conceito de identidade só possa ser considerado, duplamen-

(*) Entenda-se que o termo outros faz referência tanto a outros indivíduos 
quanto a outros elementos que constituem o universo de um certo indivÍduo. 
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te, na psicologia individual e cultural, definida por Bustos ( 

como "identidade social". 

A colocação da identidade em relação direta com o so

cial, além de permitir que o conceito seja encarado em toda a sua 

complexidade, propicia a integração de diversos estudos sobre o 

tema que fazem, de uma maneira, ou de outra, cair sob o relaciona 

mento do indivíduo com o meio, uma grande parte das considera-

ções acerca das origens da identidade. 

Deste modo, o vinculo de integração social vem oferecer 

a base para o processamento dos demais vínculos, ao mesmo tempo 

em que ª por eles dimensionado. A "identidade social" traz, em si 

mesma, a dialética fundamental. 

Conclui-se que, basicamente, a compreensão da formação 

da "identidade social" depende do delineamento das dialéticas 

envolvidas. A difícil compreensão dos processos têm feito com que 

os agentes que se integram no processo sejam encarados de modo 

parcial, ou somativo, o que implica na destruição dos mesmos. Os 

aspectos integradores da dialética são encarados, principalmente 

pela nossa cultura ocidental, muitas vezes, como paradoxais. Faz

se, assim, necessária a avaliação do paradoxo em suas definições 

elementares de modo que permita o entendimento do seu papel na 

formação da identidade. 

Obedeçam ou não à reais contradições os mecanismos, que 

operam a formação da identidade, não podem ser. banidos do discur

so cientifico sob pena de com isso retirar-se o proprio indivíduo 

deste parâmetro. Mesmo se avaliadas domo contradiçoes, os fatores 
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da dialfitica, Augras (19821 salienta que nio podemos eliminar as 

contradições, já que elas são tão significativas quanto a posição 

racional, para o nosso equilíbrio. Carneiro Leão, (1971) do ponto 

de vista vivencial, reforça tal posicionamento mostrando que, pa

ra existir, o homem tem que projetar suas possibilidades no siste 

ma de referência do mundo; unir o que está dividido, sintetizar o 

ambíguo, interpretando o que é bom e o que é mau para si. 

Aprender e descrever com maior clareza os processos que 

caracterizam e possibilitam o existir,em sua expressão individual, 

é a intenção deste trabalho, muito embora, como bem o coloca Au

gras (1983): "a aprendizagem do significado não se opera ao nível 

da explicação intelectual". Apesar disto, deve~se proceder i ten

tativa de união, e não de redução, daquilo que é visto, intelec -

tualmente, como contraditório e, vívencialmente, como íntegro. 



II. A UNIDADE NO PARADOXO 

1. Definindo o Paradoxo 

Diversos são os sentidos que assume o termo paradoxo. ~ 

pesar desta situação, as atitudes e posições, daqueles que buscam 

abranger o tema em toda a sua complexidade, se reduzem, via de 

regra, à duas colocaçóes básicas: 

a) o paradoxo ê passível de ser desarticulado, quando 

submetido à uma análise profunda das linguagens e metalinguagens 

implícitas nos enunciados; 

b) o paradoxo traduz a conjunção de enunciados, fenôme

nos ou experiências que não podem ser decompostos sob o risco de 

se perder a integridade que expressa. 

Antes de situar-se, mais exaustivamente, as questões a

cima levantadas, convém que já se tenha conceituado o termo para

doxo. Embora sejam vários os sentidos atribuídos ao termo, deve

se recorrer à sua etimologia, que oferece um inicio adequado, uma 

vez que situa suas origens próximas e remotas, além de sua evolu

çao histórica. 

Proceder a uma avaliação do significado etimo16gico do 

termo 'paradoxo' faz com que se entre em contato com os diversos 

sentidos atribuídos no termo e, de alguma maneira, propicia, com 

base nas diversas concepçóes, o levantamento dos diferentes modos 

de lidar com o paradoxo. 

O vocáóulo paradoxo, proveniente do grego, traz consigo 
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duas acepçoes fundamentais: aJ expressando~se como o contrário ... a 

expectativa ou opiniao comum, como extraordinário; b) significan

do opinião ao lado, onde o prefixo 1f d..eJ- = perto de, ao lado de, 

entre. 

Nascentes (1966) conceitua o termo referindo-se à duas 

vertentes: a) proveniente do grego, 'parãdoxon', significaria "o

pinião lateral, contrária â geralmente aceita, absurdo"; b) do la 

tim, 'paradoxon', entende-se "por via erudita". 

Cunha (1982) situa o paradoxo como "conceito que é ou 

parece contririo ao comum". Acrescentando o "parece contririo", a 

uma das acepções aceitas, oferece argumentos para discutir-se a 

oposição apontada. Deste modo, é fundamental, compreender o que 

se quer definir na utilização do termo como equivalendo à contra-

dição. Indicaria tal contradição uma oposição em si mesma? Ou tr~ 

duziria um modo de apreensão? Mais adiante esta questão será de -

senvolvida, ji que implica na precisão do termo e situa melhor as 

duas posições referidas, no inicio deste capítulo, com relação a 

possível desarticulação do paradoxo. 

Ferrater Mora (1958) recorre, por duas vezes, ao sign! 

ficado etimológico do vocibulo. Inicialmente, situa que num Senti 

do Psicológico, "um enunciado aparece como paradoxal no tanto que 

se separa de uma opinião comum". A este respeito, o referido au-

tor, ressalta que aquelas opiniões que são numa ªpoca aceitas co-

mo comuns podem ter sido anteriormente denominadas paradoxais. A-

crescenta, ainda: 

"Em geral, pode .... se dizer que tooh proposição filos5fica ou cientí.
fica que não tenha passado ao acervo canum oferece um perfil para
doxal" (p.l.022). 
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Segundo este par~metro a vinculação entre o termo para

doxo e o sentido de contradição a eie atribuído tem uma direçaojã 

definida. Não se encontraria o termo fazendo referência ã enuncia 

dos da realidade altima, ou seja, a contradição não se refere .. a 

uma "contradição em si mesma" mas ~ colocaç5es que vão contra pa-

drões, normas, médias, ã com~nqlidade. O paradoxo evidencia a estr~ 

nheza, o diferente, o novo, violando o tradicionalmente aceito 

habitual, incorporado. O estranho também se revela no fato de peE 

tencer ao "acervo comum" tanta situação ainda longe de ser eluci-

dada. 

De qualquer modo, ainda assim, aquilo que é diferente 

do comumente aceito, pode apenas parecer ir contra, ou não concor 

dar com o determinado,.o que faz com que a acepção de "opinião ao 

lado" seja mais adequada. Um enunciado diferente, que se separa 

do comum, absurdo, extraordinário, ou sobre o qual se desconhece 

as bases, deveria, então ser entendido como estando 'ao lado', o 

que impediria de ser colocado como subordinado, relacionado, ou 

mesmo, prioritário em relação aos enunciados já incorporados. 

Quando Mora (1958) se refere ao Sentido Existencial,que 

o vocábulo paradoxo pode vir a assumir, outro significado etimoló 

gico é trazido ~ tona. Passa a ser situado 

"Cano opinião que não se pOO a parte, quer dizer, que não se des
via do geralmente admitido, o paradoxo J:XJde ser considerado do IreS 

mo modo cano \.lIlla afinnação que não se op5e à verdade, senão que 
pretende restabelecer tal verdade (corro verdade profunda) frente às 
meras verdades da opinião COITIllItl e até do conhecinento filosófico e 
científico" (p.I022}. 

I 
Assim, com base na sua etimologia, o paradoxo tanto é 

percebido como contendo aquilo que deve ser renegado por ser, ou 
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parecer, estranho, absurdo, que. foge a urna "verdade 11 ou expectat! 

vai corno é visto trazendo algo de maravilhoso, de extraordinário 

e constituinte desta verdade, a um n!vel profundo. 

Muito embora, o sentido etimo18gico, e sua compreensão, 

possam estar envolvidos em questões que pareçam eliminar-se mutu~ 

mente, provavelmente, não é isto o que ocorre. O fato do paradoxo 

trazer o estranho, o que parece contrário, não elimina o fato de 

ser extraordinãrio e trazer, ele mesmo, a possibilidade de conju

gar-se numa verdade. 

Quando se torna o prefixo 'para', 'contra', significando 

'ao lado', 'que corre'junto', opinião 'lateral', 'perto de', vá -

rios podem ser os entendimentos destes significados, e os enfo-

ques, estes sim, tentam eliminar a comunhão natural entre eles. O 

que ê paralelo, não é, necessariamente, contrário, e o contrário 

nao significa que deixe de ser 'lateral'. Deste modo, o prefixo 

vai indicar tanto a contradição quanto a equivalência. Não se de

ve entender esta afirmação corno absurda a menos que se tenha deli 

neado, claramente, o que é contradição. 

O termo opinião, também, pode ser compreendido de urna 

maneira mais ampla. Julgamento, sentimento, o que se acredita po~ 

sível, conhecimento, pura imaginação, conjectura, são alguns de 

seus sentidos. 

Se a opinião for designada corno pura imaginação, na co~ 

cepçao de que paradoxo reflete opiniao contrária a comum, o para

doxo seria entendido como "pura imaginação contrária a pura imag! 

nação comum", situação esta que, no rd~nimo, é hilariante. 
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Dentre as questões suscitadas na avaliação do termo pa

radoxo, interessa a este trabalho, basicamente, situar-se que o 

vocábulo, de uma maneira geral, nao traz, exatamente, uma contra

dição, mas as condições que permitem encarar enunciados, sentime~ 

tos ou pensamentos desta maneira. O paradoxo traz o novo, o desco 

nhecido, aquilo que parece absurdo, que parece não corresponder 

aos limites de conhecimento de um determinado tempo-situação. ~ 

na vivência do paradoxo, da estranheza, tão peculiar às experiên

c~humanas, que se procurara situar os mecanismos, que ali envol 

vidos, gerariam a identidade. O paradoxo será, portanto,assim co~ 

siderado a partir da vivência de um fenômeno como tal, ficando se 

cundária a verificação do paradoxo propriamente dito. 

O paradoxo será, então, entendido como sendo 'opinião 

ao lado', que pode ser contrária ou não à opinião comum, mas que 

é vivenciada como trazendo o estranho, o absurdo, a oposição. Con 

tudo, o paradoxo deve ser percebido como que transmitindo o com

plemento de uma "verdade", que, numa determinada época, não pode 

ser "passada" de outro modo, a não ser pela sua vivência, como v! 

vência do estranho. Concebe-se, tamõêm, que a "opinião" que ex-

prime o paradoxo, será entendido em toda a extensão que permite 

a etimologia do vocábulo, de modo que as referências ao termo po

derão explicitar desde urna conjectura, à pura imaginação, ou ain

da, um sentimento; considerando-se que tais denominações, prova -

velmente, não se anulam mutuamente. 

Embora já se tenha procedido à definição do termo para

doxo, convém reportar-se aos demais sentidos que lhes têm sido a

tribuídos. Não pretende-se formular Jma análise aprofundada das 
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complexidades ai envolvidas, tàrefa esta que foge do presente pr~ 

pósito, além de envolver temáticas que não são de domínio da auto 

ra deste trabalho. ~ necessârio, contudo, que se faça uma ligeira 

revisão daquele material, que deixaria, de algum modo, transpare

cer as naturezas essenciais contidas na temgtica, e, em consequê~ 

cia, esclareceria a aplicação de suas soluçóes mais conhecidas. O 

conhecimento das possíveis soluções dos paradoxos ofereceria sub

sídios para a compreensão de como o indivíduo lida com os mesmos 

e suas atuações correspondentes sobre a formação da identidade. 

Além dos sentidos psicológico e existencial, já consid~ 

rados anteriormente, ,e avaliados em suas interrelações,Mora(1958) 

tomando por base os lógicos atuais, descreve, em três setores bá 

sicos os outros sentidos atribuídos ao termo paradoxo: 

a) Antinomia (vinculadas às antinomias kantianas) . 

b) Os paradoxos abordados nos tratados lôgicos desde a 

antiguidade. 

c) Os paradoxos classificados, segundo os lógicos a-

tuais, em dois tipos: Paradoxos Lógicos e paradoxos 

Semânticos. 

A antinomia é o sentido que Kant oferece ao termo para 

doxo. O referido autor, em sua obra, Critica da Razão Pura, situa 

as quatro antinomias, como entende que devam ser classificadas.As 

fórmulas destas antinomias serão apresentadas, unicamente, com a 

finalidade de situar-se os âmbitos emque Kant considera os paradQ 

xos. Hirschberg (1967) expõe as refe~idas antinomias, do seguin

te modo: 
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I, "Antinomia (oonsiderando~e o mundo do ponto de vista quantita
tivo. 
Tese: o mundo tem um correço no terrpo e ê t.ani:>én limitado no es
paço. 
Antí:tese: o millldo não tem começo no tenpo nem limi. te no espaço, 
mas é infinito tanto no tempo quanto no espaço. 

2. Antinomia. Tese: toda substância composta, no mundo, se catpÕe 
de partes sirrples, e não existe absolutarrente nada senIO o sim
ples e o dele composto. 
Anti tese: nenhuma coisa composta, no mundo, é fonnada de partes 
simples e não existe absolutamente nada de simples no mundo. 

3. Antinomia. Tese: a causalidade, segundo as leis da natureza ,não 
é . única donde possam derivar-se todos os fenêm:mos do mundo. ~ 
ainda necessário admitir-se uma causalidade livre, para a expli 
cação desses fenôrrenos. 15eJI -
Anti tese: não hg liberdade, maSltudo dá no millldo segundo as 
leis da natureza. 

