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" A barra do amor 

~ que ele é meio ermo 

A barra da morte 

~ que ela não tem meio termo" 

(L.Baeta - Cacaso) 

Seu desejo nao era desejo corporal. 

Era desejo de ter filho, 

de sentir, de saber que tinha filho r 
um filho que fosse, mas um filho. r 

Procurou, procurou pai para seu filho, 

ninguém se interessava por ser pai. 

O filho desejado, concebido 

longo tempo na mente~ e era tao lindo, 

nascer do acaso, o pai era o acaso. 

o acaso nem e pai, isso que importa? 

O filho obra materna, 

e sua criação, de mais ninguem. 

Mas lhe falta um detalhe, 

O detalhe do pai. 

Então ela e mae e pai do seu garoto, 

a quem, por acaso, 

falta um lobo de orelha, orelha esquerda. 

(c. Drummond de Andrade) 
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R E S U M O 

o "tornar-se humano" é o resultado da ação conjunta dE 

uma série de mecanismos, que apresenta como ponto de partida a cl] 

vagem da subjetividade e como acabamento a constituição dos limite~ 

referentes à interdição edípica. ~ este o âmbito dos fenômenos cor 

cernentes ao processo de humanização. CorresDonde, assim, a um i! 

tervalo que se estende da subjetivação até o final oa edipianização. 

Este açambarça no seu bojo uma série de ocorrências diferenciada~ 

pelas quais o sujeito passa, gradativamente, na trajetória ontogênj 

ca como recapitulação da filogênese. 

o processo de humanização inicia-se contudo, a 

do corte efetuado pela figura materna, o qual estabelece 

parti; 

a níve~ 

imaginário os primeiros esboços de organização da matriz fantasmát' 

ca. Face a esta ocorrência, o psiquismo transforma-se apresentando· 

se, constituído por duas regiões específicas, as quais resultam di 

interferência do desejo materno no texto forjado pelos protofanta~ . -
mas. Conforma-se assim, um espaço (nesta matriz imaginária) qUE 

contém as marcas resultantes das experiências relativas ao acopl~ 

mento mãe-fálica e criança-falo. Tais marcas, induzidas pelo desE 

jo materno, se organizam com vistas à possibilidade de serem expre~ 

sas simbolicamente; e também se atrelarem às convenções culturais, 

primordialmente o espaço e o tempo. 

o outro eSDa~o refere-se à área não marcada pelo deseje 

materno, sendo seu destino a conformação de um núcleo que contém o 

penas conteúdos não simbolizáveis. Em função do surgimento desse~ 

dois espaços, ocorre um rearranjo psíquico que acaba por delimitar 

Um núcleo arcaico e mantê-io sob o controle necessário para qUE 

suas manifestações sejam determinadas em conjuqação com as informo 

çoes da ordem simbólica. 

Ainda com respeito a dinàmica evolutiva, se constata o 

passagem por um segundo corte. Este, resultado da identificação o 

figura paterna, converte-se num efetor específico, de modo a romper 

com a dualidade narcísica advinda do processo especular. Tem-se a, 

- VII -



". 

I 

l ,: ' 

. ! 

.-:-:-1. 

sim, um indício privilegiado que se reflete na or0anização da condi 

ção humana em função da relação triangular, que ficarã consigna~o 

na estrutura denominada "Superego". Esta é uma vertente da humani 

zação, visto que este processo inclui fenômenos outros além daqu~ 

les referentes ao recalcamento. Isto porque, a diferenciação cons 

titutiva se esboça a oartir das ocorrências relativas ao domínio do 

real, que não se explicam por esse conceito. Trata-se, portanto, de 

uma outra vertente, cujo objetivo é a possibilidade de integrar na 

matriz fantasmãtica os conteúdos resultantes da foraclusão, ou ain 

da elaborá-las pelo códigos culturais quando possível. 

Si tuada a humanização no domínio real, atrela-se.! também 

ao imaginário, pela ação materna, na sua forma indireta, onde no 

período de gestação do sujeito, a mãe se predispõe a criá-lo fanta~ 

maticamente em seu psiquismo. Por fim, verifica-se a determinação 

do simbólico, pela ação direta da mãe após o nascimento, com vis 

tas a exibir para o filho a cultura. 

Sequencialmente a essa ação materna, entra em cena a d~ 

terminação de um outro indutor da humanização. Trata-se do confron 

to entre determinadas manifestacões da matriz fantasmãtica e os dis 

·positivos da ordem cultural, o que concorre para tornar apto o indi 

víduo a utilizar os instrumentos simbólicos, no intuito de atribuir 

significações a essas manifestações. 

Considerando essa dinâmica evolutiva, que culmina com o 

corte proveniente da linguagem, procedeu-se uma anãlise do conteúdo 

dos protocolos obtidos pelo método do "estudo do caso". Iniciando

se por uma descrição longitudinal, seguida ~e interpretação "a po~ 

teriori", obteve-se categorias relativas a cada dimensão do psiqui~ 

mo. Estas, em seu carãter de transversalidade, foram tomadas como 

esteios para as explicações acerca da passagem do sujeito da condi 

ção biológica â condição de sujeito falante. O norteamento dessa 

anãlise teve como ponto de partida a postulação acerca dessas di 

mensoes, dos aspectos relativos as mesmas, e dos efetores referen 

por essa passagem, cujo início tes 

tem 

a esses aspectos que respondem 

l~gar quando a mãe se dispõe a apontar para o sujeito o limi 

te 'i'.ntre o núcleo filogenético e as transformações sócio-históri 

ca~ .. A partir dessa delimitação, ocorre a assimilação de caracterís 

":'o!' t.ic;",-:s.,t:i,picamente humanas para, enfim, serem fixados pela lei pateE 

na, os limites do Iltornar-se humano II • 



Nesse ínterim, são observadas ocorrências relativas às 

dimensões mencionadas. Tratando-se de permanência de conteúdos ma~ 

tidos fora do campo da simbolização, e excluídos da matriz imagin~ 

ria, tem-se então a caracterização do real celo seu mecanismo esp~ 

cífico: a foraclusão. Ainda se situa a pulsão no seu caráter impe= 

sável e inominável. Já as ações resultantes do recalcamento origi 

nário concorrem para a formação de marcas não-simbolizáveis que, c~ 

mo faceta do imaginário, se vinvulam às informações do núcleo file 

genético referentes aos protofantasmas, aqui considerado como outra 

faceta desta dimensão. 

No que concerne ao simbólico, reqistra-se a signific~ 

çao como fundante da conoição humana, resultante do recalcamente 

propriamente dito. Sendo assim, a humanização enquanto explicada p~ 

lo conceito de recalcamento, conforme evidencia a metapsicologia 

freudiana, não açambarça todas as nuançes relativas ao humano; vi~ 

to englobar apenas aquilo que é imaginado como fantasma ou aquile 

que é apresentado simbolicamente. Por isso, a utilização do concei 

to de foraclusão, da perpectiva lacaniana, justifica-se pelo fa"ce 

de oferecer uma visão mais completa dessa dinámica. Desse modo, se 

pode incluir no escoco do "tornar-se humano", aqueles elementos nãc 

cassíveis de simbolizacão, bem como aqueles da realidade pulsionaJ 

que não se acresentam no texto do fantasma; mas que, ao se consti 

tu irem como ~m "pano-de-fundo", possibilitam c;ue a articulaJão dO~ 
conteúdos simbólicos e imaginários viabilizem a socialização. 

De resto, a socialização e um processo que, originadc 

do simbólico, se assenta no imaginário tomado corno base. Para isto, 

o real, em seu efeito marginal, possibilita o retorno ao simbólico. 

A partir daí, se verifica a utilização dos elementos culturais, qUE 

são descobertos em função daquilo que a atividade fantasmática su~ 

cita. 
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S U M M A R Y 

Gecoming a human bieng" is the result ofthecombined 

action by a series of mechanisms, which has a starting point the 

splitting of subjectivity and as a conclusion the establishment 

of the limits concerning the Oedipal interdiction. This is the 

scope of the events concerning the humanization processo Thus, it 

corresponds to a range extanding from subjectivation to the end 

the Oedipus complexo This complex comprises a series of different 

events which the subject gradually undergoes in his ontogenic 

course as a repetition of philogeny. 

However, the humanization process starts with a break 

caused by the mother, which establishes, in an imaginary 

the early outline of organization of the imaginary matrix. 

this occurrance the psyche is transformed, consisting from 

leveI, 

With 

then 

on of two specific regions, which are a result of the interference 

of the mother's wich in the context forged by the originary 

fantasies. In this way an area is formed (in the imaginary matrix) 

containing the signs resulting from the esperiences related to 

the coupling of a phallic mother and a phallus-child. Such signs, 

induced by the mother's wish, are organized in a way 

symbolically expressed and as to cling to cultural 

especially space and time. 

as to be 

concepts " 

The other area refers to the region not marked Py the 

mother' s wish and intended to the formation of a nucleus en'closing 

contents not liable to symbolization. As a consequence 

appearence 

delimi ting 

of these area~, a psychic rearrangement 

an archaic nucleus and keeping it under the 

of the 

occurs 

necessary 

control to that its manifestations will be determined in accordance 

with symbolic information. 

Concerning this evolution dynamica, one can evidence 

still another break. This time, as a result of the identificatioll 

with the father, it becomes a specific effecter so as to break 
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away from the narcisist duali ty originated in the specular process. 

Thus we have a strong indicium which reflets in the organization 

of the humam condi tion determining the tri.angular rclation which 

shall be marked upon what is denominated superego. This 

aspect of the humanization process for this process 

is one 

includes 

events other than those releted to repression. The reason for 

this is that the constitutive differentiation is outlined as from 

the occurrances related to the real, which are not deal with by 

that concept. 80, there is another aspect of the process, the 

objective of which is the possibility to integrate, in the 

imaginary matrix, the contents resulting from foreclosure, or to 

elaborate them, when possible, through cultural codes. 

Pertaining to the ambit of the real, humanization is 

also linked to the imaginary by maternal action, in an indirect 

way, when, during the pregnancy the mother creates an imaginary 

concept of the child in her psyche. Finally, the determination of 

the symbolic is established through direct action of the 

when she presents the culture to her child. 

mother 

In s'lCession to this maternal action, another inducer 

of humanization appears. It is the confrontation of certain 

manifestations of the imaginary matrix againstculturalmechanisms. 

which enables the subject to use the symbolic instruments, aiming 

to give signification to those manifestations. 

Taking in consideration this evolutive dynamics, which 

reaches its summit with the break produced by the lenguage, an 

analyses vIas carried out by contents of the records from case-study. 

8tarting 

posterior 

ou~ a longitudinal discription, fOllowe1 by 

interpretation, categories related to each dimension of 

the psyche were obtained. These categories, in the transversal 

aspect, were taken as a sUDPort for the explanations of the passage 

from a state of biological subject to a state of a subject who 

speaks. The direction of this analyses was given in the first 

place by the postulation of those dimensions their corresponding 

aspects and the effecters related to these aspects responsible 

for this passage, which starts when the mother points out to the 

subject the limit between the philogenic nucleus and the social-

historical transformations. From this delimitation, occurs the 
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assmilation of typically human characteristics before the 

paternal law finally fixes the limits of "becoming a human being". 

Meanwhile, occurrances related to those mentioned 

dimensions can be observed. Concerning the contents kept out of 

the symbolization field and excluded from the imaginary matrix, 

the real is characterized by its specific mechanism: foreclosure. 

The drive remains with its unthinkable and unnamed character. As 

for actions resulting from the primal repression, they contribute 

for the formation of signs not liable to the symbolized, which as 

a facet of the imaginary, associate with information from the 

philogenic nucleus relative to the originary fantasies, which are 

considered as another facet of this dimensiono 

As fOe the symbolic, the signification founds the 

human condition resulting from repression proper. In this way, 

the humanization as explained by the concept of repression in the 

Freudian metapsychology does not accounts only all aspects 

concerning the "human"; since i t accounts only for wha<~ is imagined 

as a phantasm or what os symbolically presented. For this, the 

use of the concept of foreclusure in the Lacanian perspective is 

justified by the fact that it gives a more complete view of this 

dynamics. Therefore, those elements not liable to symbolization, 

as well as those of the drive reality, which are not present in 

the phantasm context, but which acting as a background, enable 

the articulation of the symbolic and imaginary contents to make 

socialization possible. 

At last, socialization is a process originated in the 

symbolic that settles in the imaginary, taken as a support. For 

this purpose, the real and its marginal affect enable the return 

to the symbolic. From then on, the use of the cultural elements 

brought about by phantasmagoric activity, can be observed. 
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R I A S S U N T O 

11 "diventare umano" é il risultato dell'azione con 

giunta di una serie di meccanismi, che presentano come punto di 

partenza il clivaggio della soggettività e como finimento la cos 

tituzione dei limiti che si riferiscono all'interdizione edipica. 

b questo l'ambito dei fenomeni concernenti al processo di umana 

zione. Corrisponde, cosi, ad un intervallo che si estende della 

soggettivazione alla fine della edipianizzazione. Questo incetta 

nel suo contenuto una serie di occorrenze differenziate attraver 

so le quali il soggetto passa, gradatamente, nella traiettoria on 

togenica come ricapitolazione della filogenesi. 

11 processo di umanizione incomincia, frattanto, a 

partire dal taglio effettuato della figura materna, il quale 

stabilisce a levello immaginario i primi sbozzi di organizzazione 

della matrice fantasmatica. Davanti a questa occorrenza, lo ps! 

chismo si transforma, presentandosi d'ora innanzi constitui to da 

due regioni specifiche, le quali risultano della interferenza del 

desiderio materno nel testo forgiato dai orotofantasmi. Si confor 

ma cosi, uno spazio (in questa matrice immaginaria) che contiene 

le narche risultanti delle esperienzie relative all'accoppiamento 

madre-fallica e bambino-fallo. Tali marche, indotte dal desiderio 

materno, si organizzano in vista della possibilità di essere 

espresse simbolicamente, e anche di attaccarsi alle convenzioni 

culturali, primordialmente, lo spazio ed il tempo. 

L'altro spazio si riferisce all'area non marcata dal 

desiderio materno, essendo il suo destino la conformazione di un 

nucleo che contiene soltanto dei contenuti non simboleggiabili. 

In funzione del sorgimento di questi due spazi, accade un riordi 

namento psichico che finisce per demarcare un nucleo arcaico e 

mantenerlo sotto il controllo necessario per cui le sue manifesta 

zione siano determinate in unione con le informazioni di 

simbolica. 

ordine 

Anche a rispetto della dinamica evolutiva,si constata 
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il passaqgio al secondo taglio. Questo, risultato della identifi 

cazione con la figura paterna, si converte in un effettore specl 

fico, di modo da rompere la dualità narcisica provenuta dal pr2 

cesso speculare. Abbiamo cosi, un indizio privilegiato ch~ si ri , 
flette nella organizzazione della condizione umana in funzione 

della struttura triangolare, che rimarrã inserito alla struttura 

denominata "Superego". Questa ã una vertente della umanazione .. 

visto che questo processo include altri fenomeni oltre a quelli 

che si riferiscono alla ricalcatura. Questo perché la differenzia 

zione contitutive si sbozza a partire delle occorrenze relative 

al dominio del reale, che non si spiegano per questo concetto. 

Si tratta, pertanto, di un'altra vertente il cui obbiettivo é la 

possibilite di integrare nella matrice fantasmatica i contenuti 

risultanti della foraclusione, oppure anche elaborar li attraverso 

i codici culturali, quando possibile. 

Situata l'umanazione nel dominio reale, ci si attacca 

anche all'immaginario, attraverso l'azione materna, nella sua for 

ma indiretta dove, nel periodo di qestazione del soggetto, la ma 

dre si predispone a crearlo fantasmaticamente nel suo psichismo. 

Finalmente, si verifica una determinazione del simbolico per l"a 

zione diretta della madre dODO la nascita, in vista di esibire al 

figlio la cultura. 

In sequito a questa azione materna, entra in scena la 

determinazione di un altro induttore dell'umanazione. Si tratta 

del confronto fra certe manifestazioni della matrice fantasmatica 

ed i disDositivi di ordine culturale, il che concorre per rendere 

l'individuo atto ad utilizzare gli strumenti simbolici con 

tuito di attribuire significazioni a queste manifestazioni. 

llin 

Considerando questa dinamica evolutiva, che culmina 

con il taglio proveniente dal linguaggio, si é proceduta una ana 

lisi di contenuto dei protcolli ottenuti attraverso il motodc 

dello "studio del caso" incominciando da una descrizione longit.':.: 

dinale seguita da interpretazione "a posteriori". Si ottennerc 

allora, delle categorie relative ad oqni dimensione dello psichi~ 

mo. Queste, nel loro caracttere di traversalitã, furono prese 

come sostegni per le spiegazioni a rispetto del passaggio del 

soggetto della condizione biologica alla condizione di soggettc 
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parlante. L'indirizzo di questa analisi ebbe come punto di parte~ 

za il postulare a rispetto di queste dimensioni, degli aspetti 

relativi alle stesse, e degli 

ti aspetti che rispondono per 

effettori che si riferiscono a que~ 

questo passaggio, il cui inizio 

avviene quando la madre si dispone a mostrare al soggetto il limi 

te fra il nucleo filogenetico e le trasformazioni socio-storiche. 

A partire da questa demarcazione, si dà l'assimilazione di carat 

teristiche tipicamente umane per, infine, essere fissati, 

verso la legge paterna, i limiti del "diventare umano". 

attra 

In questo interim, sono osservate occorrenze relative 

alle dimensioni menzionate. Trattandosi della permanenza di conte 

nuti mantenuti fuori dal campo sel simboleggiamento ed esclusi 

della matrice immaginaria, aabiamo allora la caratterizzazione del 

reale attraverso il suo meccanismo specifico: la foraclusione. 

Situiamo anche la pulsione nel suo carattere impensabile ed inno 

minabile. Già le azioni risultanti dalla ricalcatura originaria 

concorrono Der la formazione di marche non simboleggiabili che, 

come faccetta dell'immaginario, si vincolano alle informazioni 

del nucleo filogenetico che si riferiscono ai protofantasmi, qui 

considerati como un'altra faccetta di questa dimensione. 

Per quanto riguarda il simbolico, si registra la signc!: 

ficazione como fondante della condizione umana risultante dalla 

ricalcatura propriamente detta. Cosi, l'umanazione, mentre spie

gata attraversq il concetto di ricalcature, conforme mette in 

evidenza la metapsicologia freudiana, non incetta tutte le nuance 

relative all'umano; giacché agglomera soltanto quello che à imma 

ginato come fantasma oppure quello che ê presentato simbolicamen 

te. Per ciõ, l'utilizzazione del concetto di foraclusione, della 

prospettiva lacaniana, si giustifica per il fatto di offrire una 

visione piu completa do questa dinamica. In tal maniera, si posso 

no includere nello scop~ del "diventare umano" quegli elementi 

non passibili di simboleggiamento, cosi come quelli della realtà 

pulsionale che non si presentano nel testo del fantasma, ma che, 

quando si costituiscono come um "piano-di-fondo, possibilitano 

che l'articolazione dei contenuti simbolici ed immaginari,! viabi 

lizzino la socializzazione. 

Del resto, la socializzazione e un processo che, ori 
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ginato dal simbolico, trova posto nell'immaginario preso COme ba 

se. Per questo, il reale, nel suo effetto marginale, rende poss~ 

bile il ritorno al simbolico. A partire da questo, si verifica 

l'utilizzazione degli elementi culturali che sono scoperti in 

funzione di quello che l'attivite fantasmatica suscita. 
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R E S U M E 

Le "deverür hwnain" est le résultat de l' action d' \.L"\8 conjointe 

série de mécanismes qui présentent comme point de dé?art le clivas", de la 

subjectivité, et comme achêvement la constitution des limites qui 

se repportent ã l'interdiction oedipiene. C'est celui-ci le ehamp 

d'aetion des phénomênes eoncernants 1e preeessus d'humanisation. Il 

eorreseond done ã un intervalle qui s'étend de la subjeetivation a 

la fin de l'oedipianisation. Celui-ei saisit dans son intérieur une 

série d'évênements divers par lesquels le sujet passe, petit a 

petit, dans la trajectoire ontogénique eomme réea?itulation de la 

phylogénêse. 

Le processus d'humanisation débute done ã partir de 

la eoupure faite ?ar la figure maternel1e, laquelle établit ã niveau 

imaginaire 1es premiêres ébauehes d'organisation de la matriee 

::antasmatique. Face ã cette oecurrenee, le psyehisme se transforme, 

se orésentant désormais constitué de deux réqions spéeifiques 

lesque11es sont le résultat de l'interférence du désir maternel 

dans le texte forgé ?ar les protofantas~es. 11 se forme done un 

esoace (dans cette matrice imaqinaire) qui eontient les marques 

résu1tantes des expériences se reeportant ã l'aecouplement mere-

pha11ique et enfant-pha1lus. De telles marques induites par 1e 

désir materne1 s'organisent, visant la possibilité d'étre exprimées 

symboliquement et s'attellent aussi aux conventions eulturelles, 

primordia1ementl'es?ace et le temps. 

L'autre espace concerne le domaine non délimité par 

1e désir maternel, sa destinée étant la formation d'un noyau qui 

contient seulement des cOntenus non symbolisab1es. En fonetion de 

l'aeparition de ces deux espaces, il arrive un 

qui finit par dé1imiter un noyau archaique et 

remaniement psysique 

1e tenir sous 1e 

contrô1e nécessaire pour que ses manifestations soient déterminées 

conjointement avec les informations d'ordre symbolique. 

En ce qui concerne encore la dynamique évolutive, on 

constate 1e passage par une deuxiéme coupure. Celle-ei résultat de 
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l'identification ã la figure paternelle, devient un efectellr 

sp§cifique de mani~re ãrompreavec la dualit§ narcisique originaire 

du processus sp§culaire. On a ainsi, un indice privil§gi§ qui se 

refl§te dans l'organisation de la condition humaine, en fonction de 

rplBtion triangulaire, qui restera consign§ dans la structure 

nommée IISurmoil!. Celle-ci est un versant de l'humanisation puisque 

ce processus comprend des ph§nom~nes autres, outre ceux qui se raDport~nt 

au refoulement. Ceci parce que la diff§rentiation constitutive 

s'ebauche ã partir des occurrences se rapportent au domaine do r§el 

qui ne s'expliquent pas 

versant dont l'objectif 

par ce concept. 11 s'agit donc d'un 

est la possibilit§ d'int§grer dans 

autre 

la 

matrice fantasmatique les contenus r§sultants de la forclusion ou 

encore les §laborar par des codes culturels quand c'est possible. 

L'humanisation situ§e dans le domaine r§el s'attelle 

aussi ã l'imaginaire oar l'action maternelle, dans sa forme 

indirecte, ou en p§riode de ~estation du sujet, la mere se 

or§disoose ã l'elever fantasmatiquement dans son psychisme.Finalement 

on constate la d§termination du symbolique par l'action directe 

de la m~re apr§s la naissance visant ã exhiber pour l'enfant la 

culture. 

Suite à cette action maternelle, entre en scene la 

d§termination d'un autre inducteur de l'humanisation. 11 s'agit de 

la confrontation entre certaines manifestations de la matrice 

fantasmatique et les dispositifs d'ordre culturel, ce qui contribue 

à rendre apte l'individu à utiliser les instruments symboliques 

dans le but d'attribuer des significations à ces manifestations. 

Consid§rant cette dynamique §volutive qui culmine avec 

la coupure orovenant du langage, on a proced§ à une analy~ de 

contenu des protocoles obtenus par la m§thode de "l'§tude de cas", 

commençant par une description lonqitudinale,suivie d'interpretation 

"a posteriori", on a obtenu de categories se raoportent à chaque 

dimension du psychisme. Celles-ci en son caractere de transversali té 

ont §t§ prises comme supports pour les explications concernant le 

passage du sujet de la condition biologique ã condition de sujet 

parlant. Le directionnement de cette analyse a eL' comme point de 

d§part la postulation ã propos de ces dimensions, des asoects 

concernants celles-Iã, et des effecteurs se raoportent aux aspects 
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qui répondent par ee passage, dont le début a lieu quand la mere 

se dispose à montrer au sujet la limite entre le noyau 

phylogénetique et les transformations soeio-historiques. A partir 

de eette délimitation il arrive l'assimilation de earaetéristiques 

typiquement humaines pour, finale~~nt,étre fixées par la loi 

paternelle les limites du "devenir humain". 

Cependant sont observées des oeeurrenees eoneernant 

les dimension eitées. Comme il s'agit de la permanence de contenus 

maintenusen dehors du ehamp de la symbolisation et exelus de la 

matriee imaginaire, on a done la earaetérisation du réel par son 

méeanisme spéeifique: la forelusion. La pulsion se situe encore 

dans son caractere impensable et innomn;able Déj à les actions 

résultants do refoulement originaire eontribuent à la formation de 

marques non-symbolisables qui, eomme facette de l'imaginaire se 

lient aux formations du noyau phylogénétique se rapportant aux 

protofantasmes, ici considéré comme une autre facette de cette 

dimensioD4 

En ce qui eoncerne le symbolique on enregistre la 

signification comme originaire de la condition humaine résultante 

du refoulement pror~ementdit. De cette façon l'humanisation alors 

qu'expliquée Dar le eoncept du refoulement eomme démontre la 

métapsychologie freudienne, ne saisit pas toutes les nuances se 

rapportent à l'humain; englobant seulement ee qui est imaginé 

comme fantasme 9u ce qui est présenté symboliquement. Pour cette 

raison, l'utilisation du concept de forclusion de la perspective 

lacanienne se justifie par le fait d'offrir une vision plus 

compléte de eette dynamigue. De eette maniere, on peut inelure 

dans le but du "devenir humain" ees éléments non passibles de 

symbolisation ainsi que eeux de la réalité pulsionelle qui ne se 

présentent pas dans le texte du fantasme, mais qui en se eonsti tuant 

eomme "toile de fond" permettent que l'artieulation des eontenus 

symboliques et imaginaires rendent possible la soeialisation. 

Du reste, la socialisation est un processus 

originé du symbolique se pose dans l'imaginaire pris comme 

Pour celà, le réel dans son effet marginal permet le retour 

qui, 

base. 

au 

symbolique. A partir de ce moment, on remarque l'utilisation des 

éléments culturels qui eont déeouverts en fonction de ee que 

l'aetivité fantasmatigue suscite. 
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INTRODUÇÃO 

As preocupaçoes acerca da caracterização do psiquism 

humano estão desde muitos anos a espera de que saberes científ 

cos possam fornecer em fecundidade explicações mais convincente 

sobre tão intrincado tema. Isto porque, quando interrogações er~ 

dirigidas ao psiquismo alcançavam, até o surgimento da Psicanál 

se, apenas explanaçoes que consideravam somente os efeitos ter~ 

nais das determinações psíquicas, ou seja, tratavam tão somente c 
caracterizar uma série de fenômenos pertinentes ao campo da conse 

éncia. Desse modo, o psiquismo ficava reduzido a esta instância, 

que é sobremodo insuficiente para dar contas de todas as manifes'c 

ções da conduta humana. 

Sendo assim, verificou-se no amago das ciénci~s hun 

nas uma inquietação frente ao modo de se abordar parcialmente 

psiquismo, visto que o resultado desta atitude por parte dos teór 

cos recairia em observações e explicações estéreis acerca da real 

dade social e do processo de humanização. Daí então, as formul 

çoes convencionais passaram a ocupar com o pensamento freudianc 

um espaço menos importante, devido ao fato de que Freud, do meSD 

modo que Marx, Darwin e Nietzsche, teria operado uma transformaç; 

no processo de teorização acerca do sujeito e do psiquismo. É n' 

te contexto que é formulado uma objetologia formal abstrata,a qu' 

concederá à ab?rdagem sobre o psiquismo humano o cunho de cienti"' 

cidade. No entanto, pode-se admitir que as formulações para exp 

car a dinâmica do psiquismo não se iniciaram com Freud, visto q 

outros empenhos são registradosnahistória da civilização humana, 

bora não tenham chegado à precisão conceitual que é conhecida 

partir dos textos freudianos. Cabe também salientar que, esses t. 

tos não esgotam tudo o que atualmente se sabe acerca do psiquism, 

Apenas se pode sustentar que Freud representa o ponto de parti, 

para abordar cientificamente o universo das relações interpessoill 

enquanto determinadas pela realidade psíquica. 

Como apontam os epistemólogos que efetuam leituras 

obra freudiana, existem nela dois modelos específicos acerca 

psiquismo, conhecidos como primeira tópica e segunda tópica. 

primeiro, apresentado por Freud em 1905 na obra "Interpretação d 



Sonhos" - a qual funda a psicanãlise como ciência do psiquismo -

se observa um distanciamento de toda a forma de abordar o psiqui~ 

mo em relação a Psicologia das Faculdades Mentais. Nesta obra, ú 

psiquismo deixa de ser um equivalente de consciência e passa a ser 

caracterizado em função de três instâncias: o inconsciente, o pre

consciente e o consciente. O outro modelo, elaborado em 1923 na 

obra "O Id e o Ego", apresenta uma abordagem estrutural do psiquis 

mo, caracterizando-o em função do dinamismo relacional entre o id, 

o ego e o superego. Cabe ressaltar que, ao apresentar esta nov? 

forma de encarar o psiquismo, Freud não abriu mão da primeira tóp' 

ca, visto que efetuou uma incorporacão de alguns conceitos. Com ir 

to, tem-se na segunda tópica um modelo complexo, onde o aspect' 

fundamental ê o papel da identificação - inclusão do elemento d 

cunho eminentemente social - ao invés de se ater apenas ao 

de inscrições relativas âs marcas mnemónicas. 

Esta propulsão no pensamento freudiano e, em 

pape 

parte, 

a conscientização do próprio Freud de que o modelo da primeira t~ 

pica seria em dado sentido insuficiente para explicar todas as nu 

ances da atividade psiquica. Por esta razão, recorreu a 

da segunda tópica como uma tentativa de oferecer uma 

formulaçav 

explicaçao 

mais complexa do psiquismo, de modo a incluir aspectos rflativos a 
I 

pulsa0 de morte. Náo obstante, mesmo considerando os esforços do 

Freud, a tarefa de circunscrição epistemológica sobre o psiquis~0 

nao se apresentou em seu acabamento conceitual definitivo. 

Diante dessa problemática, Lacan (1984a), ao efetu' 

uma releitura dos textos freudianos se engajou numa tarefa visan 

produzir conceitos que açambarcassem todo o âmbito do psiquismo; 1 

clusive a dimensão do real, que não tivera a ênfase merecida 1 

obra de Freud; visto que a preocupação deste se ateve muito ma 3 

aos aspectos de ordem simbólica e da atividade fantasmãtica, eX.2 

çao feita ao texto "O Estranho", o qual indiretamente trata da ~! 

mensão do real juntamente com algumas formulações contidas em "Al~,n 

do Principio do Prazer". 

Neste processo de releitura, Lacan efetuou uma sistema 

tização topogrâfica do psiquismo, concebendo-o em função de trps 

registros: simbólico, imaginârio e real, os quais podem ser con~i 

derados como uma terceira tópica. 
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Inicialmente, Lacan volta todo o seu pensamento para 

a caracterização da dimensão do imaginário quando pretendeu prod~ 

zir uma compreensão mais acurada acerca da constituição do sujeito 

e da formação da matriz básica relativa ao processo de humanização. 

Em seguida, tenta um entendimento da articulação do sujeito a par 

tir de sua constituição com o conjunto de elementos da rede cultu 

ralo Por fim, centra-se no estudo dos aspectos que estariam fora 

do processo de constituição do Ego e daqueles aspectos da real ida 

de cultural que não são apreendidos, nem também compreendidos pelo 

individuo. 

Desse modo, efetua uma circunscrição do registro do 

real, ao mesmo tempo em que encontra também subsidios teóricos con 

vincentes para explicar o processo de desestruturação, aspecto es 

se que não estaria esgotado na perspectiva freudiana (Leclaire, 

1979a). Nesse sentido, a evolução do pensamento lacaniano se ini 

cia com uma série de investigações para delimitar o registro do i 

maginário, iniciadas com o artigo "O estádio do espelho" de 1937, 

(embora tenha sido apresentado no congresso internacional em Mari 

embad, em 1936 (Lacan, 1984b). ~ em 1953 que faz sua primeira e~ 

posiçao acerca do simbólico, quando apresenta no congresso de Roma 

o trabalho "Função e campo da palavra e da linguagem em psicanál:!: 

se ll 
o 

A razao para o reexame por parte do próprio Lacan se 

deve, por um lado, ao fato de haverem surgidos impasses teóricos a 

partir da repercussao no meio psicanalitico de suas idéias. Além 

do mais, começa a 

clamam por certos 

surgir da clinica uma série de evidéncias que 

reajustes e reformulações conceituais". Isto pOE 

que Lacan ao se deter em seus estudos para caracterizar esses trés 

registros apresentou uma série de conceitos que não gozam de acei 

tação unânime nos diversos setores que se ocupam do estudo do ho 

mem; particularmente no que concerne a prevalencia apenas da fun 

ção simbólica como fundamental no processo de humanização pois,co~ 

forme aponta Ricoeur (1983), a natureza dessas investigações bem 

como os resultados conceituais obtidos apontam para a dimensão do 

simbólico, dando-lhe um maior destaque no que tange â ativ~dade e§. 

pecíficamente humana, em comparação com os registros real e imag:!: 

nário. 
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observador ser de grande importância. Referem-se aqui ao 

materno que, ao se dirigir â criança, possibilita a passagem da 

vivência de corpo fragmentado à vivência de unificação ideal. Esse 

olhar (no caso da mãe), remete para Mannoni (1982), "o 6ujeito,po~ 

~et~oaç~o, ao 6eu p~5p~io e6tatuto deóejante" Ip.751, lugar onde o 

desejo ê eternizado como uma lacuna e onde tambêm se encontram sub 

sidios nas inscrições mais arcaicas do campo do imaginário. Desse 

modo, afirma Rosalato (1974) que, as formações desse campo prec~ 

dem à aquisição da linguagem, embora não se trate ainda daquele 

conjunto de fenômenos que se caracterizam por ocorrerem fora da 

realidade psiquica, mesmo sendo aqueles que se organizam anterior 

mente ao processo que inscreve no indivIduo a diferença sexual. 