4. Antinan:i:a. (considerando""5e o mundo no ponto de vista da rncxlali 
dade\. -
Tese: o mundo irnplica alguma coisa que, seja rorro parte, seja 
caro a sua causa, é um ser absolutamente necessário. 
Antítese: não existe nenhures nenhum ser absolutamente necessá
rio, nem no millldo, nem fora do mundo caro sendo a causa dele 11 • 

o termo antinomia, em sua etimologia, significa 'contr~ 

diçao entre duas leis ou princípios', ou ainda, retrata uma 'opo-

sição recíproca'. Deste modo, o paradoxo faz referência ã contra

dição explicita, entre duas leis, jg não se refere ã opinião, se-

não ã formulação de princípios opostos. Apesar desta contradição, 

Kant coloca que as antinomias 1 e 2 são falsas, tanto em suas te

ses quanto em suas antíteses, jg que o autor considera impossível 

a intuição acerca de um mundo finito ou infinito. Assim, novamen

te, o paradoxo formulado é passivel de questionamento, quanto ã 

contradição que deveria trazer. 

Conforme já foi frisado, nao tem sentido o aprofundame~ 
I 

to destas questões. Fica, no entanto, :ressaltado, que tais antino 

mias, consideradas por Kant, fazem menç~o a questões filosóficas 
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fundamentais, que têm "perturbado"os homens, naquilo que se refl~ 

te em suas problemáticas existenciais e obrigado os cientistas 

a assumirem posicionamentos que partem, em última analise, menos 

das constatações dos mesmos, ou da verificação do interrelaciona-

mento das antinomias do que da necessidade de apoiarem-se numa te 

se, ou antítese, que lhes oriente os estudos e indique as metodo-

logias adequadas. 

Embora seja interessante o levantamento da "evolução"do 

conceito de paradoxo, com base nos tratados lógicos, desenvolvi -

dos nos diversos momentos históricos, apenas determinadas concei-

tuações, que tenham lug?r no corpo do trabalho, serão ressaltadas, 

na medida de sua importância e desde que venham a substanciar es-

ta tese. 

Uma terceira disposição dos paradoxos refere-se à dis-

tinção entre Paradoxo Lógico e Paradoxo Semântico. Tal distinção 

é realizada pelos lógicos atuais, contudo, alguns consideram que 

determinados paradoxos são de índole dialética. Mora (1958) colo-

ca que tal divisão, proposta por Ramsey, é deveras esclarecedora, 

princ~palmente no tanto que se refere às soluções sugeridas para 

os paradoxos. 

Alguns dos paradoxos, designados como paradoxos Lógicos, 

são: Paradoxo do Maior Número Ordinal ou Paradoxo de Burali-For -

ti; Paradoxo de Cantor ou Paradoxo do Maior NUmero Cardinal; Para 

doxo Russelliano das propriedades e Paradoxo Russelliano das Rela 

çoes. 

I 
Entre os Paradoxos Semânticos, mais conhecidos ,cita-se: 
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"o Mentiroso" ou "O Cretense"; Paradoxo de P.E.B. Sourdain e Para 

doxo de Grelling. 

Tanto os Paradoxos Lógicos quanto os Semanticos parecem 

trazer questões paralelas, quanto ãs suas estruturações e solu-

ções propostas. Assim, far~se-ã uma referência maior aos Parado -

xos Semânticos. Tal atitude justifica-se no fato de reduzir-se e 

simplicar-se a tarefa, além de facilitar uma maior compreensão 

das proposições e das soluções sugeridas, já que estão envolvidas 

no discurso, ao passo que os Paradoxos Lógicos requerem um estudo 

da Lógica mais apurado para o exato entendimento de suas proposi-

-çoes. 

Muitos são os Paradoxos Semânticos descritos, contudo 

somente aqueles citados por Ferrater Mora (1958) serão avaliados. 

Os três paradoxos colocados como sendo do tipo II (os Paradoxos 

Lógicos sao os do tipo I), de certo modo, representariam os de-

mais, quanto a estrutura básica contida na articulação de seus e-

nunciados, e as bases das soluçoes propostas. Assim, é necessária 

a descrição dos enunciados desses paradoxos e das soluções propo~ 

tas, para posterior avaliação das mesmas. 

O paradoxo denominado de O Mentiroso refere-se à coloca 

çao de que o cretense, Epiménides, afirma que todos os cretenses 

mentem. Consequentemente, Epiménides, é mentiroso, e sua afirma -

çao é mentirosa se e somente se diz a verdade , por outro 

sua afirmação é verdadeira se e somente se Mente. 

lado 

O Paradoxo de P,E.B. Jourdain ª expresso através da ut~ 
I 

lização de um bilhete contendo, em um:de seus lados, o seguinte 

enunciado: 
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1. ItNo verso deste bilhete há um enunciado verdadeiro'~ e no verso 
deste~ 

2. No verso deste bilhete há um enunciado falso". 

Constata-se, em consequência, que se I é verdadeiro,en

tão 2 deve ser verdadeiro e se 1 deve ser falso, 2 também seria 

um enunciado falso. 

o Paradoxo de Grelling surge quando se afirma que "to-

das as express5es podem se classificar em duas classes": 

a. Autológicas - sao as expressoes que se referem a si 

mesmas (ex.: "polissilábico"). 

b. Heterológicas - representando a outra classe de ex-

pressões que não se referem a si mesmas (ex.: "escri 

to em cor verde" ~ não escrito nesta cor). 

Quando é questionado se "heterológico" é "heterológico" 

ou "autológico lt
, teria-se que, heterológico se refere a si mesmo 

e, portanto, será autológico, e no caso de heterológico ser auto-

lógico não se referirá a si mesmo e será heterológico. 

As avaliações das possíveis soluções dos paradoxos do 

tipo rr servem como referencial com vistas a entender-se as rea-

çoes e tratos que os paradoxos despertam no indivíduo. ~ natural 

que os paradoxos, aqui apresentados, sejam resultados de combina-

ções semânticas bem elaboradas e que, na realidade, os paradoxos 

vivenciados pelo indivíduo não se evidenciam, na maior parte das 

vezes, de um modo tão estruturado. Além disto, o sujeito experie~ 
! 

ciador não se fundamenta exatamente n6s mesmos princípios adota-
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dos pelos filBsofos e pensadores envolvidos na questão das solu

ções propostas para os paradoxos. Contudo, guardadas as diferen

ças entre os parâmetros que definem a apresentação do Paradoxo S~ 

rnântico, pode~se inferir que, no referente às vivências desperta-

das, por enunciados captados como paradoxais, são análogos os mo-

dos de reação e tentativa de solução dos paradoxos. 

Mora (1958), ao apresentar algumas das soluções clássi

cas que têm sido formuladas para o trato dos Paradoxos Semânticos, 

situa, como SOlUÇa0 mais comum, a indicação de que o referido pa-

radoxo se trata de um circulo vicioso. Esclarece, citando Occam , 

que o círculo vicioso e automaticamente engendrado quando uma pr~ 

posição faz afirmações voltadas para ela própria. 

Naturalmente que a solução, voltada para a compreensao 

dó paradoxo como sendo um circulo vicioso, serve, unicamente, pa-

ra situar-se, que esta se lidando com classes infinitas e que,ne~ 

te sentido, segundo afirma poincaré (Mora, 1958) em todos os par~ 

doxos existem círculos viciosos e que ao contrário do sugerido,as 

definições que não são predicativas é que contém um círculo vicio 

so. 

Uma das soluções apontadas por Moracomo a mais univer -

salmente aceita, atualmente, está baseada na teoria das lingua-

gens e metalinguagens. Tal SOlUÇa0 sugere que o círculo vicioso 

é passível de ser desfeito quando se procede uma distinção entre 

a linguagem e a metalinguagem desta linguagem, separando, ainda , 

a metalinguagem da metalinguagem, e assim sucessivamente. Tal so-

lução estaria de alguma forma relaciqnada com a Teoria dos Tipos, 
I 

formulada por Russell, que designa a ocorrência dos paradoxos co-
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mo sendo oriunda da má~formaçao de suas fórmulas que nao se ajus

tam ao que propõe a Teoria dos Tipos, como regra básica para a 

formação. 

Russell, em Lógica e Conhecimento, (Pensadores, 1978)si 

tua a Teoria dos Tipos: 

liA Teoria dos Tipos ê realmente uma teoria dos símbolos, não das 
coisas. Numa linguagem lógica apropriada isto seria. perfeitarrente 
óbvio. A dificuldade que se origina de nosso hábito inveterado de 
tentar nomear o que não se pcd.e nomear. Se tivêsserros uma. lingua
gem lógica apropriada, não seríamos tentados a fazer isso ... " 

Assim, de acordo com tais soluções, os enunciados pro

postos demonstram ambiguidades por estarem envolvidos em diferen-

tes linguagens, niveis linguísticos diversos, ou por unirem enun-

ciados que obedecem à regras diferentes. Tais formas de paradoxos, 

denominados de metalógicos, não mantém sua existência diante de 

uma análise linguÍstica mais profunda, ou diante de informações 

que preencheriam as lacunas ou completariam os sentidos não expo~ 

tos, conforme salienta Russell. 

Não há a pretensão, aqui, de aprofundar as soluções a-

presentadas ou mesmo de procurar abranger, de um modo exaustivo, 

a grande maioria delas. Este trabalho exige antes, a avaliaçaodas 

discussões e imprecisões que giram em torno do tema e extração da 

lIessência ll dos debates que, de um modo ou de outro, esclarece os 

rumos e posições, aqui, adotadas. 

Apesar das divergências entre os teóricos no trato das 

posições e soluções adotadas.quanto ao paradoxo, uma id€ia pare

ce ser comum e dirigir a maioria dos trabalhos. Esta idéia ê ex-
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pressa por Koyrê ao negar o carater paradoxal dos paradoxos. Koy

ré (Mora, 1958) toma por base a raiz husserliana, propondo a solu 

ção dos paradoxos pela distinção entre sentido e contra-sentido. 

Outros autores colocam que os paradoxos nao trazem uma 

antinomia formal, e outros que eles se originam da junção de defi 

nições circulares e contraditórias. 

De qualquer modo, todas estas posições buscariam, em úl 

tima análise, a supressão dos paradoxos concebendo que eles se 

referem menos à problemas lógicos do que à lIimprecisões" , se 
, 
e 

que assim podemos denominar, de caráter semântico. 

Mesmo quando se admite que os paradoxos semânticos nao 

sejam paradoxos, propriamente ditos, eles fazem parte de um fenó-

meno, que interessa, particularmente a este estudo, e que se refe 

re à vivência, à experiência do.paradoxo corno trazendo um outro 

sentido. 

Aqui, já possuimos argumentos suficientes, para defen

der o paradoxo corno urna expressão da relação de afirmações, que 

nao são necessariamente contraditórias, senão que correm parale -

las, mas que podem ser vivenciadas corno contraditórias. g este 

sentido existencial que será aprofundado. 



2. A presença da ambiguidade no homem 

.. Tu:lo o que se aperfeiçoa pelo progresso também perece com e
le. Tudo o que foi fraco nunca sera inteiramente forte. Por mais 
que se diga: cresceu, mudou, a verdade ê que também continua sendo 
o nesrro" (p.62). 

"Assim se escoa a vida toda. ProcUramos o repouso combatendo al
guns obstáculos, e quando estes são superados o repouso toma-se in 
suportável. Pois ou penSamJS nas misérias presentes ou naquelas 
que nos ameaçam. E mesmo que nos sentísserros bem protegidos por to
dos os lados, o tédio, por sua autoridade privada, não deixaria de 
sair do fundo do coração, onde tem raízes naturais, e de vos encher 
o espírito com o seu veneno" (Pascal, 1979, p.73). 

A condição humana tem sido apreciada e vasculhada, atra-

vês dos tempos e dentro dos limites da palavra, pronunciada em to 

da a abstração que comporta. 

Os sentimentos mistos, as crenças e ações que parecem en 

trar em conflito encontram-se expressos em muitos pensamentos e 

máximas, e revelam os diversos sentidos e significados que domi-

nam o ser, delimitando, coordenando, o seu poder sobre os demais 

elementos, e sobre si mesmo. 

"Dizem que o Papa Bonifácio VII assumiu o papado corro uma raposa , 
oonduziu-se cano um leão e norreu como um cão. E quem diria que Ne
ro, essa verdadeira irragem da crueldade, corro lhe apresentassem pa
ra ser assinada, de acordo com a lei, a sentença contra um crimino
so, observou: - Prouvera a Deus que eu não soubesse escrever! •.. " 
{Montaigne, 1980, p.159). 

As diferentes experiências do indivíduo, que orientam as 

suas ações e seu destino, deixam-no, muitas vezes, confuso;e mais 

perplexos, ainda, ficam aqueles que se proponham a compreender,oE 

ganizar e harmonizar tais experiência? Talvez porque não consigam 
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detectar que a organização deva situar~se no espaço da pr6pria e~ 

periência, não sendo passível de alterações e adequações, as quais, 

por sua vez, envolveriam novas indefinições. 

"!..' Creio na utilidade da amargura, misturada, de porção em por
çao, ao que sorvo do copo da vida. Creio na beleza da infelicidade 
que penetra meu coração. Creio na benevolência final desses dedos 
de aço que esnagam minha alna" (Gibran, K., 1975, p.24). 

Sentimentos diferentes são expressão em experiências ún! 

cas e significativas. são vivenciados como opostos, o que lhes de 

ve garantir esta mesma oposição. Assim, provavelmente, fora da ex 

periência, tal oposição deixaria de existir. Assim é que, a con -

tradição parece constituir a pr6pria existência humana. 

A possibilidade de vivenciar a ambiguidade gera no indi-

viduo uma diversidade de vivências. Diante do que lhe parece con-

tradit6rio, o ser tanto sente inconstâncias quanto lhe é permiti-

do explorar a experiência sob diferentes ângulos. Sentir a infeli 

cidade como propõe Gibran (1975) e esgotá-la, vivencialmente,deva 

permitir captá-la como uma experiência bela e frutífera. 