Entao, as vivências relacionadas ao imaginário remon 

tam ao momento de sua organização, ou seja, ao estádio de corpo 

fragmentado e aos movimentos de salda desse estádio. Desse modo, 

ao se aprofundar nas formaçoes simbólicas, utilza-se um material 

que demonstra a existência dessas formacões do imaginário, razao 

pela qual presume-se que há toda uma permanência de aspectos desse 

registro, que nao se entrelaçam aos aspectos do campo simbólico 

nem do registro do real. Então, esses aspectos puramente imagin~ 

rios serviriam a uma caracterização mais aprofundada, embora para 

isto sejam considerados como objeto de análise, aspectos dos regi~ 

tros real e simbólico. 

Desse modo, no curso da investigaçao verifica-s~ a ne 

cessidade de reexame sistemático de alguns conceitos relacionados 

ao registro do simbólico bem como suas origens e funções, e ainda, 

saber se aquilo que os teóricos pretendem açambarcar com o concei 

to de simbólico fica inteiramente inscrito neste campo, visto que 

aquilo que aparece no real ê na realidade o efeito de aspectos nao 

simbolizáveis. De certa forma, pode-se deduzir que caso fosse po~ 

slvel a apresentação de todos os conteúdos pSlquicos nos registros 

simbólico e imaginário não haveria então o real. Na realidade, 

por detrás dos aspectos relacionados ao simbólico, estrutura-se um 

fantasma, um sonho, que deve ser desvendado pelas têcnicas de in 

terpretação com o intuito de verificar como o fundamento do ps~ 

quismo humano se assenta no imaginário, dimensão esta que se apre 

senta limitada pela inserção do simbólico para permitir a passagem 

do sujeito biológico a sujeito da cultura. O imaginário e também 
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cortado pelo real, aqui considerado como o limite do psiquismo que 

se situa no outro extremo relativo àquilo que no sujeito advém do 

simbólico pela possibilidade de organização do sujeito falante. Co 

mo se sabe, esta condição representa uma aquisição da espécie hu 

mana, de modo que para alcançar esse estágio, operam-se no psiqui~ 

mo marcadas transformações que culminam por 

preço que e pago para ter acesso à condição 

delimi tar o imaginária; 

de sujeito falante. 

Mas, a linguagem não é tudo, como mostram as técnicas de interpr~ 

tação ao evidenciarem uma realidade extralingüística que tem tam 

bém lugar no psiquismo de adultos e crianças, tanto normais quanto 

não. Supõe-se, neste caso, haverem outras manifestações do psiquis 

mo que não são possíveis de expressão através da linguagem. 

As formações que a linguagem tem o poder de explicitar 

nao têm significado maior do que tudo aquilo que se apreende e o 

que se manifesta extra-simbolicamente e no corpo. Por outro lado, 

a linguagem nos fornece um significado mas, ao mesmo tempo eviden 

cia que por trás deste há um outro significado - de outro campo

que deve ser reconhecido. Aí, se faz necessária a hermenêutica na 

medida em que a linguagem engendra essa suspeita. Neste sentido, 

há muitas outras causas no indivíduo que falam e que não se cons 

tituem como linguagem. Trata-se aqui dos fantasmas que topologizam 

a materialidade do corpo. 

t por esta razao que as formações do imaginário sao 

estranhas quando c~mparadas às formações do simbólico pois, a medi 

da em que se mesclam à contextuação do simbólico, tornam-se bem di 

ferentes dos aspectos que são determinados pela lógica. Não se en 

gendram na sintaxe do pensamento e da fala na maioria das vezes. 

Por fim, criam ou rompem uma ritmicidade nos movimentos que tem o 

corpo enquanto unidade intelectual, como efetor (Leclaire, 1979d). 

Assim sendo, a eVidência desses aspectos imaginários 

questiona o conhecimento do psiquismo humano, principalmente qua~ 

do o mesmo é entendido apenas em função de operações simbólicas.ls 

to porque, sendo o simbólico esteiado na palavra, trata-se de uma 

condição de verdade mas, que ao mesmo tempo representa uma aliena 

ção do sujeito, tanto no que concerne às relações consigo mesmo co 

mo no que tange ao intercâmbio social. Desse modo, o espaço no 

qual se revela o simbólico não oferece condições para que se enten 
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da o registro do imaginário na mesma perspectiva, visto que enqua~ 

to a conformação do espaco simbólico decorre de uma cadeia repr:=. 

sentativa, a configuração do registro imaginário se faz por articu 

mesmo antes que sejam forjadas as dimen lações do campo visual, 

sões de espaço e tempo, as quais são conotadas simbolicamente. 

Com respeito à questão do espaço, vale assinalar que, 

tem-se o espaço da percepção onde significados se desenham e perf~ 

lham graças à cognição da realidade, entendida aqui como relacion~ 

da ao mundo externo. Mas, há também um outro espaço, a interiorid~ 

de psiquica onde se produzem formações nas quais a percepção não é 

o elemento principal. Trata-se da realidade que considera o espaço 

do corpo, onde um conjunto de marcas nao simbolizáveis estão sempre 

em açao exibindo seus efeitos como interferéncias no discurso sim 

bólico. 

Desse modo, torna-se necessário que essa outra gama de 

fenomenos que escapam a apreensão do registro simbólico seja inve~ 

tigada, particularmente tudo o que for referente à realização oní 

rica, à atividade fantasmática e às vivências corpóreas que aqui 

se apresentem como aspectos especificos do registro imaginário. 

Por esta razão, é provável que ao se considerar o conjunto de est~ 

dos que sustentam a prevalência do simbólico, seja possível se ob 

servar um campo de uma problemática especifica, quando se 

com os fenômenos do imaginário. 

depara 

Acredita-se que esta ênfase ao simbólico, consubstan 

ciada pela perspectiva estruturalista, fez sucumbir um campo fér 

til de pesquisa sobre a genese e expressa0 das formações do imag~ 

nário, bem como de tudo aquilo que se refere ao real. 

o problema aventado pode ser expresso da seguinte for 

ma: qualquer aspecto do campo do simbólico tem como finalidade e 

videnciar uma aquisição filogenética recente e por outro deiliuncia; 

a existência de um conjunto de estruturas subjacentes que produziu 

esse aSDecto (que naturalmente são pertinentes ao campo do 

rio) . 

PressuDae-se, portanto, que este campo 

imagin~ 

o imagin~ 

rio - o qual tem sua organização em momentos anteriores àquele em 
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que se dá a instalação do simbólico, nao se torna inoperante apos 

o momento em que o individuo ascede à cultura. Pelo contrário, em 

decorrência desse último acontecimento, o psiquismo passa a operar 

em dois nlveis: um relacionado aos aspectos internos (atividade 

fantasmática e organizacão da imagem corporal), e no outro (está) 

a demarcaçâo dos aspectos sociais, havendo também a 

de registrar as ocorrências relativas à dimensão do 

possibilidade 

real (como a 

quelas que escapam ao campo circunscrito como interioridade pslqu~ 

cal . 

Neste caso, a aquisição do simbólico nao poe fim ao i 

maginário, apenas faz-lhe um recorte e controla, via de regra, as 

expressoes de suas producões, graças aos signos e significados ofe 

recidos pela cultura (Rosalato, 1974b). 

A par dessas colocações, é posslvel admitir que o est~ 

do do campo do imaginário oferece uma visão mais integral para a 

compreensao do psiquismo humano, na medida em que se supoe que es 

ta dimensão contêm o simbólico; da mesma forma que o fundo contém 

a figura, conforme demonstraram as teorias do Gestaltismo (Metz, 

1980). Na opinião desse autor 

... o ~~bõt{~o ~ão e ~uni~e~e paAa p~oduzi~ 
um ~o~he~e~o, pou., embo~a o -6onho ~ão i~te~ 
p~etado, o 6ay!ta-6mc( e o ~i~toma -6ejam ope~E: 
ÇÕe-6 -6imbot{~CL6, e na -6ua e-6tUM (ou ~eja no 
imaginéüUo) que -6 e -6ituc( a e-6 pe~ança de um pou 
~o mau., de ,;abM. t um do,; aVUMe-6 que no,; úi" 
t~oduz no "~omptu'-ende~", enquanto o vnaginêuúo 
-6e~ã o fugM de uma opa~idade inut~apCL6,;ãvel 
e po~ extenMO deMndotúa. AMVm, o ~a9inã 
tuo e aquilo que e p~ec.u.,o ~ee~c.on~M, paAa 
que nefe o 6ujU.tO não -6e -6ubme~ja numa tMe6a 
Mm ~vn. (p.JO). 

Nesse sentido, fica patente a necessidade de caracter~ 

zaçao da dimensão do imaginário, particularmente no que concerne ã 

possibilidade de um entendimento mais aprofundado acerca dos aspe~ 

tos que conforma~essa dimensão, pelo fato de se situarem em esp~ 

ços bastante privilegiados, como o coroo, o fantasma e o sonho. As 

sim sendo, tendo em vista tal problemática, o objetivo principal 

deste estudo é examinar as formações do imaginário, para com isto, 

obter subsldios para uma conceituação mais ampla e mais 

desse campo, em consonãncia com a significação alcançada 
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abordagens sobre o simbólico e, sobretudo, em relacáo âquilo que o 

campo real cobre. 

Destina-se a descrever um esquema metodológico para ~ 

xaminar, sistematicamente, essas formações e as suas relações com 

as estruturas da dimensão simbólica. Neste sentido, sera desenvol 

vido um modelo teórico sobre a interrelação do imaginário e simbó 

lico, além de incluir os aSDectos conformadores do campo do imag~ 

nário, bem como a articulação desses dois registros com o r~al. 
I 

Nesse procedimento de reencontro da dimensão do imag~ 

nário, se pretende efetuar uma análise dos elementos de cada eSDe 

cie de fenômenos que a caracterizam em termos metapsicológicos p~ 

ra com isto fornecer um modelo metateórico dessa dimensão, consi 

der ando suas inserções no simbólico e sua interveniéncia no real 

em decorrência de situaçôes impeditivas de se processarem determi 

nadas manifestações psíquicas no plano da atividade fantasmática. 

Enfim, tenta-se verificar as vicissitudes sofridas De 

lo imaginário devidas à aquisição do simbólico e a trama de rela 

çóes desse sistema, aDós a aquisição daquele. Nesse sentido, pr~ 

tende-se verificar atê que ponto as estruturas organizadas pelo 

simbólico, através do universo de signos e sImbolos, se articulam 

à realidade imaginária, extra-simbólica e extra-lingüística forma 

da pelos fantasmas, pelo texto do desejo, pelo sonho e pela gama 

de fenômenos que o corpo mantém como suporte. Na tentativa de cir 

cunscrever epist~mologicamente esse registro, se vale das referên 

cias oriundas de campos distintos: a Filosofia, a AntroDologia, a 

Psicologia e a PSicanálise, para anresentar soluções aos question~ 

mentos propostos. Utiliza-se os aspectos teóricos da metapsicol~ 

gia psicanalítica, particularmente sob o ángulo funcional, no que 

se refere aos fantasmas, ao sonho e as ocorrências do psiquismo re 

lacionadas ao corpo, com vistas ã possibilidade de se obter uma ca 

racterização do imaginário, considerado como um campo inter atuante 

juntamente com o simbólico na dinâmica do psiquismo. 

No que concerne ao papel da atividade fantasmática, 

sabe-se que a mesma faz referência aos elementos que situam a inte 

rioridade do psiquismo, em oposição ao mundo que é conhecido pela 

linguagem, pelos signos lingüístiCOS e pela percepçao. Também e 
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possivel que o conhecimento da realidade externa nao seja condição 

suficiente para decifrar o mistério e a perplexidade de que se re 

vestem as intrincadas nuances do psiquismo relativas aos fantasmas. 

Isto porque os mesmos se organizam muito antes que aconteça a codi 

ficação lingüistica que os recortam, ou seja, os significados já 

se apresentam dados nos próprios fantasmas, cabendo apenas à lin 

guagem a função de revestimento. Aqui, tem-se um outro domihio que 

se distingue daquele onde predominam os processos da linguagem, do 

pensamento e do conhecimento da realidade. Neste caso, trata-se de 

duas realidades: uma pertencente ao dominio do simbólico, que in 

clui os processos mencionados e outra pertinente ao campo do imag~ 

nário, que responde pelas ocorrências da matriz fantasmática, pela 

producão onirica e pelas marcas arcaicas do corpo. 

No que diz respeito ao sonho, cabe abordá-lo por se 

tratar de um fenômeno que ocorre dentro e fora dos limites do cor 

po. No sonho, apagam-se as linhas demarcatórias entre realidade 

externa e realidade interna. Observa-se ainda, uma fusão do suje~ 

to que sonha com o próprio sonho pois, as formações incOnSC!ientes 

que nele surgem marcam toda uma situação onde apenas o sujeito se 

atualiza sem nenhum referencial à realidade externa (Sal'ü-Ali, 

1974b) . 

O sonho vem a realizar aquilo que o corpo faria na vi 

gilia mas, o espaço do sonho apresenta profundas modificaçoes dev~ 

do â predominância do processo primário, conforme assinalou Freud 

(l974d) . 

No que se refere ao corpo, situa-se um dominio bastan 

te complexo, pois se põe a realizar ou tenta realizar as exigências 

do psiquismo, redundando no acúmulo de um conjunto de expressoes 

do imaginário. Neste sentido, o corpo funciona como um efetor pr~ 

vi1egiado, encarregado de exibir essas formações do imaginário, 

conforme assinalou Pontalis (1978), que intervém na vida de rela 

cão do sujeito. Tais formacoes tentam, como os sintomas, suturar 

as lacunas do discurso simbólico. 

Assim, a dinâmica do imaginário se caracterizará topo 

graficamente num modelo descrito em termos de três espaços especi 

ficos, onde se terá: a atividade fantasmática confirmando um espa 

- II -



ço que remete o sujeito à sua filogênese; o sonho que ocorre num 

espaço puramente psIquico, pois sabe-se que neste acontecimento o 

corpo estará Dor assim dizer ausente. Essa mesma ausência ê coex 

tensiva à imagem corporal. O terceiro espaço e o corpo considera 

do em sua vertente erógena. 

Em se tratando do corpo com referência ao sonho, obse~ 

va-se uma anulação daquele devido à prevalência das 

visualmente sensIveis especIficas do sonho. 

experiências 

Em certo sentido, estes espaços apresentam-se discrim~ 

nados 3, mas tambêm observa-se em relacão aos mesmos, pontos de in 

ter secção ". 

Esse modelo considera o imaginário e suas articula 

çoes com o simbólico e possiveis efeitos que, manifestados do re 

ai, sejam da ordem da atividade imaginária. Nesse sentido, conside 

ra-se de suma importãncia contribuições sobre o vInculo emocional 

dos primórdios de vida e o modo como os acontecimentos desses pe 

riodos interferem no processo de simbolização, ou seja, a relação 

com os objetos primários. Com isto, sustenta-se que, do ponto de 

vista metapsicológico, este modelo se assenta nas enunciacões que 

definem os diferentes estágios evolutivos. 

Em Drimeiro lugar, se remete ao estágio mais arcaico 

do psiquismo onde predominam os prato fantasmas , 

denuncia a existência de um coroa fragmentado. 

momento esse que 

I 

A seguir, tenta-se fazer uma incursão no estágio onde 

esses fantasmas já sào representados no psiquismo por simbolos da 

cultura (mas, onde ainda se observa no sujeito a permanência do es 

tado de coroa fraglêlentado). Trata-se, então " do sonho. Conforme sa 

lientou Sami-Ali (1974bJ, tal produção psiquica do individuo na fa 

se adulta revela um retorno a esse estado e, mais precisamente, à 

situação na qual, pela carência de uma unidade de corpo, o indivI 

duo capta-se no corpo materno, tomado assim como recipiente. No s~ 

nho, a situacão do individuo ê então se dispor por inteiro no cor 

po materno. Até aqui se situou basicamente a influência das deter 

minaçoes da função materna, que tem seu papel efetivo em possibil~ 

tar uma ortooedia ideal, que uma vez cedida a criança lhe permite 

suolantar temporariamente o estado de corpo fragmentado. Com isto, 
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chega-se a urn dado momento no qual se observa a organização da ima 

gem do coroo, atrav~s de um processo esoecular oara daí se 

ciar o aparecimento da linguagem e a vivência de castração, 

to correlativas da função oaterna. 

pronun 

enquan 

No que tange ao coroo, tem-se aí um instrurnento que, 

na medida em que nele se organiza urna imagem norte adora da consti 

tuição psíquica, se converte num detonador do orocesso de limite no 

indivíduo oela evidenciacão do desejo da cultura, que ~ o .- ~ .-
suoorte 

para que o sujeito se constitua comO falante e por assim dizer env~ 

rede no simb6lico, que se mesclarã ao imaginãrio nas redes da subj~ 

tividade 5
• 

o corno e ent~o aqui considerado como uma realidade i 

maginãria onde se assenta a linquagem, realidade simb61ica. Então, 

se esoera observar no coroo, comO em outras manifestações, asoectos 

que denunciem a suplantacão do deseJO verdadeiro do sujeito oelo d~ 

sejo da cultura. No coroo, no sonho e no fantasma, ou nos seus deri 

vados, anarecem elementos que sustentarão o conflito 

oelo sujeito ao se inscrever na cultura, oelo fato de ter que matar 

(morte imaginãria) o seu desejo verdadeiro. Em outras palavras, es 

te é o momento que o sujeito tem de se reconhecer castrado e, ao 

mesmo temoo, reconhecer um Outro (figura do pai), como incastrãvel, 

conforme postulou Sibonv (1981). 

O modelo teórico prooosto revela-se, em termos da cons 

tituição do sujei to, etn seus momentos característicos. partindo-se 

evidentemente das prooosicões lacanianas que assim caracterizam! os 

asoectos dessa constituição. 

Em princíDio, o sujeito, por nao ter uma subjetivid~ 

de, se subverte ao desejo da mae e esta ~ então utilizada como depo 

sitário oara assegurar a vida do indivíduo. Neste orocesso de 

rantir a sobrevivência do indivíduo, que como se sabe, ao nascer e 

bastante inerte, a mãe transmite as emocões básicas da contextura 

da estrutura imaginária criada pela rede família e reoetida de gera 
- -çao a geraçao (Klein, 1975). Neste caso, a mãe transmite, a nível 

imaginário, um mito familiar atrav~s do seu corpo, mito esse que se 

inscreve no universo fantasmático do indivíduo. Assim, ~ possibil~ 

tada uma repeticão relacionada ã estrutura imaginãria da rede fami 
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1iar oresente (família que gerou o indivíduo) e das redes familia 

res que oroduziram os orogenitores desse indivíduo. Estas sao as 

orooosições sustentadas por Au1agnier (1979a). 

Este e o momento que a crianca nao so se sente Dreen 

chida mas, acredita ser o desejo da mae, de tal modo que, se fosse 

possível f a crianca falaria ao ver a mãe no espelho: !1 isto sou eu 11; 

encontrando aí oossivelmente uma comDletude narclsica, que se des 

faz Dela intervenc~o oaterna. 

Na crença de ser o desejo da mae, 2 crianca acrec.i ta 

que cont§m o objeto de satisfaç~o desse desejo, Dois ainda nao des 

cobriu a figura oaterna como O lugar onde se situa esse objeto. 

o segundo momento do desenvolvimento postulado por La 

can (1978a) ~ aquele em que o indivíduo descobre oue, embora sendo 

o desejo da m~e, n~o cont§m o objeto que satisfaça esse desejo'. Is 

to decorre da transaç~o entre a criança e a m~e, na medida em cue 

esta deixa entrever que nao e a criança aue cont~m o objeto da sa 

tisfaç~o do seu desejo. Neste momento, jâ se cria um esoaço limite 

nas formações oSlquicas da criança oelo fato de jâ estar insinuado 

oara a mesma a existência de um lugar desejante que virâ a ser reco 

nhecido Dosteriormente na figura oaterna. 

Observa-se assim, um desDrendimento da crianca do cor 

DO da mae para uma alocacão numa situação alienante, mas necessa 

ria, aue § a primeira identificacão. Esta caracteriza-se Dor ser i 

maginária (a crianca se identifica a uma imagem) e dual (a imagem e 

um duo lo de si). A crianca ainda n~o reconhece esta imagem 

sendo dela; apenas destaca dois espaços: a mae e a imagem. 

como 

No terceiro momento, acontecimentos marcantes se dão, 

pelo fato de a criança se subverter ao desejo do pai enquanto lUGar 

representativo do poder, outorgado Delo simb61ico. Ai reconhece a 

imagem como sendo uma renresentação de si mesma, e tamb~m reconhece 

que e na figura paterna aue está contido o objeto de desejo da mãe. 

Esta ~ a primeira frustracão que a crianca vive, ou seja, a entrada 

do simb6lico Dossibilita à crianca abrir m~o definitivamente da con 

dicão de ser o objeto de desejo da mãe, uma vez que já esteja cons 

ci? tamb§m aue nao se constitui. como seu desejo. Então, em vez de 



ser e ter, a crianra vive uma situaç~o neste momento caracterizad2 

por um vazio, pelo fato de que se cientifica que nao e o desejo dê 

mae, e tampouco tem o objeto de satisfac~o desse desejo. 

e este vazio que serã preenchido pela linguagem. As 

sim, se cria uma ilus~o, porque a linguagem tentarã preencher esse 

vazio, mas jamais conseguirã nelo fato de que n~o se remeterã à si 

tuaç~o em que se estabeleceu a separação da célula narcísica com 

costa cela crianca e a m~e; quer dizer, a linquagem ao ignorar es 

se corte, faz Derpetuar esse vazio. 

Estes sao os passos celos quais o indivíduo se subver 

te ao desejo da cultura e cassa a se utilizar do simbólico nara 

estar na condiç~o de ser falante, garantindo assim a ilus~o de que 

algum dia coderã restaurar a individualidade imaginada que foi tan 

gencialmente, ou frontalmente, cortada pela interdiç~o paterna. 

A partir das proposições expostas, constrói-se um mo 

delo cue servirã como suporte cara a exploraç~o do imaginãrio, na 

medida em que neste est~o contidos todos os elementos diferenciado 

res dos estãgios que caracterizam os registros simbólico, 

rio e real. 

imagin.!i: 

A idéia central é a de que antes de mais nada o suje~ 

to nasce na cultura e se subverte ao desejo da mesma, embora ainda 

n~o apresente discositivos para rpsDonder às suas solicitações. Pa 

ra tanto, se faz necessãrio que se utilize dos seus mediadores que 

sao, em nriMeiro luqar, a mâe e depois o pai, conforme assinalou 

Lacan (l978al. 

Tanto o desejo da mae, quanto o desejo do pai sao 

constituintes do desejo da cultura. Desse modo, antes mesmo de o 

indivíduo se situar nas demandas maternas e paternas, se atrela ao 

desejo da cultura, pois ao nascer, jã dispõe de certas organiz~ 

cões funcionais aue permitem uma diferenciaç~o específica codifica 

da na cultura. 

Alérn do P1ais, o n~o-verbal, realidade extra··lingüíst~ 

ca, influencia no assentamento do verbal e, se relaciona com as 

organizações conseguidas graças à estruturaç~o do ego corDoral,mu~ 
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to antes do individuo se constituir como sujeito da cultura. Em ou 

tras palavras, o sujeito, antes de se submeter ã sintaxe simbólica 

da cultura (linguagem), se submete a uma lógica, quer dizer, sinta 

xe do inconsciente, caracterizada pela não-contradição, indestrut~ 

bilidade e atemporalidade; lógica essa que está implícita na cultu 

ra mas, que somente se expressa e se manifesta no imaginário em 

termos dos seus aspectos constituintes. 

Então, somente a partir da atuacão dessa lógica , in 

consciente no indivíduo e da clivagem d~a subjetividade, atrav§s da 

representação de aspectos consignados na estrutura mítica da fami 

lia, § que se efetua a entrada nesta estrutura, caracterizando-se 

assim, o segundo momento da subversão que se inicia com a figura da 

mãe e que culmina com a figura do pai. Sendo assim, o sujeito pas 

sa por três cortes sucessivos sobre o desejo verdadeiro. 

o primeiro corte ê determinado pelas reDresentações 

culturais que impõem ao sujeito certas delimitações. Dai, passa pe 

lo momento em que se subverte a situacão imaginária em termos de 

seu vinculo ã figura materna, culminando com a ascencão do sujeito 

ao simbólico, através da figura paterna. A passagem por estas fig~ 

ras caracteriza os momentos de subversão ao desejo materno e a sub 

versão ao poder do simbólico representado pela figura paterna. 

Nesta trajetória, onde a castração é duplamente colo 

cada (apontada pela mae e efetuada pelo pai), o individuo entra num 

conflito, pois se $itua numa posição onde, de um lado, está seu de 

seja verdadeiro e do outro, estão as determinações culturais atra 

vés de seus representantes. Esta é a diferença que este conflito vi 

abiliza, mas que a entrada no simbóliCO e sua consubstancialização 

não resolve pois, o simbólico, ao tentar suplantar o imaginário, o 

deixa de fora por não ser portador de todos os referenciais, neces 

sários ã caracterização dos diversos fenõmenos da atividade fantas 

mática. o que faz o simbólico é um corte no imaqinário para que h~ 

ja lugar para imolantacão do desejo da cultura. Este, ao se estabe 

lecer, tenta porém, jamais consegue matar o desejo verdadeiro. O 

que consegue é um abafamento pois, quando possivel, este desejo se 

manifesta, seja no imaginário, recaindo em conteúdos internos ao 

psiquismo, seja no real, corno algo que se desloca do psiquismo, co 

mo acontece na naranóia. 
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o esforço Dara evitar as manifestacões desse desejo -

conseguido graças à suplantação do simbólico - tem como finalidade 

a retirada do individuo da situação de solidão, para com isto, po 

der viver com o outro pois, é através dele que se dá o encontro com 

a realidade. 

De resto, o que se pretende responder com a formula 

çao desse modelo e com as respectivas deduções dele extraídas sao 

os seguintes questionamentos: o conteúdo da dimensão imaginária I p~ , 
de ser apresentado pela atividade fantasmática (sonho e imagem do 

corDO, além de aspectos relativos ao delírio e a alucinação em con 

dicões psicopatológicas) ou existem outros conteúdos que são ex 

pressivos dessa dimensão como a arte, a pintura? Há um espaco de 

açao do imaginário, mesmo deDois que o indivíduo entra no simbólico? 

Este imaginário persiste como remanescente, anunciando sistematica 

mente a morte, ou tem tido outra funcão devido à sua inscrição no 

coroo ligada ao real? A significação (codificação lingüística) su 

planta o imaginário? Qual o poder que tem para fazer isto? E, fi 

nalmente, há na cultura um instrumental para codificar os conteúdos 

do imaginário e decifrar a sua lógica, bem como efetuar o entendi 

mento necessário dos fenômenos ligados ao real? Estas são as que~ 

tões delineadas, que se constituem como norteadoras dos objetivos 

pretendidos. Face à essas circunstâncias desenvolve-se um modelo 

teórico, em vários segmentos e um modelo metodológico. 

No primeiro capitulo, que trata da constituição e or 

ganização do sujeito, focaliza-se em primeiro plano todo o arsenal 

da cultura, tanto no que se refere as regras transmitidas social 

mente pelo processo de interdição, quanto àquelas normas que sao a 

oenas implicitas e que sobremodo não apresentam um perigo efetivo a 

condicão de sujeito falante, caso se observe a sua transgressão. 

Considera-se também, como se verifica a passagem da condição de i 

nermidade observada ao nascimento até a situacão especifica onde o 

oensamento aciona seus disoositivos através da linguagem oara confe 

rir aO individuo um estatuto Drivilegiado. 

Conjugada à essa passagem, registra-se a organização 

das dimensões espaço e tempo que se refletem respectivamente na or 

ganizacão da imagem corporal e na delimitação entre processo primá 

rio e orocesso secundário, particularmente ceIo implante de ritmici 
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dade. Com isto, se estabelece então os parâmetros que norteiam a 

constituiçâo do sujeito e o processo de sua inserção na cultura. 

No segundo capítulo, pretende-se uma caracterização do 

psiquismo, principalmente no que tange â instância inconsciente. Pa 

ra isto, traça-se algumas linhas em torno da problemática referente 

as influências biológicas e sociais no psiquismo humano, além de dei 

xar evidenciar em alguns momentos a maneira como as influências des 

ses dois campos se articulam e se interceptam. !'1arcados os lüü tes 

referentes às determinações dessas duas vertentes, efetua-se um estu 

do para caracterizar o psiquismo em seu aspecto diferenciado, inici 

ando pela demarcação daquilo que no mesmo reverte-se como o conjunto 

de núcleos arcaicos; corno se dá a evolução em termos de uma prqducão 

dinàmica para o aparecimento dos aspectos diferenciados e como estes 

se articulam COm essa parte do psiquismo reconhecida como arcaica. 

Ainda sobre a questão do arcaico, vale situar a organ~ 

zaçao relativa a conformacão do corpo erógeno como um elemento perti 

nente a esse espaço psíquico. Isto porque, a dinâmica das operacoes 

psíauicas estão intimamente vinculadas ao arranjo estrutural respo~ 

sável pela formacão dos primeiros sedimentos necessários à passagem 

da condição de corpo fragmentado à condicão de corpo unificado. Esta 

última resulta do aparecimento de uma ortopedia corporal como refle 

xo de uma unidade especular constitutiva do eu. Por fim, mediante 

uma explanacão do psiquismo em termos de espaços, abre-se um campo 

para situar a experiência cultural. 

o terceiro capítulo faz referência a dois aspectos 

que supoem desde então um mínimo de organização psíquica. Com o nar 

cisismo, tem-se a maneira especifica da constituicão humana, e com a 

castração situa-se o problema da humanizacão. 

o esteio desse processo é o curso evolutivo que se ori 

enta em função da determinação especular na organizacão do ego. Tam 

bém é focalizado o prOblema da agressividade e sua função no proce~ 

so de reconhecimento humano. Ainda se destaca nesse processo o paDel 

da função Daterna, aue na sua condição de um segundo corte, vem si 

tua r o Droblema da castracão como um contorno necessârio â conforma 

çao Dsíauica. 

- 18 -



No quarto capítulo se inicia a discussão da topologia 

lacaniana. Nesse sentido, o ponto de partida é a referência ao real 

como um limite entre o psiquismo e o mundo externo, sendo que esta 

dimensão não figura na interioridade psíquica. Apenas é possível f~ 

calizar o duplo destino do real, seja no que tange ã transformação 

simbólica, seja no que se refere ã conservacão no plano da ativida 

de fantasmática. Ainda com referência ã dimensão do real, se faz 

uma alusão ao modo como o prato-sujeito se articula ã mesma em ter 

mos das matrizes dinãmicas do imaginário. Como fechamento do caDít~ 

lo, situa-se a questão do objeto como o elemento intermediário en 

tre o simbólico e o real. 

o quinto capítulo trata de uma questão bem específica 

relativa ao simbólico como acontecimento possível do processo de hu 

manização. Para isto, discute-se o Drocesso de significação como 

condicão de acesso ã realidade. Também, neste mesmo sentido, tem lu 

gar a sexuação naquilo que se revela em 

masculinidade e da feminilidade. Enfim, 

termos da conformação da 

são tecidas considerações 

acerca das repercussoes da diferenciação sexual no campo simbólico. 

No capítulo sexto aDarece uma série de fenômenos que 

caracterizam, em termos da circunscrição conceitual, o registrd do 

imaginário. Assim, o papel do fantasma, do sonho e da imagem corp~ 

ral, é considerado. Neste sentido, trata-se das producões psíquicas 

específicas que têm lugar como uma anterioridade edipiana mas, que 

persiste aDós este aspecto da evolução humana 7
• Disso resulta en 

tão, a nível de produção fantasmática, uma marca durável do proces 

so especular, que contribui para uma alienação do homem no seu Dro 

prio reflexo. Não obstante, essa alienação persiste mesmo deDais 

do imolante do simbólico nas formações já mencionadas. 

A nível do fantasma tem-se sempre neste registro indi 

cios de reencontro com a experiéncia primordial relativa ao prot~ 

fantasma da cena primitiva como algo que está situado fora do suje~ 

to (história mítica da família) mas, que sobremodo encontra-se ao 

mesmo temDO como uma DroDriedade constitutiva do psiquismo e do Dro 

cesso de humanização. 

Na situação onírica, constata-se um mergulho do suje~ 

to nos aSDectos mais arcaicos do seu psiquismo sem que disso saiba, 
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razao pela qual o sonhador se sente muito distante daquilo 

evidenciado pela realidade onirica. Talvez seja por este 

que e 

motivo 

que a realidade captada através do sonho tenha para o sujeito pouca 

consistência. Com isto, o cerne da questão é, então, estabelecer 

técnicas de interpretação que possam decifrar a vertente fantasmáti 

ca do sonho, naquilo que evidencia do registro do imaginário, bem co 

mo nos aSDectos referentes ao real. 

Ainda, focaliza-se um terceiro veio que se converte 

num efetor útil ao estudo da organização imaginária. Desta, oartici 

pa também o corpo em suas formacões constitucionais relativas ao 

orocesso de especularização, subsidiado pela matriz fantasmática do 

desejo. Destaca-se também o paoel do corpo erógeno como o limite en 

tre a realidade concreta do corpo - aspecto biológico - e toda a 

abstracão de cunho sociológico que nele se congrega, em 

ção de uma representação inconsciente. 

determina 

o capItulo sétimo aborda o problema de como as orimei 

ras insinuações do registro simbólico se articulam com os conteúdos 

osIquicos de origem arcaica, quer dizer, estruturados Delo registro 

do imaginário. Nesse sentido, destaca-se o efeito restritivo da 

cultura sobre a realidade pulsional, e como essas pulsões organizam 

uma dinâmica a partir das transformacões relativas ao processo de 

humanizacão. 

No caoItulo oitavo traça-se as diretrizes relativas ao 

método de análise do~ protocolos resultantes da coleta de dados, 

para que sejam apresentadas conclusões referentes à adequacão entre 

as proposições teóricas e as observações efetuadas. 

Resta salientar que, devido as condições metodológlcas 

escolhidas não se oode chegar a generalizacões de grande amolitude, 
- . - ~ -

sendo aue se ontou-se ~uito mais 90r proposições indicativas de pr~ 

cessos psíquicos do que por conclusões com alto grau de generaliz~ 

cao. 



N o TAS 

01 - Pelo menos, nao foi o real a preocupa~ao central de Freud, e 

também não se observa nenhum empenho para sistematizar essa di 

mensao do sujeito. 

02 - Convém assinalar que, as idéias de Lacan nao foram aceitas nos 

meios psicanalíticos, principalmente no que concerne às 

primeiras formulacões. 

suas 

03 - Há um fantasma que se traduz em nensamentos oníricos, os quais 

em sua dinâmica não sào regidos nelas leis relativas â organ.!': 

zaçao cornórea. 