Seja conduzindo-se de modo a explorar as circunstâncias 

oferecidas pela apreensão do paradoxo, ou simplesmente posiciona~ 

do-se num único "enunciado" do mesmo,ignorando suas possibilida -

de~ o indivíduo, de qualquer modo, é encarado como um ser incons-

tante. Sua inconstância persiste apesar das regras, parâmetros. e 

"defesas" utilizadas para controlã-la. Os sentimentos, anseios e 

ações que demonstra deixam transparecer, sob as mais diversas for 

mas, tais indefinições. 

Montaigne (id.ibid) analisa,ã este respeito, a natureza 
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"Acredito que a constância seja a qualidade mais difícil de se en
contrar no hanem, e a mais fácil, a inconstância ... " 

" • .. a irresolução me parece ser o vício mais cam..nn e evidente de 
nossa natureza, como atesta este verso de PUblio, o satírico: 'Má o 
pinião, a de que não se pode mais mudar' . " 

Ainda de acordo com o autor citado acima, as diferenças 

entre n5s e nos mesmos ~ tão grande ~uanto a diferença entre nós 

e outrem. E para posicionar, uma vez mais, este caráter de altera 

ção do ser, menciona um autor antigo, Sêneca: 

"querer e não querer são sempre a !resma coisa" (p.l59). 

"Crede-:rre, não é coisa fácil conduzir-se cano um só homem •.. " (p.l6l). 

A inconstância, a capacidade de alteração que deve caraE 

terizar o indivíduo, acompanha, assim, as próprias vivências de 

certos fenômenos como ambíguos. A irresoluçao do homem, ou como 

prefere Nietzsche, a indefinição do ser, relacionar-se-ia com a 

imprecisão de suas vivências. 

A representação, pelo discurso, dessas expressões huma-

nas, documentando as suas alterações e multiplicidades constitui~ 

tes, aproxima-se das mesmas, na medida dopossíve~ respeitados os 

limites que a "fala" comporta. Muitas seriam as fontes, se a pro-

posta fosse verificar um número razoável delas. Contudo, como se 

pretende situar a presença da ambiguidade no indivíduo, limitar-

se-á as suas apresentações, verificando-se alguns de seus modos de 

expressa0. 

As dialeticas que impulsionam a existência humana, podem 

ser observadas nas di versas sociedades, cuj as características pecul~ 
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res, permitem àquelas assumir composições singulares .. Assim, a a~ 

biguidade presente no individuo, e nas sociedades, tem resistido 

ao tempo e ao espaço, reprisando, em diferentes culturas e épocas 

várias, a necessidade de posicionarem~se diante dela. As literatu 

ras à respeito buscam relatar tais condições humanas e as manei

ras de encará-las e lidar com elas. 

Variam as culturas, os modos de express~o da ambiguida -

de, mas parece que se conservam a sua presença e as indefinições 

que demonstra gerar, e pelas quais deve ser produzida~.Mantém-se, 

também, em decorrência, a necessidade do ser arranjar uma maneira 

de enquadrá-la, conviver com ela e, em certo sentido, manipulá-la 

e ser por ela conduzido. 

Ferreira Gullar, em sua poesia, denominada "Traduzir-se" 

(recentemente musicada por Raymundo Fagner) expressa a indefini -

çao do ser, suas ambiguidades e multiplicidades. Questiona o cam! 

nho que permitiríachegar à síntese das diversas características, 

imagens e sentimentos vivenciados pelo indivíduo. Percebe, ainda, 

o autor, a importância de tal síntese entre condições que se nao 

estão em real oposição, permitem tal vivência, dado que suas di -

mensões e limites encontram-se pouco claros. 

Revelando percepçoes significativas sobre a composição 

da individualidade, Ferreira Gúllar, assim expõe Traduzir-se: 

"Uma parte de mim é todo mundo 
Outra parte é ninguém fundo sem fundo 
Uma parte de mim é multidão 
Outra parte estranheza e solidão 
Uma parte de mim pesa, pondera 
Outra parte delira 



Urna parte de mim g permanente 
OUtra parte se sabe de repente 
Urna parte de mim g só vertigem 
Outra parte linguagem 

Traduzir uma parte 
na outra parte 
Que é urna questão 
de vida e morte 
Será arte?" 

63" 

Arranjar modos de expressar adequadamente a ambiguidade 

vivenciada, implica disputar o poder de encará-la.e controlá-la. 

Assim é que, os discursos tão pouco claros no plano do que costu-

ma ser delineado como objetivo, transmitem uma intensa luz que e~ 

volve e torna nítidos e inteligíveis os sentimentos e desejos pr~ 

fundos do indivíduo. Tais formas de expressão trazem à tona expe-

riências cruciais para o ser e permitem a sua realização, favore-

cendo a escolha dos caminhos que serão trilhados. 

Revelar o desconhecido, parece ser a tarefa fundamental 

da expressão da ambiguidade. Um desconhecido que ,no entanto, faz 

parte da existência, que se manifesta com muita intensidade em 

seus atos e crenças. 

Ao aproximar-se do desconhecido, o homem aprender a li-

dar com ele, ou ainda, testa os caminhos que já conhece. A expre~ 

sao do desconhecido, em todo o seu domínio, abrangendo a vivência 

dos paradoxos, propicia, para o indivíduo, a possibilidade de a-

tuar de modo mais absoluto, diante dele, controlando~o. 

A dificuldade em revelar os profundos sentidos contidos 

na apreensão do desconhecido, em seus paradoxos, faz com que a arte, 

os mitos,a poesia, e demais formas de expressão sejam tão irrportantes 



64, 

e tão constantes no universo do ser. 

~ através da palavra que as expressóes paradoxais crist~ 

lizam-se, perpetuando~se. No entanto, encontrar tais palavras re-

quer um exercício bastante exaustivo, e que, muitas vezes, só po-

de ser consumado na própria execução das vivências. 

Abel (Freud, 1970) defendeu a tese, de que a linguagem 

egípcia desenvolvida, segundo ele ,antes mesmo dos primeiros hier~ 

gli fos, era caracterizada por possuir um bom número de palavras ambI 
guas, com duas significações opostas. Acrescenta, ainda,o. referido autor: 

11 é nas'~aizes mais antigas I que se vê ocorrerem as significações 
duplas antitéticas. No curso subsequente do desenvol vhrento da lin
guagem esta ambiguidade desapareceu e, no Antigo Egito, pelo rrenos, 
todos os estágios intermediários se pcx1em accxrpanhar, até a não-arn
biguidade dos vocabulários mcxiemos" (Freud, 1970, p.144) . 

A filologia egípcia, conforme definida em suas bases ci-

entíficas, e as discussões dos filólogos ulteriores, não será, a-

qui, avaliada. ~ de interesse deste trabalho situar, unicamente, o 

argumento, já demonstrado em diversos estudos linguísticos,em cul 

turas diferente~ da representação dupla e contraditória que muitos 

termos demonstram inserir. Além do que, concepções, puramente te~ 

ricas, como as de Bain (Freud,1970}, especificam a questão desta 

utilidade, no âmbito da lógica, do seguinte modo: 

liA relatividade essencial de todo o conhecimento,pensarrento ou cons 
ciência, não se pode mJstrar a não ser na linguagem. Se tudo que pQ 
demJs conhecer é visto corro transição de alguma outra coisa, todã 
experiência deve ter dois lados; e, ou cada ncme deve ter uma sign! 
ficação dupla, ou então, para cada significação deve haver dois no
mes" (Freud, id, ibid). 

Na observação de que os conceitos são provenientes de 
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comparações, a questão, em termos explicativos, se esclarece um 

pouco mais. O conceito de luz define-se pela alternativa da escu

ridão. A existência das coisas ê relativa e dependente, no tempo 

e no espaço, das relações que elas mantêm entre si, e os seus con 

ceitos partem, naturalmente, destas relações. 

Ainda que as significações contraditórias, implícitas nos 

conceitos, não venham a ser encontradas em uma determinada cultu

ra, ou não possam ser reconhecidos como tal, por quaisquer que s~ 

jam os motivos, as contradições estão presentes nas condições vi

venciadas pelo sujeito. As ambiguidades são sentidas nos diversos 

conceitos, já que as palavras se esclarecem, conforme já foi enun 

ciado, por serem defrontadas com seus inversos. 

Se as contradições foram sendo controladas,nos vocábulos, 

de modo que passassem a exprimir, nosconceitos, idéias mais obje

tivas à compreensão do homem, por outro lado, elas não puderam ser 

expurgadas totalmente. Os sentimentos, desejos e necessidades hu

manas, fazem com que seja urgente detectar as medidas de incorpo

ração daqueles elementos deixados de lado. Desse modo, as contra

dições são,. constantemente, reconstituídas, a partir de um traba

lho de restauração, que exige muita sensibilidade e dedicação. 

IISe os contrários não nascem senão dos seus próprios co!!, 

trários . .. 11, conforme a citação de Platão, expressa na introdução 

desta dissertação, as palavras fazem representar esta situação,de 

modo que não basta trabalhá-la, ou esculpi-la, de modo que venha 

a tomar um único sentido. O vocábulo continuará revelando, denun -

ciando, a etiologia do contradit6rio; ainda que seja necessário ex 



66. 

pIora-lo até atingir esta condição. 

~ somente no convívio direto cow o universo contraditó -

rio ,que o indivíduo consegue compreender a ambiguidade, conviver com 

ela de modo construtivo,podendo alterá-la ou mesmo transcendê-la, 

em sua conceituaçã~O exercício de eliminar,simplesmente, a contr~ 

dição,sem o convívio intenso com a mesma,possivelmente, reaviva as 

condições de sua manutenção em bases de conflitos e angústias. 

As contradições expressas através das diversas formassi~ 

bõlicas,que constituem o universo dOindivíduo,parecem entrar em i~ 

teração e geração recíproca com as vivências de ambiguidade do ser. 

Repetem, assim, os modos de geração recíproca entre a: expressa0 ~ 

tafórica da linguagem e a atitude mítica do espírito, proposta por 

Cassirer (1972). Neste ponto, a expressão se confunde com as vi

vências,constituindo e sendo por elas constituídas, e de qualquer 

modo, ambas são atingidas quando respeitadas em suas integridades. 

As constatações da presença incontinente do universo con 

traditório, em suas relações com as formas de expressão simbólica, 

sugerem que a razão não seria a única dimensão da existênciah~. 

A razao integra-se-ia às formas simbólicas, e às vivên -

cias contraditórias, e através da dialética que as mantém relacio 

nadas, operariam como categorias constituintes e constituídas pe

lo indivíduo. 

Falar do contraditório, naquilo que se manifesta no ind! 

víduo, implica, portanto, em considerar a presença da razão no h~ 

mem e verificar as suas medidas de relação com as demais dimensões. 
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Na definição do termo paradoxo, pode ser constatado a 

conjugação do referido vocábulo com a razão. O significado atribuI 

do àquele termo faz referência à revelação do desconhecido, na op~ 

sição à categorias tradicionalmente aceitas r que fazem parte de um 

consenso. Assim, a contradição está implícita na vivência do desco 

nhecido, constituindo, aí, a sua existência; emergindo da condição 

de confronto com aquilo que é conhecido,que foi aprovado por consen 

so, vinculando-se, de alguma maneira, com aquilo que parece ser 

a razao. 

Se a ambiguidade,constante no universo humano,conjuga-se 

com a razão,cabe o estabelecimento dosentido atribuído a esta ra-

zão.A ambiguidade está,como já foi sugerida , conectada com o desc~ 

nhecído,não está claro,porém,o vínculo,que este universo ainda não 

compreendido,firmaria com a dimensão do irracional.E quanto à ra-

zão,que espaço do universo conhecido ocuparia? Até que ponto é co-

nhecido? Em última análise,onde se encontraria a verdade? 

O conhecimento verdadeiro tem sido considerado sob diver 

sos enfoques,porém parece estar aquém da alternativa do racional 

e irracional,o espaço de toda verdade,como propõem Carneiro Leão 

(1971). Nesta circunstância a apreensão do real transcende a uti-

lização da razão ou mesmo do irracional. 

Heidegger(197l) , ao avaliar as possíveis respostas para 

a questão da definição da filosofia,estabelece que a afirmação de 

que a filosofia é tarefa a ratio seria "talvez uma resposta apre~ 

sada e descontrolada". Segue, acrescentando: 

I 
"Pois a esta resposta pcx1emos ccntràpor novas questões. Que é isto-
a ratio, a razão?Onde e por quem foi decidido o que é a razão? Arvo 
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rou-se a ratio mesma em senhora da filosofia? Em caso afinnati \10 , 

com que direito? Se negati,ra a resposta, de onde recebe ela sua mis 
são e"seu papel? Se aquilo que se apresenta cano ratio foi ·primei= 
ramente e apenas fixado pela filosofia e na marcha de sua história, 
então não é bom alvitre tratar a priori a filosofia como negócio da 
r~tio. TodaVia, tão logo pomos em suspeição a caracterização da fi
losofia cano canportamento racional, toma-se, da Iresma maneira, tam 
bém duvidoso se a filosofia pertence ã esfera do irracional. Pois 
quem quiser determinar a filosofia corno irracional, toma como pa -

drão para a determinação o racional e isto de um tal modo que nova
mente pressupõe cano óbvio o que seja a razão". 

Resta constatar que se trata de um nnico processo, onde 

o estabelecimento das bases da razão requer a enunciação sobre o 

irracional.De modo algum a razão deveria ser apresentada como o 

componente máximo do domínio da Lógica, uma vez que sao frágeis as 

bases que querem faze~ correspondências diretas entre a razao e a 

verdade. O processo existe na medida da interação de seus termos, 

só neste espaço pode ser considerado. 