04 - Simultâneamente â traducão do fantasma em vivência onírica, há 

por narte do corno desconhecimento das ocorrências 

relativas ao sonho. 

05 - Na opinião de Winnicott, o corpo se constitui numa 

que se situa como limite entre o mundo interno e a 

externa. 

06 - Supõe-se que e esse tempo que a figura paterna e 

psíquicas 

membrana 

realidade 

vislumbrada 

pela crian~a no fascínio gue contém por situar a diferenca. 

07 - Trata-se aqui da nassagem pelo tdipo, o que nao anula as vivên 

cias relativas áos períodos anteriores, 

transformação significativa. 

- 21 -

apenas produz uma 



l-SOBRE A CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SUJEITO 

A transformação do indivíduo de sua condição biológi 

ca para a condição de ser falante requer um conjunto de ocorren 

cias de naturezas bem diversas. Neste processo,se observa a in 

fluência de uma gama de fatores externos ao sujeito; do mesmo mo 

do que,determinados elementos ao se incorporarem ao psiquismo 

sao responsáveis pela maneira específica de agir exibida pelo in 

divíduo em suas trocas com o ambiente. 

Entretanto, e desse modo que toda a rede de normas 

culturais - sejam aquelas abertamente transmitidas pelos agentes 

apropriados, sejam aquelas subentendidas, quer dizer, implíci 

tas - vão se organizar de tal forma que acabam por engendrar pr2 

nunciadas transformações 

O resultado dessa ação é 

no psiquismo e por extensão, no sujeito. 

a produção de um 

menta das determinações culturais) o qual 

ser, (nascido em defri 

difere radicalmente'da 

quele que ao nascer estava num estado de pronunciada inermidade. 

Assim sendo, a presença do elemento cultural tem um 

efeito bastante significativo a medida em que é incorporado pelo 

sujeito; visto que, se constitul como a base para o estabelecime~ 

to da condição de humano. Com isto, torna-se possível o implante 

de determinados códigos responsáveis pelo sistema de trocas entre 

os semelhantes da espécie, de modo a garantir a sua continuidade. 

Por outro lado, a presença do elemento cultural no 

psiquismo repercute na conformacão de todo o equipamento simbóli 

co que o indivíduo disporá em sua vida para que,de posse do mes 

mo, seja capaz de se utilizar da palavra em sua vertente de si~ 

nificação e nomear seus estados carenciais. Desse modo, o sujei 

to se constitui numa matriz básica para fundamentar o seu desejo 

e também para reconhecer o desejo do Outro. 

Este jogo de reconhecimento do desejo do Outro e, ao 

mesmo tempo, uma consequéncia do implante da condição de humano e 



também o efeito de um desconhecimento básico que se processa no 

sujeito, em função do seu encaminhamento ao seu semelhante, para 

através do encontro,asceder ao estatuto de humano. Neste caso, o 

que o sujeito encontra através do Outro e uma imagem da espécie, 

análoga a si mesmo, mas que é mostrada apenas pela cultura sob 

determinadas condições; as quais, o sujeito terá que se submeter. 

Embora a cultura tenha um efeito restritivo, e uma 

condição necessária para que o individuo exista como humano port~ 

dor do seu desejo e aquele que testemunha a existéncia e o 

do Outro. Em outras palavras, a cultura porta um conjunto 

mentos que são encarregados de transformar a única certeza 

desejo 

de ele 

possf 

vel do humano - a morte - numa ilusão, como também oferece para o 

sujeito meios adequados para amortecer as fortes manifestações 

dessa ocorréncia futura, as quals, gradativamente interferem na 

vida. 

Nesse sentido, fica bem claro que as transformações 

processadas no sujeito são o resultado da acao dessa matriz cultu 

ral que,sendo universal se encarrega de imprimir suas marcas no 

psiquismo. Disso resulta uma nova conformação onde elementos des 

sa matriz acabam por se entrelaçar a elementos próprios do suje~ 

to e formarem, como resultado dessa confluência, uma rede bastan 

te complexa e própria da condição de humano. Desse modo, o aspe~ 

to cultural vai gradativamente se inscrevendo através de uma ação 

dialética entre, por Um lado, os aspectos de ordem objetiva - a 

natureza - e os elementos representados pelo sistema que é funda 

mental para o estabelecimento das relações sociais, por outro. 

O resultado final da açao dos determinantes culturais 

sobre o individuo é a clivagem de sua subjetividade, a qual re I -
sultará na organização de instâncias psiquicas de funcionamento 

diferenciado. Numa delas, no inconsciente, residirá a verdade, 

sendo desconhecida para o sujeito. 

Conjugada a formação da subjetividade, (que se dá em 

função de um ocultamentol, estão as coordenadas referentes ao es 

paço e ao tempo, as quais, em termos convencionais, se constituem 

como elementos integrantes do psiqulsmo humano, e, à medida em 

que o sujeito ascede à linguagem, passa a operar com as mesmas em 

termos simbólicos. 

- 23 -



No processo de transformação que se efetua pela utili 

zaçao das funções simbólicas se registra determinados aconteci 

mentos, que são, via de regra, responsáveis pela caracterização 

de estágios específicos no processo evolutivo. Em princípio, o 

sujeito nasce apenas com a condição de desenvolver mecanismos p~ 

ra alcançar uma organização mínima em termos de sua funcional ida 

de fisiológica. Isto para garantir sua sobrevivência. t por es 

ta razão, que se lança ao Outro no intuito de se assegurar de que 

estas condições sejam atendidas. Posteriormente, já de posse de 

um indício estrutural, decorrente das trocas efetuadas com a mae, 

se dirige novamente ao semelhante da espécie, mas com outro obj~ 

tivo, pois desta vez, busca uma unidade relativa ã imagem corP2 

ralo 

A finalidade dessa busca é encontrar subsídios que 

possam amenizar a angústia relativa ao estado de corpo fragment~ 

do em que se encontra. De posse dessa unidade, (que é falsa,pois 

pertence ao Outro), organiza uma disposição psíquica rudimentar 

denominada traço unário. Esta organização reflete no processo de 

diferenciação do sujeito em relação aos animais. 

Esse traço se constitui como um fundamento que res 

ponde pela progressao do sujeito em busca de sua própria imagem 

e de elementos simbólicos adequados que, ilusoriamente, sejam po 

tencialmente capazes de preencher o estado de falta deixado pelo 

nascimento. Ainda se verifica a partir daI, a organização dos 

dispositivos necessários ao reconhecimento da imagem como equiv~ 

lente ã imagem da espécie. Isto é o que acontece no terceiro mo 

mento onde o sujeito reconhece que além dele há uma imagem. Esta 

será reconhecida no quarto momento como pertinente ã espécie, em 

decorrência da presença no sujeito dos dispositivos lingüísticos. 

A linguagem e, então, essa função que se interpõe, de 

forma ilusória, entre o sujeito e sua imagem; ilusória porque, 

ao tentar preencher o vazio fundamental,acaba por deixar transp~ 

recer que este jamais será preenchido. 

1.1 - O Mundo da Cultura: as regras implícitas e as re 

gras explicitas 

Durante os últimos anos tem aumentado o numero de dis 



ciplinas que se destinam a tratar da extrema complexidade refere~ 

te à realidade humana para, com isso, propiciar um esclarecimento 

das várias questões que surgem e permanecem sem respostas convin 

centes. Nesses vários campos do saber, observa-se a presença cons 

tante de indagações que se constituem, de resto, como ponto i de 

partida para que muitas investigações sejam levadas a efeito. ' Fa 

ce à natureza dessas investigações, a maior parte delas focaliza 

aspectos concernentes à subjetividade. De certo modo, observa-se 

entre as mesmas uma certa convergªncia, particularmente no que con 

cerne a questão central: o fenômeno humano e sua vinculação à cul 

tura. 

Essas disciplinas seguem orientações de campos disti~ 

tos. Particularmente, destacam-se as contribuições da AntropolQ 

gia, da Sociologia e da Psicologia. Nesses campos, o fenômeno est~ 

dado encontra-se entrelaçado com os aspectos subjetivos do inves 

tigador pois,ao tentar encontrar respostas para as indagações l~ 

vantadas se está tratando de aspectos significativos de si próprio. 

Esta é uma das razoes que, em parte, justificam a gra~ 

de dificuldade de explicação dos fenômenos humanos no àmbito des 

tes trªs campos de investigação. Não obstante, quando um dado fe 

nômeno requer uma explicação, e para isso um dado campo de saber 

se imbui nesse processo, ª provável que existam tambªm outras ex 

plicações para esse mesmo fenômeno, em outros campos, que possam 

elucidar de maneira complementar a questão focalizada. Isto e o 

que acontece geralmente quando se tenta focalizar o homem e as cau 

sas que explicam sua dinâmica psíquica e sua conduta. 

Este problema, constante no âmbito da Psicologia, se 

revela como uma herança da antiga discussão sobre as idéias oriun 

das tanto do racionalismo quanto do empirismo. Uma vez surgidas 

no campo da filosofia e não tendo, nesse âmbito, encontrado res 

postas adequadas sobre as leis e mecanismos que regem e sao subj~ 

centes à conduta humana, representam, sem dúvida, uma grande dif~ 

culdade no tocante às questões psicológicas (Seminªrio, 1984). Es 

sa dificuldade se tornava evidente no confronto de explicações ba 

seadas or~ num pré-formismo, ora, nos princípios da aquisição. 

Nesse sentido, qualquer intenção de abordar a compl~ 
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xidade do ser humano obriga o investigador a se valer de um duplo 

discurso explicativo, pois os cientistas são quase unânimes em 

postular uma sobredeterminação em toda conduta humana (Eibl-Eibes 

feldt, 1974). 

Desse modo, a Psicologia ao se valer das contribui 

çoes das correntes filos6ficas, incorporou tambêm quest6es de di 

fícil solução na delimitação dos aspectos diretores da conduta hu 

mana, de suas causas, de seu dinamismo e de sua origem. Por outro 

lado, o discurso do campo em questão elucida um conjunto de arti 

culaç6es intrínsecas e, por outro lado, as contribuiç6es de ou 

tros campos apresentam-se como instrumentos válidos, não so no 

que se refere aos possíveis esclarecimentos de uma dada questão, 

com a ajuda de aspectos extrínsecos, como tambêm aventam a poss~ 

bilidade de se alcançar a fronteira entre campos distintos do sa 

ber. 

Na realidade, quando "se explica um fenômeno humano, 

nada mais que de uma maneira, não se o explica de maneira alg~ 

ma" (Devereux, 1975, p.ll). A complementariedade se impõe mesmo 

quando a primeira explicação atribuída ao fenômeno, seja de alto 

valor compreensivo, dotada de precisão e clareza para alcançar um 

determinado grau de controle e, seguindo as orientaç6es epistem2 

lôgicas, seja capaz de ser apresentada em termos de previsibilid~ 

de, tanto no campo interno que caracteriza o marco de referência 

pr6prio desse fenôm~no, quanto no campo externo, onde especul~ 

ções são dirigidas. Não obstante, a possibilidade de explicar co~ 

pletamente um fenômeno humano, considerando as influências dessas 

duas vertentes (intracampo e entre-campos) como complementárias, 

remete o investigador, irremediavelmente, a um processo de compar~ 

ção. Conforme assinala Rokkan (1981), em ciências sociais, quando 

se pretende explicaç6es sobre as questões que surgem, nada mais 

se faz do que se proceder a tipos específicos, genêricos e refina 

dos de processos comparativos. 

Essa possibilidade de comparaçao revela, por outro á~ 

gulo, que o fenômeno humano, com relação â constituição do homem 

no espaço cultural, torna-se cada vez mais explicável a medida 

que se observa um desenvolvimento em outros campos; e tambêm, des 

se modo, cada Uma das explicaç6es formuladas ganha, por assim di 



zer, uma maior completude no seu marco 

do, situar a questão do duplo discurso 

de referência. Nesse senti 

é de fundamental relevân 

cia, pois assim procedendo pode-se alcançar uma dupla previsibil~ 

dade do fenômeno em questão. 

Contudo, esse duplo discurso nao pode ser enunciado 

simultaneamente; e aqui a referência em termos de conduta humana 

diz respeito à influência das normas do código cultural, tanto a 

quelas codificadas na rede de relações sociais quanto aquelas de~ 

providas de significação social, mas que expressam uma maneira de 

o indivíduo se vincular aos aspectos da natureza. 

No contexto das relações humanas, essa influência se 

constitui de difícil explicação, apesar do que já existe no domí 

nio científico em termos de aproximações teóricas e digressões 

epistemológicas visando situar a questão das regras culturais e 

explicar, de forma clara, a expressa0 das mesmas na conduta huma 

na (Tondl, 1978). 

De acordo com o conhecimento já disponível, o proce~ 

so em que se concretiza a influência das normas do código cultu 

ral revela-se a partir de determinações objetivas e objetiváveis, 

bem como de motivações derivadas do inconsciente cultural, confor 

me postulou Devereux (1973). Define-se esta instância como a pa~ 

te do inconsciente do indivíduo que apresenta traços 

aos demais membros da cultura. 

peculiares 

E a partir dessa premissa que se pode compreender a 

tese de Freud (1974a) sobre o mecanismo do recalcamento, conside 

rado como fundamento básico na formação do psiquismo e responsá 

vel pela conservação do estado de saúde mental do indivíduo. No 

pensar de Freud, a açao desse mecanismo não decorre de determina 

ções explícitas do contexto cultural, embora saiba-se que o dito 

mecanismo representa uma das condições básicas entre aquelas que 

possibilitam a sobrevivência do indivíduo na sociedade. 

As regras contidas neste inconsciente cultural sao 

transmitidas de uma geração a outra, não em termos de informações 

cromossômicas mas,através de um conjunto de atos dotados de uma 

significação concreta num dado contexto social, conforme salien 
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tou Levi-Strauss (1981a). Assim sendo, admite-se que o indivíduo 

internaliza durante o seu desenvolvimento as normas estabeleci 

das socialmente e relacionadas à sua filogênese. Esse ?rocesso se 

faz de maneira análoga àquele sugerido por Marx, em indicação de 

Althusser (1984), em termos da incorporação pelo homem das rela 

ções de produçào. Acrescente-se que,num nível mais profundo de 

compreensão,Lacan (1984) admitiu que, do mesmo modo, estão prese~ 

tes no indivíduo sua hist6ria, a hist6ria de sua familia e sua fa 

milia de infância. De resto, Sartre (1968) assinala que tudo a 

quilo que e internalizado gradativamente pelo indivíduo passa por 

um processo de externalização observável nos atos de conduta, e 

também na capacidade de decisão adaptativa do sujeito em termos 

de uma escolha consciente. Essa é a marca que a cUltura,silenciQ 

samente,vai se imprimindo no indivíduo. Desse modo, cada cultura 

permite que algumas fantasias, alguns aspectos pulsionais e ou 

tras manifestações do psiquismo tenham uma representação a nível 

consciente; ao mesmo tempo que exerce uma operação em termos res 

tritivos, visando manter sobre a força do recalcamento outras tan 

tas manifestações psíquicas que são codificadas a partir das de 

terminações sociais como inadequadas e indevidas. 

Essa questão, vista por esse ãngulo, permite que se ~ 

firme que todos os indivíduos pertencentes a um dado contexto cul 

tural, portadores de traços comuns, sao o resultado da ação das 

normas culturais implícitas. Esse é o aspecto genérico de tod9 i~ 

dividuo. Não obstante, a especificidade' observada em te~mos 

das diferenças individuais depende, em última instância, de uma 

matriz de significação que o individuo constr6i gradativamente a 

partir de seu contato com as normas culturais explicitas; pois,no 

momento em que é conhecedor das mesmas,acha-se em condições de 

realizar mudanças, tanto nessas normas,quanto em si mesmo. Esta é 

a proposição que Crocker (1981) sustenta em suas observações an 

tropo16gicas acerca da especificidade humana. 

Ainda, no que tange às normas implicitas, sabe-se que 

o mecanismo que rege as mesmas é semelhante àquele que no incons 

ciente mantém grande parte do material impedido de expressa0, de 

vido à ação de um conjunto de forças psiquicas (no caso do incons 

ciente individual) e de mecanismos proibitivos (no caso do incons 

ciente cultural). Estes tornam-se bastante fortes e às vezes sao 



reforçados em decorr~ncia de determinados padr6es culturais, con 

forme aponta Roheim (1973). Observa-se, desse modo, que a cultu 

ra permite ao individuo apenas a expressão de algum material, ao 

passo que institucionaliza como marginal a manifestação de tantos 

outros conteúdos que se mantêm sob forte pressão e impedidos de 

liberação, quer dizer, em última instância, trata-se de aspectos 

que são censurados. Portanto, pode-se afirmar que a cultura pode 

ser aqui considerada em termos de um sistema padronizado de defe 

sas que se refletem na personalidade através de aç6es reciprocas, 

as quais se estruturam mediante a constituição de uma unidade 

psíquica específica 2
• (Roheim, 1973). Esta origina-se, em pa~ 

te, de um fundo mítico comum a toda humanidade e recebe a determi 

nação da relação mãe-filho. E neste sentido que as idéias de 

Roheim se aproximam das proposições de M. Klein (1969), para quem 

a disposição do ser humano para gerir simbolos (normas explicitas) 

encontra seu fundamento na situação originária da relação mencio 

nada. Este processo resulta na introjeção e representação da rea 

lidade pelo individuo, na medida em que efetua uma introjeção de 

sua mãe, e de toda uma elaboração fantasmática relacionada â mes

ma. 