O discurso sobre a presença da ambiguidade no homem, po~ 

tanto, não poderia deixar de fixar a dimensão da razão. Contudo,e 

no quadro mais amplo da Lógica, que tais questões merecem ser a-

profundadas; objetivo este, que nao poderia ser atingido nesta pr~ 

posta. Pode-se, entretanto, frisar que as funções simbólicas, em 

suas relações com a capacidade do indivíduo de captar as constân-

cias da natureza, encontram-se,de algum modo, conectadas com as 

dimensões do irracional e do racional. Além do que, tais condi -

ções permitiriam a participação ativa do ser no registro da reali 

dade, e na construção deste mesmo registro. 

Se assim ê,qualquer cisão naqueles processamentos,prova

velmente,deixariam o individuo distante de toda sua realidade.~so 

mente no tanto que se aproxima da cap~ação do real,em suas constân 



cias, que é permitido ã funçao simb81ica explorar o desconhecido. 

Paralelamente, o espaço conhecido é aquele que permite a introdu

ção da funçao simbôlica. 

Augras (1982), no artigo "O Imaginário e o Cotidiano",o.e, 

serva que tal cisão deve ser provocada pelas contradições da soei 

edade contemporânea, que gerariam o abandono da atividade imaginª 

ria e a separaçao entre racional e irracional, com a conservaçao 

de apenas uma das vertentes. Esclarece a autora : 

"Talvez a dificuldade que se tenha em aceitar essa duplicidade pr~ 
da-se ao problema da integração das contradições do ser no mundo" 
p. 

Uma vez conseguida a integração das contradições ,o indLv! 

duo estaria livre para aceitação da duplicidade,para exercíciodo ~ 

maginário e captação das constâncias.Por outro lado,tais experiên

cias permi tiriam novas integrações e recriações do universo e do ser. 

A liberdade do imaginário, sugerida por Augras, possibi-

litaria a síntese da ambiguidade, e seria, concomitantemente, ger~ 

da por esta. 

g no campo do imginârio,do desconhecido, das contrad~ões 

e da razao que emerge todo um terreno de valores.Estes mesmos valo 

res regulam aqueles domínios, e são por eles controlados. Tanto i~ 

dividuais quanto coletivos, os valores são construídos com base 

nas emoções, nas vivências ambíguas e na razão. 

Ao questionar o que determinaria a valorização Maliandi 

(1976)explicita toda a possibilidade ~a dialética entre razao e 

os dados que fogem ao intelecto. 
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"Qual é o sentido da valorização? Se trata de tmla rrera 'tanada de po
sição I frente a 'dados I obtidos por via racional, ou pode fXJr acaso 
- e ao menos em circunstâncias determinadas - constituir ela mesma 
uma maneira de acesso a elementos inabordáveis pelo puro intelecto?" 
(p.27-41). 

Segundo o autor o afeto e a razao nao podem ser separados, 

e aqueles que insistem em ignorar seu próprio pathos, deixam de con 

siderar o mundo afetivo que precisam, necessariamente, utilizarcom 

vistas a disciplinar o domlnio da razão. Por outro lado, os irra-

cionalistas não percebem, ou não querem perceber, que seus próprios 

argumentos são racionais, e levantam seus pressupostos escoradosn~ 

quilo que pretendem negar. Assim tem ocorrido em toda a história 

da filosofia: 

"Desde seus primeiros passos, o pensarrento filosófico procurou dis
tinguir o plano afetivo do racional os sentimentos dos canhecirrentos, 
o pathos do l'090s; porêrn, dado que o horrern participa de ambas as 
coisas, não pode evitar com artifícios o problema das relações entre 
elas, e é aqui _de onde surgem as discrepâncias que, sob as mais di -
versas capas, atravessam toda a história da filosofia. As atitudes 
oscilam entre extrerros cerno a postulação do ideal da apathia pelos 
estoicos e a declaração - própria de velhos e novos 'irracionalismos' 
do caráter 'vão I ou I ilusório' do conhecimento racional. Ali se elo -
gia a razão ã custa de uma aniquilação dos afetos; aqui se apologi
zam ou salvaguardam os sentimentos amputando o intelecto e contrapon
do-lhe o 'desiderato' de uma espécie de 'alogia'" (Maliandi, id.ibid) 

Os posicionamentos em perspectivas extremas, verificadas 

nosdíscursos filosóficos, apenas fazem ressaltar as dificuldades, 

enfrentadas pelo indivíduo, ao confrontar-se com problemáticas que 

lhe parecem contraditórias, acima de tudo por estarem em terreno 

desconhecido. 

Segundo Cassirer (1972) a filosofia,ao propor examinar e 

oferecer uma explicação teorética do mund~ lida mais com a trans -
! 

formação mítica da realidade do que co'm a experiência fenomênica i 
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mediata. Portanto, ê através da aproximação do pensamento mítico 

que a filosofia conseguiria tornar preciso seu próprio conceito 

adquirindo consciSncia de sua missão~ 

Todavia, aproximar-se do espaço' ocupado pelo universo mí

tico nao deve implicar rejeição quer do intelecto quer do afeto 

pois ambos estão intrinsecamente comprometidos. Faz mais sentido 

buscar-se estes modos de relação, que ainda não puderam ser apree~ 

didos. Tal indefinição é tanto conceitual quanto vivencial, o que 

conduz a tornar-se imprópria qualquer forma de reducionismo. 

Ao demonstrar-se que a compreensão do enunciado mítico re 

quer adesão a este mundo e que "0 deciframento só se dá na compre

ensão interna" (Augras, 1983), pretende-se, justamente,impedir que 

as explicações intelectuais venham a comprometer a aprendizagem do 

significado. 

A vivência é o passo elementar. Vivenciar o contraditó 

rio, os valores, penetrar no sagrado necessita da hermenêutica, co 

mo fundamentação. Tais experiências permitiriam chegar à dialética 

entre aqueles fatores, baseado no princípio de que é a conjugação 

deles que determinaria aquelas vivSncias. 

Vivenciar integralmente o desconhecido, sem partir de in

terpretações prévias, parece ser o caminho para a verificação da 

conexão básica, que no parecer de Cassirer (1972), deve existir en 

tre os produtos da arte, dos conhecimentos, os conteúdos da moral, 

do direito, da linguagem e da técnica. 

Cassirer (1945), em sua obra Antropologia Filosôfica , re 
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trata que a compreensão dos fenomenos encontrados na nossa exper~ 

ência individual só pode ocorrer quando são projetados num plano 

mais amplo, que se traduziria na vida política e social. A ampli~ 

ção dos mecanismos permitiria o seu entendimento, naquilo que a-

presentam de variabilidade e contradições. Esta ampliação iria oons 

tituir a primeira tarefa da filosofia (ib. ibid). 

A aproximação dos valores, naquilo que trazem de ambigu! 

dade, deve, assim, ocorrer dentro deste campo mais amplo proposto 

por Cassirer, onde manifestam-se, de modo mais claro, as diversas 

organizações e sistematizações tão necessárias à constituição da 

humanidade. Estas ordens, imprimidas nas atividades humanas e ex-

pressões sociais, como o mito, a religião, a arte e o próprio es-

tado, fazem com que uma teoria sobre o indivíduo venha requerer , 

concomitantemente uma teoria sobre estas diversas expressões so-

ciais, que estariam entrelaçadas. 

"tnna filosofia do hanem seria, portanto, uma. filosofia que nos pro
porcionaria uma visão da estrutura fundamental de cada uma destas 
atividades humanas e que, ao mesmo tempo, nos permitiria entendê
las cano um todo orgânico" (Cassirer, 1945). 

Perceber as diversas contradições que emergem dos indivf 

duos e das sociedades, implica observar, nas diversas expressões 

sociais, a inclusão das vivências contraditórias naqueles prismas 

já descritos, ou seja, nos valores, na razão, na emoção.Conseguir 

a síntese das diversas vivências contraditórias, e a consequente 

aceitação da duplicidade , parece, antes de tudo, exigir a sínte-

se entre aqueles domínios mais amplos. 

~ neste meio, a partir das organizações e relações dos 
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mecanismos ordenadores, tão pouco compreendidos, que todas as di-

nâmicas das escolhas humanas, iluminam-se. A formação do indiví -

duo, em suas características peculiares, acompanha a edificação, 

também especial, das sociedades. A vivência dos paradoxos, nestas 

construções, assume caráter preponderant~, dimensionando, quer no 

indivíduo, quer na sociedade, as possibilidades de escolha. Toda 

a composição dialética é suscitada num texto de Vernant e Vidal 

Naquete (1977) mencionado na dissertação de Lucero (1982). A rela 

çao entre o racional e o irracional, a afetividade, o desconheci-

do, o ambíguo, pode ser aí resumida, tão bem quanto as revelações 

contidas nos milhares de textos e formas simbólicas que invademos 

destinos do indivíduo e da humanidade. 

"mas essa inelutável escolha opera-se num mundo de forças ooscuras 
e ambíguas, num mundo dividido onde 'uma justiça luta contra outra 
justiça I ••• , onde o direito nun.GQ. está fixo, mas desloca-se no decor 
rer rneSrrD da ação, 'vira' e transforma-se em seu oontrãrio. O ho= 
mero acredita optar pelo bemi prende-se a ele com toda a sua alma; e 
é o mal que ele escolheu, revelando-se, pela polução da falta c~ 
tida, um criminoso" (Vernant e Vidal Naquet, 1977, p.67). 



111. O úNICO NO DUPLO 

O discurso sobre a presença da unidade na duplicidade,r~ 

monta ao levantamento das definições de .identidade social e de p~ 

radoxo, na revelação de seus mecanismos fundamentais. Apoia-se, 

ainda, nas conclusões decorrentes da investigação da presença da 

ambiguidade no homem, que torna mais clara a presença daquelas di 

aléticas. Estes caminhos dirigiram-se a um único propósito: dei-

xar emergir os processos, e através de suas manifestações, demar-

car seu campo de expressão. As dialéticas detectadas, quer na 

produção das vivências ambíguas, quer na formação da identidade, 

apresentam conexões fundamentais que posicionam o único no duplo. 

Em relação à identidade social as dialéticas que a condi 

cionam, e que sao por ela própria operadas, referem-se ao proces-

sarnento recíproco da continuidade e das transformações, nas mesmi 

dades e singularidades. Os vínculos de integração temporal, espa-

cial e social organizam tais dinamismos; constituindo-se, simult~ 

neamente, com base neles. Encontram-se envolvidos e adaptados,ne~ 

ses processamentos, a maioria dos fatores considerados como bási-

cos na formação da identidade. Diferenciados nas várias fases evo 

lutivas, os fatores dimensionados, também, colaboram na conforma-

ção dos processos. 

Quanto aos paradoxos, os movimentos principais se fazem 

sentir, em suas vivências, na possibilidade de desarticulá-los na 

própria articulação de seus enunciados. A introdução do indivíduo 

no universo desconhecido, trazido pela ambiguidade, torna-se viá-
I 

vel na medida em que podem ser conjugados os dois modos como os 
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paradoxos têm sido considerados; na sua colocação como estando in 

troduzidos em nlveis diferentes de discurso, e podendo ser desar-

ticulado~ e na sua valorização como fenômeno singular, respeita -

das, nas vivências, as oposições. 

Os processos fazem com que, na identidade social, as es-

tabilidades e mudanças entrem em interação com as articulações e 

desarticulações das vivências paradoxais. Experimentando o parad~ 

xo, captando aquilo que detêm de extraordinário, o indivíduo afir 

ma as suas estabilidades, nas suas transformações. As ambiguida-

des, enquanto vivências, permitem ao indivíduo explorar as dife -

renças, o desigual, o universo desconhecido; e por conseguinte si 

tua a mesmidade. Posicionado em suas igualdades e diferenças, em 

relação a si mesmo, e a sua socieüade, o indivíduo por sua vez ,em 

sua identidade social, irá organizando modos especiais para lidar 

com o paradoxo, podendo caminhar na direção ~ sínteses que, aí, 

sao possíveis. 

No capitulo sobre a presença da ambiguidade no homem es-

sas relações transparecem veiculadas pelas instabilidades em con-

traste com as múltiplas possibilidades existenciais. A abertura 

para as vivências das dialéticas imprimiriam no ser a inconstân -

cia e a multiplicidade de alternativas que lhe propiciam a condi-

çao de criar e criar-sei estabelecendo-lhe as continuidades.A vi

vência dos paradoxos, são experiências de dialética e, no enten -
/ 

der de Merleau-ponty'/ estão comprometidas com a renovaçao e a con 

tinuidade, na transcendência do indivíduo. 

"Sua dialética ou sua arnbiguidade é i apenas uma maneira de por em 
palavras aquilo que todo homem sabe: muito bem: o valor dcs rrorrentos 
nos quais sua vida se renova continuando-se, se retoma e se carpre-
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ende, passando além, ali onde seu rm.mdo privado torna-se rm.mdo co
mum" (Merleau-Ponty, 1980, p.XII) • 

A transcendência proposta é aquela mesma presente em fe-

nomenos dialéticos, onde a vivência profunda da mesmidade é corre 

lata da experiência de singularidade; onde o continuar e o alte-

rar-se conformam-se mutuamente, confundem-se na representação de 

urna mesma condição. 

Funcionando amplamente nos mais diversos setores da for-

maçao da identidade, tais mecanismos são, também, observados por 

Gesell (1948) no contexto do crescimento físico do individuo, e 

relacionados com aqueles produzidos pelo desenvolvimento mental . 

Para este autor, o crescimento é o responsável pela construção das 

dialéticas básicas. Crescimento e dialética, no entanto, parecem 

condicionados reciprocamente. 

"O crescirrento físico é um processo rrodelador que produz trocas de 
forIPa e I!'.antém ao l1ESIlO tempo urna constância básica da fonna. Este 
é o paradoxo de todo crescirrento - a criança permanece a l1ESma., ape 
sar de mudar constanterrente. Até poderia dizer-se que nunca é tãõ 
a rresma como quando está mudando! :g assim, porque possui um roc:rlo 
caracteris~ico de desenvolvimento que denota a essência de sua indi 
vidualidade" (p. 25) . 

A exploração das inconstâncias, inserindo o individuo 

nas transformações possíveis, faz dele urna unidade, em si, e faz 

mais, torna-o único como universo. Esclarecer estes movimentos 

nao é tarefa fácil, contudo, recorrer-se-á, para tanto, aos estu-

dos que se aproximam do fenômeno. 

Antes mesmo de ter esta dinâmica central aprofundada co~ 

vêm que seja entendido o sentido que tem sido atribuido ao termo 

unidade. O único, ou o individuo, tem 'sido utilizado para fazer re 
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ferência à identidade social, e cQmo tal, inclui a mesmidade, na 

singularidade. Esta condição é a mesma que permite a inserção da 

multiplicidade na unidade. Assim, a identidade, em sua unidade 

não deve ser confundida com o individualismo, nos moldes em que 

normalmente é entendido. Jung (1978) faz uso do termo individua -

çao, que no seu modo de ver, significaria poder realizar, melhor 

e mais completamente, as qualidades coletivas doser humano; nao 

sendo, portanto, enfatizadas as peculiaridades em oposição as con 

siderações coletivas. Mesmo porque as peculiaridades também encon 

tram-se na coletividade. 

Pode-se, agora, v.asculhar o relacionamento mais direto 

entre a identidade social e a unidade, em sua duplicidade, incor

porando na sua instabilidade, a continuidade. A unidade não é da

da pela homogeneidade, nem tão somente pela singularidade; ela 

transcende na dialética de ambos. 

Na unidade, o eu e o outro, encontram-se, diferenciam 

se. Cassirer (1972) avalia a fusão entre o sentimento de si mesmo 

e o sentimento comunitário mítico-religioso, onde só quando o eu 

pode apreender-se como membro de uma comunidade, estabelecendo u

ma unidade com a família, tribo ou organismo social, estaria em 

condições de sentir-se, conhecer-se, e possuir a si mesmo. s6 mui 

to gradualmente o eu poderia chegar a uma independência frente às 

esferas da vida que o cercam, e mesmo assim o mito, como uma de 

suas forças propulsoras mais importantes e operantes, acompanha -

ria, procuraria e condicionaria aquele processo. 

A unidade integra o indivídu9' relaciona a identidade 

com a sociedade,- e mais amplamente, une o ser com o mundo.Traz na 
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integração, a ordem e a separação. 

Jaspers(1967), em sua Psicologia das concepções do mun -

do, dispõe sobre a unidade natural entre o ser e o mundo, mostran 

do que a busca de conhecimento do indivíduo implicaria na procura 

de conhecimento do mundo em geral. A unidade, é aqui, relacionada 

com infinitude, onde cabe ao individuo diferenciar-se, estabili -

zar-se. Concebe, Jaspers, que diante da ameaça de penetração e 

compreensão das estabilidades, o homem sente-se angustiado. O es

clarecimento das estabilidades, mostraria ao indivíduo, as diver

sas possibilidades de aparecimento de sua singularidade, e porta~ 

to, da incorporação,da,sua infinitude, e unidade, com o mundo. 

Penetrar nas limitações do individuo, é revelar sua infi 

nitude. ~ apresentá~lo diante do paradoxo, do desconhecido, tor -

nando, na imprecisão, mais precisos os seus passos; mostrando-lhe,. 

pela sua própria objetivação, a abertura de que tanto necessita. 

O homem aparece como ° infinito, incorporador de todas 

as formas. Ainda que seja estéril falar em unidade, conforme res

salta Jaspers, dado a impossibilidade de demonstrá-la ou refutá -

la, não se pode deixar de sondá-la, uma vez que se integra no in

divíduo, situando sua existência. Mantenha-se, portanto, a vigi -

lância para o fato de que ao mencionar-se a unidade, far-se-á re

ferência à multiplicidade. Neste prisma, segundo Jaspers, o indi

víduo seria incognoscível, e o acesso a ele, só se daria enquanto 

idéia, e esta só existiria na idéia de totalidade em geral. Hegel 

(sJd) , também, entende o puro ser como sendo pura abstração, cons 

tituindo o absolutamente negativo, e tomado imediatamente, o na -

da. 
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A dialética entre igualdades e diferenças propicia a rea 

lização pelo indivíduo de toda a sua abstração, unindo-se e sepa

rando-se do mundo. A abstraçao, ainda que defina a própria condi-

ção do indivíduo ser incognoscível, é vivenciada, e expressa nes 

ta forma especial de conhecimento, o campo de realizaçao de todo 

o processo. 

Toda esta panorâmica é retratada pelos estudos de Mircea 

Eliade (1979) sobre a história das religiões e das culturas, em 

especial da cultura chinesa, que, de acordo com o autor, seria re 

sultante das interações de múltiplas combi:nações étnicas, trazen-

do uma síntese complexa e original. Ao apresentar uma certa cont~ 
, 

nuidade em relação as diferentes culturas pré-históricas, consti-

tui-se, a cultura chinesa, num importante campo de pesquisas. As 

crenças atravessam a história, fazendo com que certos temas sejam 

constantes. Tema central para filósofos e místicos taoístas, à 

"união das imagens antag5nicas, a dial~tica dos contrãrios e a 

coincid~ntia oppositorum" apresenta-se em conjugações com os sim

bolismos que sugerem o tema da renovação, o ciclo de nascimentos 

e renascimentos, as relações entre vida e morte. 

A rica iconografia de que dispõem os historiadores, e o 

consenso entre eles, com relação às analogias dos simbolismos re-

ligiosos, através dos tempos, permite que as sérias dificuldades 

interpretativas, sejam, de certo modo contornadas.Assim, pode-se 

apreender a. recorrência aos mitos arcaicos, como por exemplo oco~ 

re quando Lao-Tsé e seus discípulos, retomam o tema cosmogânico 

do caos, enquanto totalidade semelhante a um ovo. 

i 
Entre os temas cosmogânicos,' conhecidos dos chineses ,de~ 
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taca-se o mito que apresenta, numa interpretaçao chinesa, o cará-

ter paradisíaco da época primordial onde havia extrema proximidade 

entre o céu e a Terra, o que possibilitava as comunicações dire -

tas entre deuses e homens, até a enunciação de um acontecimentornf 

tico onde o céu e a Terra foram separados. A partir de então, as 

comunicações com os deuses só seriam possíveis quando exercidas 

por seres especialmente preparados, como xamas, místicos, heróis, 

etc. O estado de êxtase passa a servir de situação básica que peE 

mitiria que tais seres tenham acesso ao céu, e possam satisfazer 

ao desejo de recuperar uma "situação primordial", onde a unidade 

e a totalidade estabelecem uma condição especial: a interação dos 

homens com os deuses. 

Neste sentido, a totalidade também representa o caos, já 

que a indiferenciação e falta de ordenação encontram-se, nela, i-

mersos. A "totalidade primordial, viva e criadora, mas sem forma 

e sem nome" é chamada de Tao (Eliade, 1979, p.33). O Tao como pri~ 

cípio que propõe uma ordenação paralela à unificaçao, à totalida-

de, à conservação e transformação, parte de manifestações antit~ 

ticas e complementares que se conjugam, constituindo o universo. 

Entre os diferentes tipos de polaridades, tomadas como 

bases em diversas culturas, destacam-se os princípios antagônicos 

Yang-Yin. Mircea Eliade (1974) julga que o pensamento chinês apr~ 

senta de original o fato de ter integrado, num sistema amplo,coo~ 

denado pelo par de contrários Yang-Yin, o sistema de classifica -

ção determinado pelas analogias entre macrocosmo e microcosmo. O 

simbolismo trazido pelo Yang-Yin ressalta a idéia de alternância 

sobre a idéia de oposição, fazendo co~ que tais princfpios apre -
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sentem um aspecto cíclico e complementar. Conjugados, deste modo, 

imprimem a totalidade e a constituição do universo. 

g neste contexto que o Tao acha-se inserido. O aspecto 

exterior do Tao retrata a transformação cíclica do universo, a paE 

tir da alternância. Contudo, sua estrutura ontológica é de difí-

cil apreensão. O termo assume tanto o sentido de "dizer" (doutri-

na) quanto de "caminho, via". Lobsang Rampa (1965), no livro A 

Sabedoria dos Lamas, explica o sentido do Tao 

" Tao era 'o caminho', o Princípio, a Verdade. :g Tao que nos 
mostra COITO prosseguir, indicando-nos a trilha que devemos seguir 
Ele nos ensina, em sua essência, a seguir 'O Caminho do Meio' ." 
(p.137) . 

O Tao é o princípio de ordem, de equilíbrio, de transfoE 

maçao e de criação do Universo. Este princípio não poderia ser a-

preendido num momento após a transformação, nem anterior à ela 

mas na sua própria dinâmica. Retoma, em si, a possibilidade de in 

tegrar céu e Terra, à partir dos poderes mágicos-religiosos dos 

feiticeiros, e daqueles preparados para tal experiência. Trata 

portanto, da retomada da espontaneidade inicial. Eliade (1960)faz 

referência aos meios que permitem a "viagem à Origem das coisas". 

O retorno ao começo implica na libertação do tempo e do espaço , 

onde "o espírito reencontra o eterno presente que transcende tan-

to a vida como a morte" (Eliade, 1979, p.'f~ ). 

Jung (1978) define a personalidade como sendo o Tao. O 

caminho por descobrir, que na filosofia clássica chinesa tem a de 

nominação de Tao, é exposto por Jung como sendo algo psiquicamen-

te vivo. Faz, neste sentido, uma comp~ração do Tao com um -- curso 

de água que se movimenta inexoravelmente para a meta final. Acres 
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centa, ainda, que atingir a perfeição, o desfgnio cumprido, a to

talidade, o começo e o fim, e aquilo que Jung chama de realiza -

ção completa do sentido inato da existência, implica posicionar -

se dentro do Tao. 

Tao e identidade, conjugados, na unidade/envolvem as 

transcendência do tempo e do espaço. Os fenômenos humanos detêm 

a condição de existência corno fato social, o que lhes permite po

siconar-se alêm do tempo-espaço físico. Heidegger (1962) ao fazer 

uso da palavra alemã Dasein (~= "aí"; sein = "ser") pretende pa~ 

sar a idéia de movimento onde a condição de ser-no-mundo, incorp~ 

ra a existência total do indivíduo, integrados seu tempo e seu es 

paço. 

Na conjugação ser-mundo, o tempo é único e o espaço, ta~ 

bém, age enquanto totalidade, integrando o próximo e o distante . 

Ambos, interrelacionados, seriam, na proposta de Grinberg (1980), 

organizados pelos vínculos de integração espacial, temporal e so

cial, proporcionando nas captações de continuidades e descontinui 

dades, os sentimentos de mesmidade na singularidade. :e este o am

biente da transcendência, onde o avanço e o retorno às origens o

correria, na. medicia em que são construídos, tempo e espaço, nos moI 

des em que a identidade social ê construída (Berger e Luckmann 

1978) . 

A identidade social,como.unidade, tem a seu dispor inúm~ 

ras possibilidades, ao deslocar-se no espaço gerado pelas dialét~ 

cas discutidas. :e na sua totalidade, na sua abstração, que conse

gue posicionar-se. O tempo, o espaço, ~ o social, encontram-se 

como categorias a seu serviço, dominados, manipulados e controla-
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dores, de movimentos e transições que jogam o único no duplo. 

~ nos seus fluxos que a identidade social é construída . 

Fluxos que levam às inconstâncias e às continuidades. Movimentos 

introduzidos nas vivências paradoxais, quando estas permitem a 

compreensão mais ampla dos fenômenos. Captar diversas opções, que 

sao vivenciadas como contraditôrias, é aproximar-se da totalida -

de. O próprio ser passa a ter condições de mergulhar nesta totali 

dade e,nesta, diferenciar-se. 

Pascal (1979), considerado filôsofo do paradoxo entende 

que é a reunião dos contrários quem daria a verdade, e que o ho-

mem, como um ser paradoxal é, ao mesmo tempo, grande e pequeno 

fraco e forte. O espaço dessa verdade é tratado por Pascal noque~ 

tionamento que faz acerca da posição que o homem assumiria na na-

tureza: 

"Afinal, que é o homem dentro da natureza? Nada em relação ao infi
nito; tudo em relação ao nada; um ponto internediário entre tudo e 
nada. Infinitamente incapaz de compreender os extremos, tanto o fim 
das coisas como o seu princípio pennanecem ocultos num segredo irrpe 
netrável, e é-lhe igualmente impossível ver o nada de rnde saiu e 
o infinito que o envolveU (p.52). 

Esta condição de ser intermediário faz com que a identi-

dade tenha seus limites estabelecidos, limites estes impostos por 

seus próprios processos. A presença de tais limites é esclarecida 

por Pascal: 

"Limi tados em tudo, esse tenro médio entre dois extrerros encontra
se em todas as nossas forças. Nossos sentidos não percebem 0S extr~ 
IOClS: um ruído demasiado forte ensurdece .... nos, demasiada luz nos des
lumbra, demasiada distância ou demasiada proximidade :ilnpede-nos de 
ver. •• Não sentimos nem o extreoo calor, nem o frio extremo; as 
qualidades excessivas são nossas i~gas, não são sensíveis; nao 
as sentilOCls, sofreoo-las ••. Em Sl.lInZl, as coisas extremas são para 
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nós como se não existissem, não estamos dentro de suas proporções: 
escapam-nos ou lhes escapamos. Eis o nosso estado verdadeiro, que 
nos torna incapazes de saber com segurança e de ignorar totalIren 
te. •• Nada se detém por nós. ~ o estado que nos é natural e, no en
tanto, nenlllnn será mais contrário à nossa inclinação •.. 