Na visão de Roheim (1973), esse originário apresenta

se enquanto universal absoluto, sendo algo definido pela cultura. 

De acordo com essa formulação, o autor se posiciona e tece seve 

ras críticas às proposições de Malinowsky (1973) quando sustenta 

a possibilidade de .existência do Complexo de Edipo mesmo em reg~ 

mes matrilineares. Ao se contrapor a Malinowsky, valeu-se Roheim 

das idéias de Freud (1974b). Este concebeu o Edipo como o núcleo 

primário do humano e como o aspecto decisivo para a entrada do 

indivíduo no seio das normas explicitas. Sustenta ainda Freud, 

que esse núcleo se mantém e se perpetua em todas as culturas, se~ 

do o resultado, enquanto fenômeno cultural, do reflexo dos Ist~ 

gios primários da formação fantasmática infantil, conforme também 

postulou Micela (1984). 

Este e o caminho enveredado por muitos estudiosos que 

tentam desvendar a complexidade da realidade humana e para aqu~ 

les que, como Leontiev (1978), afirmam que o homem é um ser de 

natureza social. Por isso, torna-se necessário, para explicar sua 

condição de humano, considerar tudo que acontece na relação mae

filho e registrar os acontecimentos que a mãe permite, no que tan 

ge ã figura paterna. 
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Desse modo, tudo o que há de humano no homem é obtido 

das condições de vida que o mesmo dispõe na sociedade, quer dizer, 

no seio da cultura. Mas, é aí também que se observa o caráter dis 

tintivo do homem. A esse respeito vale mencionar a proposição de 

Marx, já indicada anteriormente, sobre o psiquismo. Trata-se,pois, 

da possibilidade de que, da mesma maneira que se processa a cons 

cientização do homem sobre si mesmo, efetua-se o produto e expre~ 

sao das relações sociais específicas que se encarregam de amorte 

cer e, muitas das vezes, abafar todas as expressoes decorrentes 

da herança instintual dos animais no homem, conforme apontou Dar 

win (1968). 

Não obstante, embora seja o homem portador dessa he 

rança animal, idéia que Freud utilizou, apresenta-se profundame~ 

te distinto de seus antepassados e dos animais,tanto do presente 

quanto do passado; pois, seguindo as idéias marxistas pode-se a 

firmar que a passagem ã vida social organizada, pelo processo de 

hominização, é uma decorrência do trabalho enquanto meio de trans 

formação da realidade e do homem. Para Leontiev (1978), essa pa~ 

sagem teve consequências bastante significativas. Em princípio r~ 

sultou numa mudança substancial a respeito da natureza do homem 

que, a partir desse momento, passa a se reger não mais em função 

de leis meramente biológicas, pois as leis sócio-históricas que 

vai incorporando apresentam uma organização de maior complexid~ 

de, além de suplantar parcialmente o funcionamento e a determina 

çao das leis biológicas. 

A passagem referida dá-se gradativamente cobrindo uma 

série de etapas que se organizam em sistemas hierarquicamente fu~ 

cionais. Em primeiro lugar,tem-se a etapa da preparaçao biológi 

ca, que, para Leontiev, refere-se a manutenção do homem na 

çao vertical. Mesmo sendo considerada como um avanço da espécie 

humana sobre a espécie animal, sabe-se que até o presente momento 

essa posição não representa uma adaptação desejada, uma vez que 

são freqUentes na civilização as perturbações circulatórias e as 

relativas ã coluna vertebral. Assim, o avanço representado por 

esta transformação biológica revela benefícios significativos mui 

to mais em termos sociais e econômicos do que, mais propriamente, 

em termos individuais, na medida em que representa uma 

com respeito ao trabalho e ao contexto da comunicação. 

_ ,n -
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A etapa subseqüente faz referência ao aspecto utilitá 

rio especifico do homem que responde pela fabricação de instrume~ 

tos para o trabalho, base do sistema de trocas na sociedade. I Re 

presenta o trabalho, na opinião de Marx (1982) um dos caracteres 

unificadores do homem, pois,neste sentido,observa-se a passagem 

das leis biológicas ao emprego das normas do contexto social. 

Nesta etapa, a produção tornou-se um fato evidente. 

Disso então, resultou o surgimento das primeiras leis de troca 

e, com isso, urna maior complexidade 

rantir a vida coletiva. Para Kuper 

da linguagem se impôs para g~ 

(1978), este foi o momento em 

que as transformações produzidas no homem possibilitaram sua tran§. 

cendência às determinações biológicas, na medida em que o homem 

vai surgir num cenário corno sujeito de um processo social em de 

corrência do trabalho. Este é aqui considerado corno a única con 

dição que viabiliza um meio de produção a partir da transformação 

da matéria-prima (Marx, 1982). Urna decorrência da produção e o 

sistema de trocas, que vai responder pela qualidade e manutenção 

das relações sociais. Para Leontiev (1978) e Ladurie (1978), ter

se-ia, neste processo, em termos adaptativos, um rearranjo na e§. 

trutura biológica para dar conta das novas transformações em fun 

ção das condições e necessidades de produção. Por um lado, obser 

va Levi-Strauss (1976), surqem as leis sócio-históricas que vao 

gradativamente,se atrelarem as leis biológicas configurando, as 

sim, um quadro complexo que responde pelo desenvolvimento da pr~ 

dução e das consequências dela decorrentes. Pode-se perceber as 

sim, que todo desenvolvimento humano conserva nestes termos uma 

dupla determinação, pois assinala Leontiev (1978) que 

o de.lcf1Vo",-v.cmcnto da .;occcedade não ~a=le
não di.;po~ o hOf.em ('m ccondiç~e.; de eXl6tellcia 
pa~ticcu",-a~mente ccomp",-exa.;, ã~ quai.; he adapta 
lou tenta .le adc(pta,~1 biotogiccal11ellte Ip.2631. 

Possivelmente, nesta passagem Leontiev nao faz refe 

rência ao homem enquanto portador de planos e ações de prospecçao 

que se revelam no àmbito cognitivo conforme postularam 

Galanter e pribram (1960). 
Miller, 

A existência de planos e esquemas subjacentes à cond~ 

ta humana requer outros mecanismos explicativos para açambarcar 
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essa complexidade. Nesse sentido, torna-se necessário registrar 

uma terceira etapa, na qual tanto as leis biológicas como as 

leis sócio-históricas passam por um processo de reestruturação, 

mesmo sabendo-se que neste estágio de desenvolvimento observa-se 

uma prevalência das leis sócio-históricas sobre as leis biológ~ 

cas. Estas apresentam uma redução significativa em termos do seu 

grau de variação e de plasticidade funcional, pois já estão org~ 

nizadas sistematicamente para responderem uma função específica, 

obedecendo a certos padrões funcionais. 

Então, as transformações produzidas no homem nesta 

etapa, bem como na segunda, e até mesmo os rearranjos decorren 

tes da estrutura biológica, escaparam, de modo aparente, aos me 

canismos de transmissão genética} o que vai garantir o 

mento de um atributo altamente específico e individual, 

aparec~ 

embora 

se assente num aspecto universal e numa estrutura biológica, con 

forme salientou Piaget (1980). 

Com isto, nao se está descartando totalmente as in~l~ 

ências biológicas que se transmitem através do património hered~ 

tário. Apenas postula-se que,toda atividade humana apresenta-se, 

em decorrência dessas transformações, como o resultado de um pr~ 

cesso contInuo de luta pela existência, onde cada ser encontra

se envolvido na execução de tarefas constantes para, assim, g~ 

rantir a satisfação de suas necessidades vitais (Lorenz, 1974). 

Admite-se, de resto, com Eibl-Eibesfeldt (1977), que 

o processo de hominização, considerado em termos das transforma 

ções fundamentais na estrutura biológica, tem o seu término na 

medida em que tem lugar a história social da humanidade, como 

admitiu também Freud (1974c) ao postular a existência de um l1'.eca 

nismo que responde pelo surgimento de aspectos manifestos na con 

duta humana que podem ser explicados apenas em função do contex 

to social, os quais, via de regra, são determinados por esse co~ 

texto em termos de uma produção simbólica, presente na sociedade 

como leis naturais. o significado desses aspectos, em 

simbólicos, é a marcada influência que está presente nos 

mas de troca. Assim, no processo de sua formação,o homem 

termos 

siste 

reve 

la-se enquanto produto de uma olltogênese, ao mesmo tempo em que 

ê o produto inteiramente social, devido ás trocas que se estabe 



lecem graças ao sistema simbólico que permeia qualquer interação 

humana. Trata-se, evidentemente, do caráter essencial da lingu~ 

gem (Whorf, 1971). 

Desse modo, a linguagem instalaria no homem sua sub 

missão ao determinismo social, graças aos efeitos não das estru 

turas de ordem biológica, mas tão-somente em função das manifes 

tações ativo-criadoras organizadas no indivíduo em decorrência 

da sintaxe cultural. Com isto, observa-se que o homem não se adaE 

ta somente a natureza. Gradativamente, através da construção de 

instrumentos segundo a orientação da objetologia formal abstrata 

de um dado campo do saber, imprime na natureza modificacões que 

são, em última análise, o resultado do trabalho que desenvolve 

com o objetivo de satisfazer suas necessidades,tanto no campo da 

afetividade,quanto as epistemofílicas 3
, sem deixar de fora, na 

turalmente, a satisfação de suas necessidades homeostáticas, que 

representam o princípio de manutenção da vida (Mc Teer, 1972) .E~ 

ta é uma das evidências da complexa estrutura psicossocial que ê 

o homem; o qual, para viver, organiza-se numa estrutura social 

elaborada, ao passo que vai gradualmente se capacitando para a 

busca do conhecimento das demandas de seu mundo interno e das e 

xigências do mundo que o circunda. Assim, diante de suas n~cess~ 

dades,cria objetos e estabelece condições ideais para a sàtisfa 

ção das mesmas. A esse respeito, vale assinalar as contribuições 

de Bateson e Hinde (1976), que afirmam haver em todo progresso 

realizado uma finalidade que diz respeito à produção de bens ma 

teriais e que e o resultado do desenvolvimento na cultura, deco~ 

rente da expansão do conhecimento que o homem vai adquirindo pa~ 

so a passo sobre a realidade imediata, considerada em termos das 

influências do seu passado e em função do futuro antecipado. ~ 

neste sentido que Leontiev (1978) admite que "o me~mo pen~anlellto 

e c ~abe~ de uma ge~aç~o 6o~mam-~e a pa~tih da aphophiaç~c do~ 

t2~uttado6 da atividade cognitiva de gChaçSeh phecedentc6". (p. 

266). Esta questão, uma vez analisada sob este prisma, permite 

que se encontre em cada indivíduo uma condição de carência real 

e também fantasiada que se reveste de grande importância como um 

elemento dinamizador da vida. Isto ê o que acontece no plano 

biológico, pois, devido ao fato de o ser humano nascer parcial 
mente inacabado, tem que desenvolver uma série de processos para 

completar-se a partir daquilo que a natureza lhe oferece. Desse 
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modo, em seu processo de maturação revela aqueles aspectos que 

no decorrer da sua história filogenética foi objeto de marcadas 

transformações. Então, em sua ontogénese recapitula toda a filo 

gênese em termos do desenvolvimento histórico da sociedade, quer 

no plano cognitivo, conforme assinalou Flavell (1975) baseado 

nas idéias piagetianas, quer no plano afetivo, conforme demons 

trou Freud (1974d). 

Norteando-se nesta linha de pensamento, pode-se supor 

que no desenvolvimento do psiquismo existem e operam um conjunto 

de relações que se dispÕemem dois planos. Em um deles encontra-se 

aqueles referentes às transformações culturais que vão supera!:,: 

do, do ponto de vista qualitativo, determinados aspectos relacio 

nados à esfera motora. E assim que se dá o aparecimento da ação 

especifica em substituição aos atos puramente motores (Freud, 

1974e) . Noutro plano, encontram-se as relações pertinentes à es 

trutura familiar e, por extensão, aos aspectos convencionais da 

estrutura social. As transformações decorrentes dessas relações 

que por sua vez vão representar o aspecto distintivo do homem em 

relação aos demais animais, funcionam para o individuo como nor 

mas, as quais, segundo Deleuze (1977), se convertem em princi 

pios que irão representar a fronteira entre o homem enquanto rea 

lidade concreta e sua imaginação, permeando-se na realidade psi 

quica. E sob esta determinação que o desenvolvimento do homem 

se atrela profundamente às determinações culturais, num complexo 

dialético, onde as influências biológicas revelam-se em termos 

de um papel menos intenso. Desse modo, é plausível a afirmação 

de que,a medida em que o homem reflete sobre o meio extefno está 

também refletindo sobre si mesmo (Crocker, 1981) Este é o seu 

caráter diferenciador, pois, para Deleuze (1977), aí encontra-se 

o principio básico da criatividade humana em termos convencio 

nais. Contudo, a reflexão do sujeito sobre a realidade externa 

termina por transformá-la num sistema que será ulteriormente in 

corporado pelo sujeito para que, uma vez de posse desses dados. 

possa realizar novas reflexões e novas transformações da reali 

dade. 

E a partir desse processo, duplamente 

um conjunto de regras e estabelecido, havendo 

articulado, que 

também uma leg.:!:. 

timação - do ponto de vista social - naquele conjunto que existe 



naturalmente. Isto é o que se observa, por exemplo, no aspecto 

relacionado ã concretude e finitude do homem que se estabelece a 

partir de uma série de convençoes sociais i embora esses aspectos 

pertençam ao ãmbito da natureza. 

Ciente de sua concretude em termos de crença, o homem 

encontra-se em condições de estabelecer ilusoriamente um princi 

pio sobre a realidade humana quando ocorre uma analogia ã reali 

dade mundana que o cerca. Assim, estaria apresentando uma dada 

funcionalidade no contexto social. Esta é uma das marcas distin 

tivas do homem, apontada por Deleuze (1977), particularmente no 

que concerne ao aspecto cultural, que se diferencia do natural 

por apresentar um efeito completo carregado de significações de 

correntes do contexto histórico. Então, ao referir-se ao aspe~ 

to cultural do homem, o que equivale a situar um processo resul 

tante de uma série de transformações que ocorrem no plano mental 

e que funciona de acordo com um conjunto de princípios vigentes 

na realidade externa. Estes encarregados da estruturação grad~ 

tiva dos códigos, símbolos e mensagens necessários no processo 

de comunicação. Desse modo, pode-se admitir que os aparelhos da 

cultura, num dado contexto social, funcionam de modo a internali 

zar no ãmago do indivíduo, suas determinações juntamente com os 

sistemas de valor existentes. 

No interior desse processo, ou seja, na interior idade 

psíquica, encontra-se, na concepção de Devereux (1975), um sist~ 

ma funcional que é responsável por toda a produção do indivíduo. 

Refere-se, Devereux, ao inconsciente, que reflete todo o proce~ 

so histórico do indivíduo contendo todos os objetos interiori

zados através de sistemas de ação durante a vida. Este processo 

de interiorização se faz de acordo com determinadas regras. Nes 

te contexto está presente a influência das condições ambientais 

e das determinações específicas do indivíduo. 

o resultado da açao desse duplo conjunto de influên 

cias e a transformação do objeto, num sentido cognitivo, cfnf~~ 

me assinalou Holmes (1979), resultando, assim, na organizaçao 

progressiva dos padrões de conduta. Entretanto, mediante a intr~ 

jeção dos objetos sociais, o sujeito adquire o sistema geral de 

demandas, expectativas e desejos da sociedade para numa etapa 
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subseqüente representar e assumir as idéias, os valores e as con 

cepções do contexto social em que está inserido, decorrendo des 

se processo toda uma reestruturação no modo de agir, de pensar e 

de sentir, característico de sua determinação individual, 

~ exatamente este o aspecto do desenvolvimento humano 

que se constitui como um ponto que levanta uma série de 

ções, pois embora se constate que há uma transformação no 

to bio15gico" para chegar ao "sujeito cultural", não se 

indag.": 

"stfje!: 

dispõe 

de dados suficientes que sejam fiteis para explicar em profundi

dade como se sucede esta passagem e quais são os mecanismos que 

iniciam essa transformação. o que se tem observado é que as es 

peculações são dirigidas mais para a finalidade dessa passagem 

do que propriamente para as características mencionadas. Mas, em 

particular, pode-se indagar como o homem torna-se histõrico e co 

mo reune ao longo da existência um conjunto de aquisições vincu 

ladas ao desenvolvimento histõrico do meio social em que se si 

tua. 

Um fato intrigante e bastante obscuro é o processo de 

reprodução dos objetos e dos fenômenos pelo homem para, desta 

forma, conhecê-los e deles se apropriar, Esse processo de repr~ 

dução se faz direta ou indiretamente, No primeiro caso, o homem, 

a partir de seus objetos internalizados, procede a uma mudança 

da natureza; no segundo, utiliza-se de instrumentos que sao dis 

positivos culturais destinados à transformação do homem em sujei 

to cultural, pois cada instrumento social contém, segundo Kuper 

(1978), as operações hist5ricas de sua criaçao e, portanto, re 

produz o conjunto de regras historicamente determinadas. 