Diante desses infinitos, todos os finitos são iguais; e nao vejo 
razão para basear a imaginação num deles de preferência a outro ... " 
(p. 52-54). 

Um amplo campo de possibilidades, igualmente significat~ 

vas, é percebido pelo indivíduo, e o constitui, no ponto interme-

diário onde se posiciona, onde as vivências dos extremos nao ~ 

e 

possível. Neste ponto é que o inàivíduo se define, e mantêm-se na 

sua inconstância. Não importa, na unidade vivenciada, quais as 

posições que o indivíduo venha a assumir no continuum da existên-

ciai e as alterações nestas posiçoes carregam, em última instân -

cia, urna igualdade, que faz com que "todos os finitos sejam i-

guais". Conforme Pascal (id ibid) , corno termo médio, o indivíduo 

estará sempre afastado da meta, sendo indiferente se está mais en 

volvido com determinados valores, ou características, ou ainda que 

tenha sua vida um pouco mais prolongada. Em qualquer situação se-

rá, ou existirá, um pouco mais, condições estas "igualmente ínfi-

mas na eternidade". 

Para melhor enquadrar estas questões,Pascal recorre as 

imagens dos dois infinitos: o círculo que tem o seu centro em to-

da a parte, sendo que a circunferência não encontra-se em parte 

alguma; e urna imagem representada pela balança cujos braços pen-

dem incessantemente para um e para outro lado, sendo infinitos 

nao passíveis de fixação ou equilíbrio. Pergunta Pascal se a or-

dem não estaria justamente nesse desequilíbrio da bqlança, onde a 

oposição geraria a ordem e esta daria'origem a oposição. Deste mo 
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do, a ordem seria circular, e só no infinito encontrar-se-iam os 

braços da balança. Ordem, desequilíbrio, braços da balança e cír-

culo, constituem-se mutuamente. 

As imagens tomadas por Pascal apresentam semelhança com 

a representação do Tao, a presença da identidade, da unidade no 

duplo. Documenta a tarefa primordial da identidade: encontrar a 

ordem na inconstância, nas nuances do paradoxo, onde o um é mui -

tos. 

O indivíduo como ser abstrato e ao mesmo tempo definí-

vel, carrega em sua própria composição, as combinações possíveis 

que realiza nas suas vivências paradoxais. A integração do indiví 

duo realizada por intermédio de seus vínculos e mecanismos bási -

cos, supoe a integração dos paradoxos. 

A experiência que o indivíduo tem de si próprio é, na vi 

sao de Pàges (1976), necessariamente ambivalente. Tal ambivalên -

cia terminaria na presença de uma aceitação, de uma "confronta 

çao da ang6stia ao nivel mais profundo •.. " Refere-se, o autor, ~s 

angústias que se evocam e simbolizam-se mutuamente, como a angús-

tia da solidão·, da separação, da morte, da diferença em relação 

a outrem, da incomunicabilidade, da individualidade, 

"A experiência plenanente assumida destas angústias fundanentais é, 
paradoxalmente, a experiência de seu contrário. Aceitar sua indivi
dualidade, sua contingência, em definitivo, sua norte, é aceitar 
mudar e aceitar viver" (pàges, 1976, p.98). 

A desarticulação do paradoxo na medida de sua articula-

ção, da sua aceitação a um nível profundo manifesta-se apesar da 

impossibilidade das vivências extremas', jâ apontadas por Pascal . 
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Assim, nas sínteses das vivências contraditórias a penetração no 

universo de opostos é relativa as condições do indivíduo. De qua! 

quer modo, estas sínteses são objetivas, ainda que a nível de re-

presentação dos polos opostos. Os limites das vivências parado-

xais, são as mesmas da constituição da identidade. Por outro la -

do a liberdade para a composição da identidade, inclusas nas múl

tiplas maneiras de conectar-se e separar-se do universo, é aquela 

mesma possível para os arranjos dos paradoxos. 

.. . Em seus limites e liberdades, na repetição do exercl.Cl.O 

de unir-se e separar-se do universo, o indivíduo vai tendo em si, 

configurados,modos especiais de vivenciar tais processos. A pro -

posta básica, nesta situação, é dirigida à captação dos canais que 

propiciem a expansão da identidade, nas alterações de suas pró-

prias regras, dentro de suas possibilidades. Neste ponto o exis -

tencialismo tem muito a acrescentar. 

" o hOITEIn precisa assumir seriamente todas as suas chances de 
se envolver em relacionamentos de descoberta-do-mundo, de roodo que 
o que quer que se apresente à luz desses relacionamentos possa emer 
gir do rrelhor rodo possível em seu próprio ser. Em outras palavras~ 
o homem deve aceitar todas as suas possibilidade -de-vida, apro
priar-se delas e reuni-las para criação de um eu autêntico e livre, 
não mais aprisionado na rrentalidade estreita de um I todo-o-rm.mdo' 
anônimo e inautêntico. A liberdade humana consiste em preparar-se 
para aceitare realizar tudo isto" (13oss, 1963, p.48). 

A síntese das ambiguidades apresenta-se como meio para 

que o ser localize sua identidade, realizando sua própria trans -

cendência. A união dos paradoxos vincula-se ao reconhecimento, e 

integração num todo, dos vários papéis que o indivíduo pode ex-

pressar. Refere-se, ainda, ao reconhecimento de desejos renegados 

e da incorporação do outro em si mesm9' 
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Binswanger (1963) tambªm faz referências aos vários modos 

de existência do indivíduo. 

liA tarefa da ciência do horrem ••• é compreender a totalidade da ex 
periência humana de si mesrro em todos os seus nodos de existência 11-

lp.173) • 

Na totalidade da existência, na integração das vivências 

paradoxais, e integração da própria identidade, instaura-se na 

exata medida de apreensão dos limites, aí circunscritos, toda a 

expansão e criatividade do ser. 

E necessário que se perceba que a vivência das dialéti -

cas, das integrações ao contrário de conduzirem ã saída da reali

dade, propiciam a imersão nela. Jung (Storr, 1974) ao diferenciar 

a psicose da normalidade não utiliza como critério o estabeleci -

mento da presença ou ausência de idéias delirantes, mas acentua 

as suas formas de organização. Assim, não importa se as sínteses 

das ambiguidades sejam denominadas dedelírios, porém é significa-

tivo que estejam conectadas na apreensão total das dialéticas, na 

apreensão da organização. 

A organização e o caos, estão na totalidade, detêm as 

mesmas bases. O parâmetro de localização da unidade é o mesmo da 

duplicidade, e somente a tent~tiva de separação destas condições 

produziria a fragmentação e a inadaptação, de um modo mais amplo. 

A mesma fragmentação pode ser observada na identidade e 

nos tratamentos dados à mesma, quando o ser ou os estudiosos pr~ 

curam fugir dos processos, das sfnteses que ocupam o cerne dos 

conceitos considerados. 
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A experiência integral da identidade vai requerer que de 

terminadas providências sejam tornadas no sentido de preparar o 

indivíduo, e o próprio saber, para tanto. Neste contexto é neces-

sário que seja avaliado o terreno onde se encontrariam os limites 

da expansão da identidade. 

Pascal faz referência aos limites inclusos "na condi-

çao human~ na impossibilidade de percepção dos extremos. Tais fron 

teiras encontram-se, também, envolvidas, conforme os dados apura-

dos no capítulo anterior, em questões axio16gicas, de razão e de 

sentimentos. Neste domínio maior, onde se disporia toda a condi -

ção de existência, alguns "limites poderiam ser ultrapassados. ~ 

na revisão dos fundamentos do saber que o próprio ser passaria a 

ocupar um espaço maior. Vejamos alguns dos sentidos em que estas 

modificações deveriam ocorrer. 

Lucero (1982) questiona como poderia o indivíduo viven-

ciar, simultaneamente, as suas múltiplas possibilidades e as esta 

bilidades (vinculadas ao social) i e que fatores determinariam a 

sua integração ?o sistema social, diante das poss{veis mudanças . 

Analisa esta questão introduzindo-a nas fundamentações de um dis-

curso psicológico, na forma de produção de urna teoria da persona-

lidade que versaria sobre a estrutura, dinâmica e desenvolvimento 

do indivíduo. Mostra como a preocupação com a psicologia da norma 

lidade vai emergir a partir da introdução da loucura na experiên-

cia psicológica. 

A loucura e a normalidade passam, ambas, a incluir as 

vivências de dualidades e estabilidades. Esta condição faz com 
I 

que sejam ultrapassadas as relações da normalidade com as estabi-
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lidades sociais, vencendo as imposições de identidades pré-estab~ 

lecidas. As estabilidades não são de domínio exclusivo do social, 

nem da normalidade; do mesmo modo, as múltiplas possibilidades sao 

condições do inàivíduo, no tanto que avançam sobre o social. 

Mudar significa ser um e múltiplo, abarca a condição de 

unir as ambiguidades. 

"O duplo e a Iretarnorfose não são aspectos antagônicos do ser;é pre 
ciso desdobrar-se para transformar-se. Tomar-se outro, diferente -
em tudo e no entanto idêntico, restabelecer a duplicidade fundarren
tal, que doravante é síntese" (Augras, 1983, p.289). 

Conhecer e dominar as dicotomias, produzidas, não é tare 

fa fácil, principalmente quando é relacionado às transformações de 

determinados valores. A vinculação da mudança à anormalidade, ou 

a sua qualificação como sendo algo maléfico, tem propiciado uma 

certa negação da condição cambiante do indivíduo e a dificuldade 

de locali~ar suas mudanças nas suas continuidades. A mudança traz 

a diferença (a mesma transportada pelas vivências paradoxais) e 

com ela o temor do desconhecido. No entanto, este temor é tanto 

maior quanto dele o ser venha a afastar-se. 

Tais atribuições de valor aos processos precisam ser re-

vistas e ultrapassadas. O caminho, para tanto, está em vivenciar e 

compreender os processos, exercitá-los. Os mitos chegam muito pr~ 

ximos destas revelações, estão incorporadas no indivíduo, e no en 

tanto, muitas vezes, são pouco entendidos. De acordo com o mito 

mencionado por Augras (1983), a figura do Exu assume papel funda-

mental para o funcionamento do oráculo, apesar de ter sido, na 

perspectiva dos grupos dominantes, e p~ovavelmente devido a sua 

polivalência, vinculado ao mal. Tais sentimentos e percepçoes so-
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bre a figura do Exu, passam a ser abalados diante da colocação de 

que ele seria agente orientador da transformação do mundo para 

melhor, que atuaria posicionandQ a dinâmica no estático, devolven 

do a fecundidade ao mundo. 

Heidegger (1969), por sua vez, faz com que as diferenças 

ontológicas ocupem papel central e único em toda a sua filosofia, 

por considerá-las como aspecto mais digno de ser tratado, e por 

terem sido deixadas de lado durante todo o decorrer da história 

do Ocidente. 

Carneiro Leão (Heidegger, 1969) expressa a questão bási-

ca da diferença .ontológica ao apontar a centralização e articula

ção dialética de tres momentos fundamentais nas diversas determi-

nações do ser do ente. Define estes momentos como: 

"o ente em seu ser, o hanem em sua existência e o Ser em sua verda-
de"-:-- -

Na terminologia de Heidegger, o ente significa tudo que 

de algum modo éj e o ~ (com minúscula) expressa o modo de ser 

do ente, enquanto entej o Ser (com maiUsculal situa o fundamento 

de possibilidade do ser do ~, a diferença onto18gica; e a Ver

dade ou Sentido (com maiúscula) do Ser que apresentaria claramen-

te esta diferença que revela o ente. 

Conforme pode ser suposto a direção da expansao da iden-

tidade, que venha a abrigar integralmente seus processos básicos 

requer providências no sentido de reformular as bases de um saber, 

e do ser, voltado para a dicotomizaçao. As dialéticas precisam ser 

compreendidas e, para tanto, a valoriz~ção de um dos lados visua-

lizados no processo deve corresponder ao enfoque dado ao seu lado 
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complementar. Assim,os discursos sobre igualdades e diferenças de 

vem ocorrer num mesmo nível, de modo que o único tenha chances de 

incluir-se no duplo; e delimitar-se como identidaàe. ~ certo que 

os discursos sobre as transformaçóes, as diferenças, estão compr~ 

metidos por valores que não preenchem totalmente seus sentidos 

mas, também é esta a situação das estabilidades e igualdades, po~ 

to que se encontram. Neste sentido, a vivência integral da identi 

dade necessitaria da ampliação dos determinados conceitos que 

lhes estão subjacentes. Ampliar os conceitos ê permitir a apreen-

são àe suas continuidades e suas sínteses. Este exercício é o 

mesmo presente na articulação e desarticulação dos paradoxos, no 

arranjo das dialéticas, na formação do único. 

Assim, a inserção da duplicidade na unidade tem sido, a-

qui, retratada de uma maneira genérica; e não poderia deixar de 

sê-lo, obedecidos os parâmetros e compromissos iniciais desta dis 

sertação voltados para propiciar que o tema viesse a manifestar-

se em seu holismo, através da ênfase dada a exploração dos concei 

tos. 

Apesar de não terem sido demonstrados, praticamente, os 

vários modos como as vivências paradoxais e a identidade social 

interconectam-se, e produzeQ-se, reciprocamente, ficam, por outro 

lado, detectados os mecanismos básicos e estruturas processuais 

que enquadram todo aquele material em diversos prismas. Além dis-

to, com apoio nos estudos desenvolvidos, tornou-se possível vascu 

lhar os caminhos que, provavelmente, conduzem à abertura da iden-

tidade conjugada com as ampliações nas vivências e tratamento dos 

paradoxos. As saídas delineadas, voltádas para as sfnteses, -sao 
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entendidas como canalizadoras das vivências plenas, de expansao e 

estabilização, que obedecem a qualificação maior da identidade co 

mo "estado de ser e tornar-se" {Erikson, 1971) ou de "tornar-se 

si mesmo" (Ver selbs tung) ,na forma de individuação proposta por 

Jung (1978, p.16l). 

Ainda que seja improvável o enquadramento dos processos 

em formas de expressa0 que os represente integralmente, as dialé

ticas parecem ocorrer, aproximadamente, da maneira como foram des 

cri tas e, neste caso, as alternativas de síntese propostas,seriam 

mais indicadas para a abrangência dos processos. As sínteses, nos 

moldes em que foram mencionadas, remontam à captação integral dos 

processos, onde ocorreriam as separações e uniões entre seus ter

mos. Neste campo as igualdades e diferenças são conectadas dispon 

do-se em unidades. Contudo, são raras as utilizações da capacida

de de síntese pelo ser, na formação de sua identidade. O desenvol 

vimento da identidade, embora comprometido com seu potencial dia

lético, muitas vezes, ocorre apesar de ser rejeitado ou ignorado 

pelo indivíduo. Se a dialética está intrínseca ao processamento da 

identidade, é natural que qualquer esforço para desconsiderá-la é 

inútil, mas, por outro lado, acarretaria inúmeros efeitos sobre o 

processo. Com isto o que se pretende dizer é que a identidade co~ 

formar-se-ia, de qualquer modo, envolvida nos processos já descri 

tos, muito embora venham a variar as suas maneiras de organização. 

Assirú, as sociedades e os indivíduos ao esforçarem-se por impri

mir em seu ser, características específicas, ou ainda quando in -

sistem em manter-se em posições radicais durante a sua existênci~ 

não deixariam de assumir uma identida~e social, apenas a estrutu

rariam num sentido em que as suas continuidades não seriam viven-
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ciadas mais amplamente. Não chegam a constituir~se, ou desmoronam

se rapidamente, ou intensamente, as estabilidades que não se a

poiam nas transformações, Mas, ainda assim, a duplicidade encon

trar-se-ia presente na unidade, e atuaria indicando, em diversas 

circunstâncias, a sua presença, perturbando, ou restringindo a 

formação da identidade. 

Cabe, ainda, observar que o termo social encontra-se im

plícito no vocábulo identidade, embora, este não tenha sido refe

rido, algumas vezes. Também fica subentendido que a unidade in

clui a duplicidade, e de modo paralelo, ocorre a citação das de

mais unidades das dialéticas, onde, uma vez determinadas as condi 

çoes de ocorrencia dos processos é desnecessário que sejam ambos 

os termos utilizados. Em decorrencia, a vivência dos processos,p~ 

los indivíduos, requer, fundamentalmente, que o ser perceba-se i~ 

cluído no meio desses, quer como seu agente, quer como objeto dos 

mesmos. Esta introdução faria com que a captação de um dos seto -

res da dialética, conduzisse o individuo a apreensão do outro. Em 

última análise, o indivíduo apreender-se-ia na síntese. 

~ natural que a captação dos processos, das dialéticas , 

dos paradoxos, em toda a sua complexidade, esteja distante de ser 

alcançada pelo indivíduo. Consequentemente, a conformação inte-

gral da identidade social,na apreensão das ambiguidades, encontra 

restrições as manifestações de suas múltiplas possibilidades. Me~ 

mo assim, muito pode ser realizado no sentido de propiciar a ex -

pansao da identidade social, a partir do desenvolvimento da per

cepçao do indivíduo de sua potencialidade para a realização des

tas vivências. A percepção e aprofundamento de todo o seu poten -
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cial conduziria à representação de vivências tais corno as experi

ências misticas xamânicas, relativas à "viagem ã Origem das coi -

sas ll
• As vivências dos individuos, nas diversas culturas, tem pr~ 

vado ser-lhes possível chegar a certas representações que se apr~ 

ximam daquela realizaçao maior. Esta tarefa, apesar de seus limi

tes, é significativa no tanto que pode ser aprofundada e que seja 

captada por um maior número de indivíduos. 

As diversas formas simbólicas que o ser utiliza para ex

pressar, ainda que de modo pouco sistematizado, as apreensoes das 

dialéticas, e de si mesmo, servem corno indicadoras dos caminhos 

que se abrem à conformação da identidade. Com isto, torna-se pos

sivel aprofundar estas experiências, compreendê-las, e buscar os 

meios para expandi-las. Treinar a vivência das srnteses, dos par~ 

doxos, nas suas articulações e desarticulações; observar e docu -

mentar as influências que exercem sobre a identidade, são alguns 

dos recursos que podem ser utilizados. 

Descobrir os meios adequados para exploração destes re

cursos, e o levantamento das demais direções a serem seguidas tra 

duz-se em condição preliminar para que os indivíduos e as socieda 

des possam dimensionar suas identidades, no terreno da unidade, e 

da duplicidade, onde os seus pontos de apoio e expansão, são os 

mesmos e estão marcados por sínteses. 



IV. CONCLUSOES 

o preenchimento daqueles objetivos traçados na introdu-

çao desta dissertaç~o conduziu acuma s~rie de quest6es, que se 

por ora n~o possam ser caracterizadas, exatamente, como conclusi-

vas, uma vez que requerem um maior aprofundamento e avaliaç~o, p~ 

lo menos servem ao estabelecimento de parâmetros que suscitam os 

caminhos a serem seguidos nas discussões e orientam, consequente

mente, os posicionamentos significativos ãelucidaç~o do tema pro- ! 

posto. 

Como objetivo principal, buscou-se dimensionar as opera

çoes do paradoxo sobre a formaç~o da identidade. Vários poderiam 

ter sido os pressupostos de base e os meios adotados para trata -

mento da temática, o que faria com que a mesma pudesse assumir d! 

versas direções. Não se pode ter como melhores, ou mais perfei-

tas, as condições básicas que nortearam este estudo; contudo, pa-

recem servir ao preenchimento das necessidades oriundas dos prop§ 

sitos, já descritos. A consideraç~o de processos, de mecanismos o 

peradores, enfim, das dial~ticas, t~o presentes e constantes na 

essência do ser, merecem um enfoque e linguagem coerente com o 

discurso que parecem exercer nas suas próprias vivências. Portan-

to, mais conectados com a elucidaç~o das dial~ticas, devem ser as 

perspectivas sobre a natureza do homem, que percebem como integr~ 

dos, e agentes dialéticos, meio e a hereditariedade. paralelamen-

te, os processos se fazem revelar pelas demais posturas integrat~ 

vas seguidas no decorrer deste trabalho. As integrações foram su-

geridas entre os diversos aspectos levantados nos vários estudos 
i 

sobre a identidade. As relações dialéticas entre fatores, tomados 
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à parte como prioritârios para a identidade, foram vinculadas com 

os próprios processos efetuados nos paradoxos. Finalmente, a con

sideração mais precisa e ampla da dialetica,se faz sentir nas re

lações recíprocas entre a identidade e o paradoxo, de modo que 

os mecanismos desenvolvidos nos paradoxos conduzem a formação da 

identidade, tal como esta operaria, simultaneamente, sobre aque -

les mecanismos, organizando-os, permitindo a estruturação, perceE 

çao e vivência das ambiguidades. 

Muito há o que se fazer para entender a complexidade da 

temática, ou melhor, para controlar as nossas dificuldades no es

tudo do assunto. Apesar disto, as investigações, aqui, desenvolvi 

das apoiaram-se em atitudes que procuraram ser as mais neutras 

possíveis, a fim de permitirem que o assunto passasse por uma au

to-revelação, o que controlaria muitas das implicações cognoscitl 

vas e emotivas dos agentes deste trabalho. Naturalmente que este 

procedimento só em parte e permissível, na medida em que tenham 

ficado claras as intenções, posturas e metas do autor. 

Deixar o tema emergir, evitando exercer influências que 

o deturpassem, exigiu um exercício de constante vigilância sobre 

os princípios e meios que estavam sendo utilizados. Assim, acredi 

ta-se que as definições sobre as quais todo o estudo apoia-se, e 

constitui-se, fazem, de algum modo, revelar condições representa

tivas, que encontram-se escoradas em uma série de pontos de con -

vergência entre os teóricos e na constância com que vários fato -

res têm sido relatados como básicos. 

As próprias definições, apó~ sofrerem um tratamento esp~ 

cial, conduziram às indicações dos modos como o paradoxo opera 
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sobre a identidade, Conceituada corno identidade social, apresen -

ta-se comprometida com as várias combinações decorrentes da inte

raçao dos vínculos espacial, temporal e social. Neste contexto,as 

dinâmicas entre a continuidade transformação, apresentam-se rela

cionadas com as conformações mútuas da mesmidade e singularidade. 

Estas dinâmicas, avaliadas corno fundamentais para a conformação 

da identidade, constituem cerne do próprio conceito, conforme po

de ser constatado tornando-se a definição de identidade pSicológi

ca formulada por Erikson (1971), citada na p. 24 desta disserta -

ção. A presença da dialética da mesmidade e singularidade, nas di 

nâmicas entre indivíduo e sociedade, faz surgir urna série de 

questões fundamentais, já mencionadas. As colocações prioritárias 

a este respeito, comentadas em maiores detalhes no decurso da 

dissertação, referem-se às condições de mudança e estabilidade 

que se auto-constituem, fazendo com que a identidade social venha 

a equivaler à mesmidade e à singularidade, no próprio indivíduo i 

e às igualdades e diferenças que estabelece em relação ao social, 

e aos demais elementos da natureza. 

Diretamente vinculado ao conceito de identidade social , 

e dos processos aí incluídos, encontram-se os mecanismos dos par~ 

doxos, nas determinações que a definição de paradoxo induz. Os 

paradoxos foram encarados corno fenômenos vivenciais, relacionados 

mais com a apreensão do extraordinário, do desconhecido, do que 

propriamente com a captação e confronto de situações opostas. Se 

oposição existe, esta existência seria oriunda da percepção que 

o indivíduo teria do fenômeno, estando, portanto, sujeita aos li

mites que as suas formas de apreensão impõem. Ainda que não seja 

pass!vel de ser detectado na natureza,' o paradoxo constitui vivên 
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cias especiais, ~, enquanto tais, refletem o sentido da oposição. 

Tomando por base esta aproximação inicial do paradoxo em 

relação ã vivência do desconhecido tornou-se possível reunir os 

modos propostos corno sintetizadores das abordagens sobre o parad~ 

xo. A condição de desarticulação do paradoxo, dada pela análise de 

linguagens e metalinguagens, e a impossibilidade de decomposição, 

pela integridade que expressam, constituem as direções assumidas 

pelos estudiosos do terna, e encontram-se mencionados no capítulo 

sobre a definição do paradoxo (11.1, p.46). A primeira abordagem 

implica a consideração do paradoxo corno sendo devido a impreci-

sões de natureza semântica, propiciando um círculo vicioso, nao 

resistindo a urna análise mais profunda, a qual revelaria os dife-

rentes níveis de discurso que comportaria. No segundo caso, a con 

jugação dos enunciados do paradoxo, proferido na própria existên

cia, envolveria muito mais do que a depuração pela análise pode-

ria alcançar, incorporando, na experiência da ambiguidade, um si~ 

nificado ímpar. 

A vivência do universo desconhecido, sentido,inicialmen-

te corno contraditório, permite o acesso do ser àqueles modos de 

lidar com o paradoxo. Enfrentando campos que, ainda, não consegue 

compreender e dominar, o indivíduo aprende maneiras de introdu-

zir-se neles, incorporando, conectando e desconectando as 
. ~ Vlven-

cias paradoxais. Poder captar que as ambiguidades só se fazem pr~ 

sentes no âmbito das vivências, é permitir-se à desarticulá-lasi~ 

titude esta que pode ser decorrente de urna profunda apreensio e 

introdução nos conteúdos paradoxais. Vivenciar a ambiguidade em 

toda sua extensão, percebendo~lhe todos os sentidos, 'também, iria 
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requerer movimentos de separação de seus termos, colocando-os em 

outro discurso. 

Deste modo, é nas vivências conjuntas de articulação e 

desconexão dos termos do paradoxo, entre o conhecido e o desconhe 

cido, que o indivíduo iria formar~se , como tal. Cumprindo sua 

existência, estabelecendo e seguindo normas que lhe permitam man 

ter-se e alterar-se, em si mesmo, e repetir-se a desigualar-se 

em relação ã sua sociedade. 

As liberdades de exploração do paradoxo e de formação da 

identidade, apresentar-se-iam como um mesmo fenômeno. Liberdades 

estas que estariam, em última análise, inseridas na possibilidade 

que o individuo tem de explorar toda a sua criatividade, de avan-

çar em suas inconstâncias, imprimindo, por outro lado; suas esta-

bilidades. Permitir-se, cognitivamente, racionalmente e emocional 

mente, introduzir-se no desconhecido,acarretaria, no mais das ve-

zes, a condição de integrar o extraordinário no cotidiano, e vi-

ce-versa. Este parece ser o modo mais vantajoso de exploração das 

arnbiguidades, e de si mesmo. Distinguir as unidades componentes 

do paradoxo, e imediatamente, captar a continuidade, comporiá um 

esquema muito especial de comunicação do paradoxo com a identida-

de. Especial e profundo, como a vivência das mudanças e continui-

dades na identidade, pela experiência conjunta, conectada e sepa-

rada das multiplicidades que vivencialmente se apresentam ao ser. 

Embora limitadas estas experiências, em número e grau, é 

cabível demonstrar que todo potencial que o indivíduo tem para s~ 

brecarregar seus conteúdos emocionais e cognitivos, ainda 
! 

estão 

pouco explorados, quer seja pela anâlise científica e filosófica, 
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quer seja pelas próprias experiências. Nestas inscrições básicas, 

paradoxo e identidade social complementam-se, organizando-se mu-

tuamente. 