Na concepçao de Leontiev (1978), 

. .. a q li-ü.i.ção de. ~"6:tiT.umel!·to.6 120',"6 ~6te, porc:tavt.to, pata 
o home.m, CJJI ~c. apiT.Op~M dM opeiT.Oçc'('.l motOiT.M qu.e ne.t:e 
u:tão ~l!c.oiT.pOiT.adM. E ao Illumo :tempo w)) p.Wc.e.ó,lO de 
60."cJlIação (cu.va de ap:t~dou l'COva.l, de. 6u.nç.cu .lU.peJU.01f'.6 
p.l~c.omotO'la6, qu.f' hom.i.lúzam aSlta e.6 Seta mo.t.Üz (p. 269) . 

Assim, a partir do processo de criação de instrumen 

tos e da apropriação dos objetos sociais, surqem no homem fun 

çoes novas. Aqui coloca-se um impasse, pois até então as solu 
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çoes apresentadas se constituem como incompletas e insatisfató 

rias. Por um lado, se admite que essas funções novas surgem no 

homem, mas não se fixam como marcas significativas no tecido neu 

ral; razão pela qual não se observa a transmissão dessas funções 

a nível de informações genéticas. Por outro lado, questiona-se a 

impossibilidade do surgimento de uma função sem estar vinculada 

ao funcionamento de um órgão ou de um sistema (Foerster, 1974) . 

Sem sombra de dúvida, tem-se neste questionamento as duas faces 

da mesma moeda. Não obstante, acredita-se que qualquer explic~ 

çao tem de focalizar O papel da cultura como fundamento último 

das transformacões produzidas no homem, pois e provãvel que I o 

sistema cultural se encarregue de fazer surgir no homem um con 

junto de funções específicas dotadas de significação histórica, 

onde os aspectos da realidade interna do homem recebem, para La 

can (1978a), a mesma codificação dos objetos da cultura. 

1.2 - A Constituição do Sujeito no Espaço da Cultura 

o homem, enquanto sujeito dotado de um psiquismo, es 

tã numa relação dialética com a natureza. A partir dessa influ 

ência, observa-se modificações no seu modo de pensar e também na 

sua estrutura biológica, embora em padrões diferenciados. Por ou 

tro lado, cada modificação que se processa no individuo reflete 

numa açao que culminarã em transformações na natureza; as quais 

representam, na realidade, uma decorréncia do trabalho do homem 

e de sua organização social. Essa relação se processa dialetica 

mente, embora sua influência revele-se, sobremodo, significativa 

no que tange à iniciativa humana e ao desencadeamento de suas 
-açoes, bem como na consumação das mesmas. Assim, fica compree~ 

dido que hã uma determinação instintual de ordem biológica, mas 

que a mesma é regulada pelo conjunto de elementos do campo so 

cial. Desse modo, o ser enquanto humano é o resultado da articu 

lação de uma realidade objetiva - que e a natureza - e da cultu 

ra, enquanto representada por sistemas, códigos e convenções. Da 

confluência dessas duas coordenadas, surge o sujeito como o ser 

do conhecimento e do desconhecimento. A certeza do desconhecimen 

to ê uma decorrência do seu ingresso na cultura. 

Neste caso, a partir do exposto, pode-se admitir que 
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o homem é, na realidade, diferente dos demais animais, partic~ 

larmente pela peculiaridade de ser um membro de uma dada cultu 

ra. Dai, enquanto que os animais produzem transformações míni 

mas na natureza, o homem, de posse do código cultural, efetua 

marcadas transformações no mundo que o circunda. Neste jogo in 

terrelacional se observa, então, uma relação de três elementos:a 

natureza, a cultura e o homem. Este, funcionando como o elemen 

to mediador, vislumbra-se na sua própria existência, condição es 

sa que o obriga a assumir uma dada posição; para sobreviver, I te 

ra que dar esse passo no seu processo de hominização, 

assinalou Althusser (1967). 

conforme 

o objetivo desse envolvimento neste processo é a ten 

tativa de garantir sua condição como animal social, e isto ocor 

re na medida em que se organiza com os outros individuos de uma 

dada comunidade através dos sistemas de trocas. 

Isso nao seria possível se dispusesse apenas do seu e 

quipamento biológico, pois assim não poderia se constituir como 

humano. Por isso, empenha-se num processo 

te, limitativo em sua expressão biológica 

jeito da cultura. 

gradual, que é, em paE 

para se tornar um su 

A noçao de sujeito vinculado ã cultura faz referência 

a uma relação entre um conjunto de determinações biológicas básl 

cas e as constatações histórico-sociais, na medida em que se con 

sidera o homem como duplamente articulado, tal qual tem sido ob 

jeto de estudo no campo da pesquisa. Considerar o homem como 

objeto de pesquisa, tendo em mente a realidade humana, implica, 

para Levi-Strauss (198lb), conceber um conjunto de estruturas 

que se constituem como matrizes, a partir das quais se engendram 

todas as estruturas subseqüentes no que tange aos dois aspectos 

peculiares do homem: individualidade' e especificidade. Nesse 

sentido, apresenta-se o homem como uma concreçao que ancora toda 

uma realidade de cunho abstrato, a qual se constitui como o ele 

mento propulsor de sua vida. Em outras palavras, diz-se que o ho 

mem e uma realidade concreta e natural, mas que essa sua dimen 

sao representa Uma aparência, pois apenas é na sua dimensão so 

cio-histórica que se encontra o caráter verdadeiro daquilo que 

particularmente significa a condição humana. 



Desse modo, a noçao de natureza humana representa uma 

matriz universal s que, embora sendo até certo ponto uniforme, é 

também responsável pela variação das manifestações observadas no 

homem no tocante às suas ações (Deleuze, 1974). Uma questão que 

pode ser proposta neste contexto refere-se ao processo de forma 

ção dessa matriz ao modo como se inscreve no patrimônio biológ~ 

co do individuo e às decorrências do implante da mesma. 

Questões dessa natureza e tantas outras, permanecem 

até o presente momento sem respostas precisas, pelo fato de apr~ 

sentarem uma hibridação conceitual entre os elementos da Biolo 

gia e os fundamentos da Antropologia, ao mesmo tempo em que em 

muitas dessas proposições observa-se um reducionismo a esses cam 

pos. Em ambos, os investigadores tentam desvendar o mistêri~1 que 

envolve a natureza humana, principalmente no que concerne à cons 

tituição do psiquismo, às consequências do mesmo em termos de ul 

trapassagem da estrutura biológica do ponto de vista funcional e 

do modo como, a partir de sua organização, o sujeito se faz si2 

nificar culturalmente. 

A dificuldade com que se deparam é imensa e se acres 

ce, na opinião de Foucault (1971), pelo fato de o homem se cons 

titui a partir da imagem referente a um sistema fechado, (muito 

embora no âmbito das relações humanas dê a impressão de que e 

aberto), pelo fato de que é, ao mesmo tempo, o sistema no 

se espelha para se constituir. 

qual 

A intrincada obscuridade e a extremada complexidade 

do homem residem no fato de que sua existência e o funcionamento 

de sua razão se constituem como partes integrantes do mundo cul 

tural, caracterizando-se como sub-fenômenos biológicos, uma vez 

que ao se analisar em profundidade esses processos não se dispõe 

de uma estrutura celular que sirva de suporte para se chegar a 

explicações convincentes. 

Enveredando nesse contexto, é possível se entender o 

homem como uma entidade abstrata que apresenta um inicio e um 

fim, marcado na sua estrutura biológica. Por outro lado, 

mentam Eibl-Eibesfe1dt (1977) e Morin (1975), que o homem 
arg:!: 

apr~ 

senta um programa de vida que não se assenta na sua estrutura 
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biológica ao se constituir como um devenir. Ainda assim, acredi 

ta Sperber (1974a) que esse caráter peculiar do homem deve-se ao 

fato da utilização de sua razão no processo de criatividade de 

forma crescente, económica e prática, com vistas a exercer um 

certo domlnio sobre a natureza. Este é o ponto onde se observa 

a presença da influência cultural na estrutura biológica. 

do, existe entre o caráter biológico e as determinaç6es 

Contu 

cultu 

rais um acordo mútuo, pois, para Morin (1975), -
Ii (I hOfrlr2m c uni .) (2 'L 

cultu~ae po~ natuteza pelo 6ato de que ~ um len mat2~[al pon cui 

tuta" (p. 93) • Isto se deve ao fato da existéncia de uma vida in 

consciente que representa um passo ã frente em relação ã vida a 

nimal. Com isto, não se pretende evidenciar que existe uma op~ 

sição entre o biológico e o cultural, pois, conforme assinalou 

Morin (1975) 

a evolução b[ológ,{.c,a e a evolução wltw1alsao doü 
Mpecto!.>, doü polo!.> de due,nvolv~mento ~ll;(:(,"~ete( 
uOl1ado!.> e ~l1ten6en(,l1tu, do 6el1Ôm('vlo .total dc( /wmi 
vúzação: a evolução b"-oló9"-ca, pCv'L-tifldo de W)l p.'L-tJJIC{:
ta ~ltteu9(,1·(te e de !.>(La !.>ouedadc jã complexa, con
.t[IW{(-M, nwna montÍ0gêJ1iJSe .tecl1o-ú'c,(o-culú(·'lal, a 
qucct }U2\)~90}La c_ c/j.t-únlLea W)l(l êve.[uçâo b~o-tõg-ica J(l\.'~ 
luuzemte c, cc,febtcézwltc I p. 94) . 

A questão que aqui se coloca nao se centraliza direta 

mente sobre a interação dialética entre o biológico e o cultu 

ral, mas assenta-se, sobremodo, no processo de passagem da condi 

çao biológica ã condição cultural. A esse resoeito, vale assin~ 

lar que mesmo no seio da Psicanálise existem diversas correntes 

que abordam esse problema. 

Por um lado, tem-se a formulação freudiana exposta em 

"A interpretação dos sonhos". Freud (1974d) postulou ser essa 

passagem uma decorrência de um núcleo do inconsciente herdado fi 

logeneticamente. Essa mesma proposição é defendida por Melanie 

Klein (1975). Por outro lado, Lacan (1977) trata da questão em 

outras bases, pressupondo que o aspecto fundamental dessa passa 

gem é da ordem cultural, fato que é reconhecido também por Win 

nicott (1975) ao postular a noçao de objeto transicional. 

No que concerne a Freud (1974d), observa-se, segundo 

Garcia-Rosa (1984), uma modificação pronunciada na formulação 



cartesiana, pois 

. .. enq uanto De", c.cuc:tes peves avo. o eu c.omo uma entidade 
oJU.g~ncLe, F iLeud o peM a <como <'.ng <'.VldILcédo; e.VlquaVlto D~ 
c.ail;teh 110,S necea de hl,jWO da ~êl1uec, FiLe.ud de huj~ 
te do dc,sc.jo; enquanto o cog~to caiLtcó~al1o ClpiLe.SCl1t~ 
"Cé o eu C0l110 iugaiL da Vl'Adcédc., o cC!g~.to ;ÍiLc.wi{avlO no~ 
1cvc.fa qll1? e.fc ê. .6 ObiLe.tudo o .CúgC0t do ocuf;tamc.veto 
(p. J 97) . 

o que se deduz, então, é que tanto Freud quanto Des 

cartes apresentaram concepções acerca da subjetividade, porém de 

forma bastante distinta, pois enquanto Descartes aponta o suje~ 

to como unidade da consciência, dispondo-o desse modo num ponto 

onde prevalece a centricidade, Freud fala do sujeito do inconsci 

ente, crendo, por assim dizer, numa outra localidade para o su 

jeito. Desse modo, operou uma descentração dotando-o de uma cer 

ta excentricidade, como se pode observar no seu adágio exposto 

em "O Ego e o Id il
• Afirma Freud (l974e) que onde esteve o! id de 

-

vera estar o ego. A compreensao dessa formulação so e possível 

uma vez considerada a excentricidade do sujeito. 

À medida em que o ego vai se instalando, observa-se a 

entrada do indivíduo no sistema de normas de cultura que já es 

tão gravadas no seu inconsciente. Para Safouan (1970), tem-se 

aí uma passagem que marca o início da atividade do processo se 

cundário, responsável pela postergação das descargas motoras que 

como índice único de realidade, nos primórdios da vida vão dar 

lugar ao aparecimento da ação especifica. Esta se constitui co 

mo fundamento útil para a entrada no simbólico, ou seja, a utili 

zaçao da linguagem. 

Afirma ainda Safouan qu~ nesses estágios precoces, há 

a impossibilidade do surgimento da ação específica. Para isto, 

faz-se necessário a ajuda exterior. A pessoa que prova esta aj~ 

da apresenta-se para a criança de dois modos. Num plano, se cons 

titui como O elemento necessário à satisfação da necessidade.Nou 

tro, sob certa opacidade, transmite-lhe as determinações cultu 

rais que vão gradativamente se engendrando no seu psiquismo. 

Por essa razao, fala-nos Hesnard (1976) que a 

gem da condição biológica à condição de sujeito humano 
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de um processo de significação provinda do exterior e que o su 

jeito gradativamente se apodera do mesmo para ser membro da cul 

tura. ~ por isso que,para falar, o sujeito desaparece, pois, se 

gundo Chulam (1981), "ao hubme.teJL-he a -tú1<)uagern, 6ú,a expOh.:to a 
Desse modo, é a linguagem 

quem fala, pois, enquanto o sujeito fala, dá condição de existén 

cia à linguagem e, consequentemente, "morre". Assim, a lingu.'l: 

gem aparece, traz consigo o sujeito cultural e "mata" o sujeito 

biológico. Isto porque a linguagem mostra para o sujeito o lu 

gar do Outr0 6
, como também que a existéncia do mesmo deve-se a 

presença de um outro significativo. 

~ por esse motivo que Safouan (1970) afirma que 

. .. ê 'la Ite-eação Qom o pitá úmo que o MA hWl1ano ap.tlu1de 
a ,se QOnheQe!l. O;., Qomp-texo.s peltQep«VOh que emaV1am de.s 
Me p.tóumo ;.,e.tão, em pCvUe, VlOVOh e iV1QOmpa:tLvús, Qomo 
ê o Qaso, na iCS1ÍMa vúuai', do;., hWh tltaçOh, mas OlMAas 
peltQepçó es v.(.s LUI<J." Oh mo VimC.l1to-s da mão, pOfl c'XVl1p-to, 
vão QoinucU.1t VlO -suj Wo Qom a -tell1bltançCl de Q<2A;tc(,S .em 
pfle.SMiCS vú uw exatamen.te iguw vindas de -6 eu QD.~pO-: 
Ip. 40 I. 

Disso se deduz que o conhecimento que o indivíduo ob 

tém de si mesmo provém de sua relação com o Outro. Não obstante, 

isto só é possivel na medida em que o sujeito incorpore o código 

cultural para registrar esse conhecimento. Nesse sentido, pode-

se admitir que apenas o sujeito da cultura estará em condições 

de efetuar esse processo. Em outras palavras, devem estar pr§. 

sentes, ou mesmo se formarem, determinadas estruturas no indiví 

duo para que se processe essa transformação. 

Do ponto de vista apenas biológico, isto nao 

possível, principalmente por ocasião do nascimento, pois, 

seria 

como 

se sabe, o ser humano ao nascer está marcado pela imaturidade da 

sua estrutura biológica. Esse aspecto é visto por Ferreira(s/d) 

como uma acentuada incompletude, que o homem porta para se si tuar 

no mundo, faltando-lhe, de certo modo, o equipamento instintivo 

necessário para que se vincule à natureza. Devido a essa incom 

pletude, que representa no plano ontológico uma angústia no ps~ 

quismo, o organismo procura superar este estado de inquietação e 

desconforto biológico, procurando, assim, uma compreensão. Para 

isto, segundo Lacan (l978a), recorrre à palavra, e assim cai nu 
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ma rede de ilusões e se aprisiona para sempre. 

Ao superar sua condição de imaturidade biológica, en 

trando com a linguagem no amago da cultura, o sujeito perde a 

sua totalidade, ficando, assim, dividido. :t: esse momento que 

Freud (1974j) assinala como clivagem da subjetividade, pois está 

ai a base para a formação de uma outra instância no 

que é o inconsciente, entidade capaz de legitimar o 

psiquismo, 

indivíduo na 

dimensão cultural, através da linguagem. De posse da mesma o su 

jeito passa por uma divisão entre individualidade, que se remete 

ao património biológico, e ordem da linguagem, que reenvia â or 

dem simbólica. o estado da cultura, assim presente, desatualiza 

o ser biológico e o mascara eternamente. Esse processo 

ponde a uma perda que, para Ferreira 

perda do estado da natureza 

(s/d) se apresenta 

. .. 6az do oÓuj wo um oÓ VL J.Me.l11ecUcweimenXe cUvJ.cUdo (' 
pe.flcUdo, já que a C'.I1.VLCldCl I1Cl ofldel11 dCl unguClgem não 
c.onóegue fLe..i.I1:tegfLCUl. de todo cloÓllbjeuvJ.dClde., pOo0Ó a 
ul1guClgem CldquJ.flJ.dCl gCflCl Cl oÓ f'flvJ.dão, OYlde. o POde.fL Co;" tá 
110 o utfLo, em c.u j Cl J.I11Cl9 ('J11 o oÓ II j wo oÓ e m~Cl pClflCló e 
C.OMÚllli.o~ (p. 9 O I . 

corres 

como 

Nesse processo de busca do outro, observa-se, segundo 

Chulan (1974), uma negação do sujeito com relação 

realidade para acatar de modo virtual a realidade 

a sua própria 

do outro. Des 

se modo, a linguagem oferece ao sujeito um contato direto com a 

realidade perdida,. a ilusão de completude e elaboração secundá 

ria exercendo, por fim, um papel repressor sobre os fantasmas 

primários. 