Os mecanismos básicos dos paradoxos, afetando os modos 

como as ambiguidades atuam sobre a formação da identidade, encon

tram-se, assim, revelados, à partir da definição de paradoxo e 

identidade. As conceituações dos termos, por partirem de avalia -

ções apuradas dos mesmos, parecem ter deixado transparecer os me

canismos e modos de operação dos paradoxos. Definindo, e procede~ 

do a uma aproximação maior do fenômeno, através da documentação 

da presença da ambigu~dade no homem, as condições processuais do 

paradoxo, foram, pelo menos em parte, demonstrados. A postura, a-

dotada pela autora, que aproxima-se daquela oriunda das prescri -

çoes fenomenológicas foi o ponto fundamental de todo o trabalho 

pois se não pode documentar os processos em seus detalhes, ou,me~ 

mo, proceder à classificações mais objetivas,por outro lado, per-

mitiu o passo, não menos importante, da revelação de questões cr~ 

ciais. Ainda assim, tal revelação, apesar de apoiada, cuidadosa -

mente, nas sistematizações pertinentes aos posicionamentos adota-

dos, deve ser revista, dado aos vários limites aos quais os 
~ 

pro-

prios procedimentos estiveram sujeitos. 

Basicamente, foi uma tarefa árdua buscar expressoes que 

realizassem uma aproximação da descrição dos processos, em suas 

operaçoes fundamentais. Realmente, neste ponto, muitas vezes a 

linguagem exige o acompanhamento da captação e vivência, de di-

versas outras formas simbólicas de expressão. No capftulo sobre a 

presença da arnbiguidade no homem, alghmas dessas manifestações fo 
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ram enquadradas, por~m, na forma de vocãbulos~ Exatamente aI, os 

discursos encontram-se comprometidos, e se tornados à parte, trans 

formam-se num documento solitário, e pouco representativo, jáque 

ele próprio, estaria envolvido, dialeticamente, nos fenômenos, al 

terando-os, no passo em que seriam por eles produzidos. Igualmen-

te, as demais formas simbólicas não fazem representar, em toda a 

sua extensão, os fenômenos. Corno alternativa para esta situação, 

urna aproximação prática, vivencial, muito auxiliaria. Medidas pa-

ralelas, ainda poderiam ser adotadas, corno um aprofundamento nos 

discursos da lógica, matemática, antropologia, linguística, reli-

gião, etc. Quaisquer que sejam os recursos utilizados o que impo~ 

ta é a aproximação do fenômeno. A cornbinaçãodos vários meios deve 

facilitar o alcance do objetivo. Não interessa, portanto, desqua-

lificar a palavra, ou quaisquer outras formas de expressa0, mas 

sim introduzir-se nela, avançar sobre a ausência que traz, alcan-

çar o seu domínio maior, onde a palavra 

"não é eXpressa0 de urna coisa, mas antes da ausência de..sta coisa 
palavra que faz cem que as coisas desapareçam, impondo em nós o 
sentimento de urna ausência uni versal11 (Blanchot, M. 1946, P .1580) . 

Vinculadas a estas dificuldades, somam-se a necessidade 

de maior domInio de disciplinas que fogem à formação da autora; ~ _1 

lém das próprias indefinições que, atualmente, fazem parte dos 

diversos campos de estudo. Paralelamente, enfrentou-se os obstác~ 

los referentes a falta de amparo tecnológico, das restrições fi

nanceiras e da impossibilidade de dedicação exclusiva, necessária 

ao empreendimento de tarefa tão complexa, que, ainda, requer a de 

monstração de sua relevância. 

Em relação ao desenvolvimento dos capítulos pouco mate-
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rial foi encontrado que relacionasse, diretamente, o paradoxo 

formação da identidade. Quanto à presença da arnbiguidade no 

, 
a 

ho-

mem, poderia haver um maior aprofundamento, de modo a permitir a 

apreensão de expressões, mais diretamente voltadas para o trata -

mento da identidade social, nas representaçõffique teria para as 

diferentes culturas. Aqui, a exploração dos mitos ofereceria amp~ 

ro pertinente. O capitulo final não pode relacionar os diversos 

modos e operações' presentes na conjunção do paradoxo com a forma-

ção da identidade social. Urna ordenação mais geral, daqueles pro-

cessamentos, que permita inferir as diversas combinações e possi-

bilidades abertas, num continuum, requer um outro espaço, onde 

sejam cumpridas tantas' outras exigências metodológicas e experi -

mentais que atornariam mais fundamentada. De qualquer modo os pa-

râmetros básicos já foram traçados, e podem servir de guia àquela 

tarefa. Apesar das dificuldades em expressar as dialéticas, tão 

fundamentais, referentes a presença do único no duplo; e da com -

plexidade em demonstrar a amplitude destes conceitos, em suas re-

lações com a articulação e desarticulação dos paradoxos, com os 

processos de estabilidade e mudança, igualdades e diferenças; a -

credita-se ter sido realizado um trabalho, cuidadoso e significa-

tivo, de síntese dessas operações. 

Muito embora tenham sido tratadas corno sendo dotadas de 

valor, e igualmente respeitadas, as várias formas de organização 

da identidade e dos paradoxos, considerou-se que a fixação, pelo 

individuo, em determinados aspectos da contradição, por ele viven 

ciada, deve restringir os movimentos de crescimento e expansao 

permissíveis à formação da identidade ,social. A vivência da dial§. 

tica, por outro lado, ê encarada, corno propiciadora do crescimen-
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to, oferecendo, ao indivíduo, muito mais do que as avaliações das 

mesmas conseguiriam atingir, permitindo que a formação da identi

dade ocorra num âmbito maior, no qual merece estar inserida. 

Desta maneira, vivenciar completamente o paradoxo, é in

troduzir-se na dialética. As ambiguidades, neste contexto, const~ 

tuem a própria dialética corno propôs Merleau-Ponty (p.7g ). Por 

outro lado, a incorporação da liberdade que a dialética propicia é 

a mesma exigiàa pela identidade, no que se refere ã sua capacida

de de expansão. Vivenciar as múltiplas possibilidades, apreender 

a dialética entre elas, propiciaria a restrição a uma condição ~ 

to especial, singular e comum, de existência. 

Em resumo, a indefinição que domina o ser, que lhe joga 

na abstração, é a mesma situação necessária para o seu posiciona

mento no universo. Cabe introduzir-se nela, captá-la, conviver com 

ela e ultrapassá-la. Este é o caminho exposto no último capítulo, 

o duplo no único. Exprime, aquele material,o conteúdo processual 

discutido e diagnosticado corno sendo relevante. Condiciona a pre

sença da unidade ã existência do duplo, na dialética, no parado -

xo. Requer a compreensão de que a própria unidade detêm em si a 

multiplicidade. O ser une-se e separa-se do mundo, na ocorrência 

da dialética. Não se pode inserir, no discurso, uma antecedência 

temporal, ou situacional, quer da ambiguidade, ou da identidade, 

senao urna integração fundamental. O paradoxo gera o único, na me

dida em que é por ele determinado. Conclui-se que falar em para

doxo, nos modos em que ele, vivencialmente, é articulado e desar

ticulado, e falar em identidade social, nas suas igualdades e di

ferenças, é constatar a equivalência, ~e ambos os processamentos. 
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Operar e diluir o paradoxo, é poder aproximar-se da iden 

tidade, em toda sua expansão, no tanto que ela apresenta de ordem 

e de inconstância. Um mesmo processo que faz com que o equilíbrio 

seja possível. Apresenta-se, assim, na totalidade a convivência 

do caos com a ordem, que é bem representado na idéia trazida pelo 

princípio denominado de Tao, na filosofia clássica chinesa. Q~er 

compreendido como caminho do meio, caminho por seguir, como trans 

formação, ou ordem, o que importa é que neste conceito insere-se 

a transposição de idéias estáticas oriundas do isolamento da ord~ 

nação em relação à transformação; e por conseguinte, das atribui-

ções valorativas que lhe são, muitas vezes, direcionadas. ~ na 

compreensão da introdução da ordem, da estabilidade,na mudança, 

que todo o jogo existencial torna-se possIvel, em sua flexibilida 

de. ~ precisamente aí, que as igualdades e diferenças manifestam-

se, que o tempo e o espaço superam-se mutuamente. A identidade s~ 

cial, a um só tempo, é o universo e dele difere-se.Na totalidade, 

encontram-se e separam-se, ser e mundo. Esta apreensao maior do 

fenômeno, precisa ser compreendida,necessita ser vivenciada. são 

muitos os caminhos que permitem chegar às sínteses; mas num pri-

meiro momento, é urgente perceber a sua viabilidade. 

A clareza na percepçao das sínteses nOs modos como se 

apresentam na identidade, pode tomar como parâmetro os inúmeros e 

xemplos contidos no cotidiano. No entanto, na capítulo sobre a 

presença da ambiguidade no homem, percebe-se a dificuldade de 

transmissão e apreensão dos processos, ainda que sejam constituig 

tes dos indivíduos, e ordenados por suas identidades. A presença 

das dialéticas não é suficiente para ~ue seja captada. Aprimora

mentos são necessários, para tanto, e 'conduzem, em decorrência,ao 
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estabelecimento das aplicações e ordenação de todo este material 

que se encontra a disposição da formação da identidade. 

Neste sentido, os aperfeiçoamentos e aplicações podem se~ 

vir-se das 'bases fornecídas a partir da exploração e relacioname~ 

to dos conceitos de identidade e paradoxo, no esquema singular em 

que foram introduzidos - nas ênfases em suas dialéticas. 

A passagem descrita por Axline (1972), e exposta a se-

guir, pode retratar como os estudos empreendidos servem à organi-

zaçao e tratamento de questões que surgem com tanta frequência na 

prática clínica, exatamente, porque se referem as dimensões prio-

ritárias da existência. 

"Três rreninos de oi to anos estavam tendo sessões de ludoterapia de 
grupo. Durante a oitava entrevista, Herby, de repente, perguntou à 
terapeuta: 'Você tem de fazer isso? OU você gosta de fazer isso?' E 
acrescentou 'Eu nãõ saberia corro fazê-lo'. Ronny pergtmtou: 'Que 
quer dizer com isso? ~ só brincar e pronto. Só brincar'. E CMen 
concordou cem Ronny: 'Claro que sim'. Mas Herby ccntinuou a discu -
tir: 'Quero dizer não saberia fazer como ela faz. Nem sei bem o que 
ela faz. Ela parece não fazer nada. Só que, de repente, estou li
vre. Dentro de mim, estou livre'. (Abre largarrente os braços). 'Sou 
Herby, Frankenstein e Tojo, e um diabo'. (Ri e bate no peito). 'Sou 
um grande gigante e um herói. Sou maravilhoso 'e terrível. Sou bobo 
e espertalhão. Sou duas, quatro, seis, oi to, dez pessoas ao nesrro 
tempo, e luto e mato','!. (p.17). 

Herby acrescenta: 11 'Sou bom e r.uim e ainda continuo sendo Herby. Es
tou lhes dizendo que sou naravilhoso. Posso ser qualquer coisa que 
quiser' 11 (p.l?). 

Entre os diversos sentidos que podem ser apreendidos ne~ 

sa circunstância terapêutica, parece óbvio que a criança viven-

ciou, aceitou e integrou o único no duplo. Percebeu, na sua multi 

plicidade a condição fundamental para existir como ser único 

" •.. e ainda continuo sendo Herby". Reflete-se, aI, o encontro/na 

duplicidade e unidade, da união de aspectos axiológicos, articula 
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dos nas vivências paradoxais (11 ••• sou bobo e espertalhão"), in-

cluídos em figurações (" ... sou Herby, Frankstein, Tojo, e um dia 

bo") sentidas como ambíguas, vinculadas num todo maior. 

o significado profundo que traz a vivência da ambiguida-

de, nas suas sínteses, remonta ao sentido da própria identidade , 

em sua formação, nas mesmidades e singularidades, nas continuida

des e transformações; que não se esgotam em determinadas vivên 

cias, mas que podem expressar-se mais intensamente em momentos es 

peciais. 

Poder ser um e muitos, continuar e mudar, abre nas poss~ 

bilidades de existência a condição tão preciosa para o ser que 
.. 
e 

poder escolher, nos limites de sua continuidade (" •.. Posso ser 

qualquer coisa que quiser .•. "; " ... Sou bom e ruim, e ainda con-

tinuo sendo Herby") . 

A auto-determinação, premissa fundamental de muitas po~ 

turas psicoterápicas acompanha, deste modo, as vivências do único 

no duplo, conduzindo a aproximar-se de si no tanto que se afasta 

de si mesmo, na medida em que se introduz e separa-se do univer -

so, da totalidade, da liberdade proclamada por Herby. 

A presença da dialética na identidade e no paradoxo, a

penas em parte pode ser apreendida no trecho de sessão psicoterá

pica acima mencionada , Por outro lado, tal descrição dá margem , 

como já foi colocado, a muitas outras apreensões. Apesar destas 

considerações uma ilustração como aquela utilizada, torna-se es -

clarecedora. D~'vt;l entretanto, ser percebid~ os seus limites quer 
/ 

como demonstração dos processos estudados, ou como modelo 
.,. 

passl.-



l07~ 

vel de generalizações. As inferªncias que proporciona merecem,po~ 

tanto, um aprofundamento maior num outro trabalho que se prenda 

mais ao plano da prática, da aplicação daquelas premissas estuda

das. 

De qualquer modo, a tarefa, em sua inconstância e com

plexidade, já tem aqui um inicio. O acréscimo das demais contri -

buições dos diversos campos do saber vinculados é bem vinda quan

do se pretende a aproximação do indiv~duo, em sua identidade, em 

seus paradoxos, em suas sínteses. 
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