Esta é uma das razoes pelas quais, afirma Vidal(1984) 

que a partir de Freud, o sujeito não pode ser confundido com ne 

nhuma instância biológica nem tampouco psicológica, sendo, por 

assim dizer, o efeito do inconsciente, emergindo em termos de al 

teridade do ato falho sintomático. Para Freud (1974a), o proce~ 

so de formação do inconsciente que vai caracterizar o sujeito, 

distinto dos demais seres vivos, se faz através do recalque pr~ 

mário. No entanto, para Garcia-Rosa (1984), subsiste aí um impa~ 

se no pensamento freudiano, pois afirma que o recalque é a base 

para a formação do inconsciente, ao mesmo tempo que afirma que 

antes da clivagem da subjetividade o recalque é impossível. ~les 

mo considerando essa inconsistência teórica, pode-se afirmar que o 

sujeito do inconsciente surge mediante uma perda original, uma 
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vez que se constitui a partir do Outro, pelo aparecimento da lin 

guagem. 

Desse modo, observa-se que Freud, do mesmo modo que 

Marx e Nietzsche, conforme demonstrou Foucault (1980), rompe com 

o pensamento clássico de sujeito perfeito, com urna unidade de 

consciência. Assim, em vez do logocentrismo cartesiano,observa

se, então, que o sujeito está preso a urna estrutura de desconhe 

cimento que só se explicita mediante um mergulho na profundidade 

do inconsciente. Destitui-se, assim, todo o paradigma da filoso 

fia tradicional que articulava o sujeito com o saber, e também 

a tese que sustentava ser o sujeito acabado em sua própria iden 

tidade. 

Desse modo, Freud (1974d) mostra a clivagem entre sa 

ber e verdade. Para Pereira (1975), o sujeito proposto por Freud 

... duxa de MZJl de c.ovrhC'c.~nel1,to o pwto fLac.-toflaJ' que 
ceotocea l)(W ~abeJl ceomo ve~dade, e 110 C'vrtaYl-to piLojetcl 
{{pC'f1C0, -sobiLe o objeto que ete ceiLê ceonheceeiL. O Mlj~i 
to nao ceoflhecee Hnao -s ua riLÔpiLÚl ce-tiLceuXi0Udade. O úi 
juta pode MJl piLeu,->ado ceomo C'wteft:te ío.ta do .;c,u 
pfLÔpfLLO ceef1t.to. Na a~ ênua d~B e ceenuo, tudo ., (' 
tOiLna ul1guagem Ir. 132). 

Lacan (1975) ve na linguagem a condição básica de for 

maçao do inconsciente, que vai garantir ao humano sua superaçao 

da condição biológica. Por ocasião do nascimento, a criança, se 

gundo Ferreira (s/d) , ao se deparar com a realidade externa, en 

frenta um impacto diante da impossibilidade ontológica 

ticular com a mesma. Para Freud (1974g), nesse estágio 

de se ar 
, I 

a crlêmça 

apresenta excitações de origens interna e externa que provocam um 

determinado tipo de resposta instintiva. No momento em que entra 

na cultura, essas manifestações instintivas são recalcadas e vão, 

a partir dai, figurar no psiquismo como pulsões. Desse modo, GaE 

cia-Rosa (1984) admite que se processa o surgimento de uma ausen 

essa que, segundo cia marcada pelo recalque primário, ausência 

Lacan (1984a), jamais poderá ser preenchida. Esta ausência, ao 

se fixar no sujeito e ser legitimada simbolicamente, marca o ho 

mem corno extremamente dividido entre uma parte que se traduz em 

termos dos aspectos cognosciveis e outra que permanece no ocult~ 

mento. Esta parte e da ordem do inconsciente, que a linguagem, 



através de seus mecanismos, se encarrega de trazer ã tona,depois 

de pronunciadas distorções dos conteúdos dessa instãncia. Ao ho 

mem, então, só resta ser o reflexo daquilo que é internalizado. 

Visto por esse ãngulo, a entrada da cultura, para 

Freud, representa uma supressão de determinadas estruturas bioló 

gicas com subseqüentes transformações, ou seja, o que pertencia 

ã categoria de instinto passa a figurar a partir de uma transfor 

mação no terreno das pulsões. 

Para Ferreira (sjd) , essa entrada na cultura pode ser 

compreendida a partir dos ensinamentos de Freud, principalmente 

na análise efetuada a respeito do jogo do "Fort" e do "Da": Afir 

ma aquele autor que Freud teria observado as açoes da criança e 

afirmado que 

. .. a cJúança .~~peUa a .óduação dMagf1.adâve1. da 
CLei da ",ã~ c o p.~azeh de l>lia phMença Vlwn jogo 
tente de &azeh apMece.~ e dMapMeCef1. um obje.:to. 
CXC.1C.ZUO Ct1A.Cit.tVO e.~a acompcinhado do jogo v~iT.bai. 
6aze~ apCUlioc.eh e do 6azeh dc.óapahec.eh, pov!tuctvldo 
dcvó e clt c9 adcél> dCi mãe. I p . 92) . 

ClMi!Jl 

ovu.po 
El>ú 

do 
,SQ-l 

Como se pode observar, neste jogo a criança utiliza 

um recurso da ordem simbólica para dar cabo das excitações pu! 

sionais, sObrepondO-lhes ao processo secundário, sob os ausplcios 

da atividade verbal, numa alternãncia significativa: Fort-Da. Fa 

ges (1975) observa,como resultado desse jogo, uma compulsão a 

repetição, o qual inaugura, segundo Lacan (1984a), o momento I em 

que o animal humano recebe as determinações da ordem simbólicap~ 

ra assim se constituir como ser da cultura. Somente assim, o ser 

da cultura exibe todos os traços de uma alternância estrutural, 

pois este é o momento em que o desejo se humaniza. A partir dai, 

o individuo faz mais que dominar sua privação, uma vez que da 

posse da linguagem é capaz de nomeá-la. Neste contexto, a açao 

do sujeito destrói, por assim dizer, o objeto, uma vez que já e~ 

tá consignado o par estrutural presençajauséncia, pois estando 

no sistema do discurso, o sujeito engajado no código, ou seja, 

pode efetuar uma antecipação do objeto. Para Fages (1975), esse 

acesso ã linguagem instaura o processo de introjeção de uma maté 

ria significante que está presente nos meios social e cultural. 
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Nesse sentido, se deduz que o sujeito deixa de ocupar 

uma posição central para ficar sob a determinação da ordem simbó 

lica. Para Vallejo e Magalhães (1979), neste caso o sujeito 

nao e o agente, como foi 

aquilo que é determinado 

postulado por Descartes, representando 

pela função simbólica. Assim, não há 

inter-subjetividade fundada numa reciprocidade imediata, mas a 

mesma se sustenta numa relação triádica, que é outorgada pela 

convenção significante. Destaca-se, então, o papel do pai, como 

inaugurador da função simbólica, que é responsável, em última 

instância, pela ascenção do indivíduo à cultura. Neste caso, a 

relação do sujeito com a cultura não é direta, mas sim mediatiza 

da por aspectos concernentes à ordem da lei. Esta é a segunda 

inscrição do sujeito, que permite a sua entrada no simbólico. Es 

ta lei pré-existe ao sujeito. Como situação pré-edípica, caracte 

riza a dimensão do imaginário. No tempo, o sujeito já é falado 

e pensado a partir do Outro como ser cultural, conforme postulou 

Aulagnier (1979a), pois o que está em jogo desde o nascimento do 

indivíduo é uma estrutura simbólica que resulta em significações 

às manifestações antecedentes à entrada do sujeito na cultura, 

portador da linguagem, para, assim, ter garantida a sua existén 

cia. Para Safouan (1970) 

... a UI19uagC'lll tem PO), e!iúto que um ('ovlhe('úM.v1.1':o do 
.S ef1. ('orno teU. "ao apl'.l1cé6 M' .t11~tauf1.l'., mM também rYll'. 
c.e.da todo ('ollhe('{me.nto: o obj('to é, cmt~ de qUeU.qUÚL 
tOrr1Clda de (,ollhec..tmento quanto a {) ua f1.ewdade I p. 43) . 

A liriguagem se constitui, então, para oferecer J ca 

deia de significantes necessários para que, a partir da determi 

nacão simbólica, o sujeito se constitua como representante da 

cultura, uma vez que é portador de um inconsciente que o subordi 

na a uma outra cena. t a partir dessa postulação do inconscien 

te de Freud (1974j) que Lacan (1975) vem a afirmar que o discur 

so do sujeito é o discurso do Outro, pois faz alusão a uma outra 

localidade que não se apresenta concretamente nem é passlvel de 

objetivação fora da relação social, no plano lingüístico. 

Esse Outro se instala, segundo Lacan (197 Sa), a pa!:: 

tir do terceiro momento do tdipo, onde a partir da figura pate!:: 

na consigna-se a impossibilidade do prazer imensurável vivencia 

do imaginariamente na relação da criança com a mae. 
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Para Pereira (1975), o momento do ~dipo vivido assina 

la o aprendizado para a linguagem, ao mesmo tempo que fomenta as 

condições de formação do aparelho psíquico. 

Nesse processo, várias ocorrências sao registradas. 

Primeiro, se faz necessário que haja um recalcamento nos fantas 

mas originários, que deverão permanecer no inconsciente, pois s~ 

mente assim é que o sujeito pode ingressar na ordem da cultura 

e, com isso, ser portador do processo de simbolização, para, a 

través do seu discurso, utilizar uma linguagem que é, em última 

instância, a linguagem do outro. 

De posse da linguagem, registra-se no sujeito a pr~ 

sença de dois discursos: o discurso do inconsciente e o discurso 

verbal, que correspondem, em termos lingüísticos, ao enunciado e 

a enunciação. 

Na opinião de Pereira (1975) 

... o MLjúto do Clwvlc.~ado, ~uj~to Mua!,tem Wl1a 
.édel1Udade de~<'9Iwda v<.ndcL do e.xtuUor, e ftc.tÍiexo do 
outftO, Oldfto cntend.édo C.OIYlO C.OMgO vc..tbcu, ftcgtlM e. 
i~s c.omunüéi/c!.a.ó. O oSLLjc.do ftec.a!c.ado, que. no 1)10 

mento pe'Ullanc.c.c. 110 Ú1COVl.óc..{.cnte e, 100ft aus êl1c . .ia , 
110 pftOp!l~O ('l1ul1c~ado, fi Cl ~dent.!.dade Mlbje.:tiucL (p. 
124) . 

Portanto, a partir do pensamento de Freud e de Lacan, 

fica patente que nao há lugar para uma subjetividade tal qual 

formulada no "cogito" cartesiano. Dessa mudança, surge entâo o 

sujeito como uma localidade representando uma funçâo significa~ 

te, que se liga aos outros significantes do sistema do discurso. 

Assim, tem-se um sistema representado pelas normas sociais e um 

outro que é o resultado dos processos de recalcamento. Para Gar 

cia-Rosa (1984), esse sujeito recalcado não fica inoperante, pois 

revela seus efeitos no discurso do sujeito social, na medida em 

que consegue burlar a censura, e assim figurar na fala do 

to social de uma forma transformada. Isso se dá através 

suje.!: 

dos pr~ 

cessas de metáfora e metonímia, que se encarregam de dar um aca 

bamento e um arranjo aos conteúdos do sujeito recalcado para que 

os mesmos possam perfilar como manifestações observáveis. ! 
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Esse processo de mascaramento e transformação é a co~ 

dição "sine qua non° para que o sujeito seja aceito na cultura. 

Nesse sentido, ao entrar na cultura, o sujeito, segundo 

(1978), se desnaturaliza, pois processa-se um recalcamento 

seus fantasmas. 

Lacan 

nos 

Aqui se observa uma passagem que marca um sujeito que 

é dono de uma própria intencionalidade, pois já teria se identi 

ficado ã imdgem do outro. Nesse sentido, o sujeito estaria nega~ 

do sua própria realidade, ã medida em que explicita o discurso 

consciente que é o resultado das operações da censura, que termi 

nam por exclui-lo desse discurso. Dai, permanece mergulhado no 

inconsciente, instaurado como uma falta e configurado numa estr~ 

tura ternária, pois apenas a assimetria do discurso inconsciente 

é que permite a entrada de um terceiro; o que não acontece na es 

trutura binária do discurso consciente. 

Esse efeito de ocultamento representa, na realidade, 

uma anulação, um efeito de submissão do ser humano que passa a 

pertencer ã cultura, pois ao falar a linguagem social está redu 

plicando uma faceta do discurso ideológico que se reveste de co 

nhecimento. B desse campo que surge a identidade do sujeito co 

mo o efeito de uma censura. 

Desse modo, para Pereira (1975), quando o ser humano 

entra na cultura, está na realidade aceitando uma submissão a um 

aparelho ideológico de Estado, conforme assinalou Althusser (198~. 

Esse aparelho age através de seus mecanismos para pe~ 

petuar as relações de produção. B assim que se forma o sujeito 

cultural. 

De resto, Althusser (1967) já teria assinalado, em 

consonância com as proposições lacanianas, que a passagem da e 

xisténcia biológica ã existéncia humana se realiza sob a lei da 

ordem representada pela "Lei da Cultura" que, oriunda da ordem 

do simbólico, chega ao individuo através da linguagem, a qual e 

responsável por toda a ordem do humano e fixa todo o paPfl 

no. 

Essa passagem e caracterizada por dois grandes 
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tos, a saber: o momento da relação dual, que faz referência ao 

campo do imaginário, momento em que prevalecem os investimentos 

nasclsicos. Este estado é denominado de pré-édipico. Nele a cri 
- -ança trata a mae nao como um ser humano, mas em termos de prese~ 

ça e auséncia, vivendo com a mesma Uma relação dual, fundada nu 

ma estrutura binária onde se estrutura a identificação imagin~ 

ria. 

o segundo momento é aquele em que se observa o bdipo, 

quando a estrutura binária dá lugar ao aparecimento de uma estr~ 

tura ternária, pois neste momento e inaugurada a presença do pai 

como aquele que põe fim à relação dual e rompe a satisfação ima 

ginária do fasclnio dual. Por fim, O pai introduz a criança na 

ordem simbólica, tornando-a sujeito da cultura. 

1.3 - A Organização das Dimensões Espaço e 

campo da subjetividade 

TelIl1lpO no 

Espaço e tempo sao dois conceitos fundamentais ua Fi 

sica moderna. Na realidade, nao existe apenas um conceito de es 

paço e tempo, do mesmo modo que essas dimensões não são defini 

das apenas na Flsica. Neste campo, toda a preocupação dos estu 

diosos destina-se a estabelecer condições que provem a existên 

cia real do tempo e do espaço e como se vinculam às realidades 

espaciais e tempo~ais; e, ainda, a maneira pela qual o 

lar histórico tem abordado essas entidades. Para Lacey 

desenro 

(1972) , 

nao só essas entidades apresentaram significados distintos, con 

forme os estágios da história, como também observa-se, no campo 

cientifico, o surgimento de diversas conceptualizações do tempo 

e do espaço. 

Considerando os diferentes conceitos de espaço e de 

tempo, observa-se que as definições se agrupam em duas categ~ 

rias. Numa estão aquelas que abordam tempo e espaço como entida 

des reduzidas a eventos e coisas, e por esse motivo sao conside 

radas relacionais. No outro grupo encontram-se aquelas que defe~ 

dem a irredutibilidade, pois concebem espaço e tempo em termos 

absolutos. No caso das primeiras, essas dimensões são definidas 

em termos objetivistas, enquanto que com relação às teorias !abs~ 

lutas, predomina a subjetividade, pois sustentam que, particula~ 
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Men (1966) a existência de três formas de espa~o na cultura oci 

dental. O espaço afetivo, que se organiza em decorrência do con 

junto de valores originais da cultura e das determinaç6es afeti 

vaso Esse espaço corresponde àquilo que Minkowsky denomina, se 

gundo Augras (1978), de "e~órJC(çO p/[~(lJJLUc'o", entendido como a 

construção de algo visando o estabelecimento de fronteiras e a 

proteção do indivíduo. Vincula-se também ao mesmo, o espaço on 

de se produzem os sonhos e alguns dos aspectos culturais, como 

crenças, folclore, entre outros. Este é um espaço bastante indi 

vidualizado e de certo modo caracteristicamente anãrquico~ A se 

gunda forma refere-se ao espaço euclidiano, que é organizado de 

maneira mais objetiva, na medida em que o indivíduo dispõe sua 

corporalidade nas relações com objetos, suas representações e 

significações. Neste processo, o corpo humano, ou seja, 

precisamente a imagem corporal, entra em jogo como uma 

utilitãria, em termos objetivos, frente à espacialidade. 

mais 

unidade 

A 1par 
I -

tir da organização dessa modalidade espacial, o homem estã em 

condições de estabelecer novas experiências, uma vez que as rela 

ções de objetos jã são portadoras de um significado cultural. A 

terceira forma é o espaço intelectual, que diz respeito ao abs 

trato, tal qual é objeto de entendimento pelo homem. 

No campo das trocas sociais, o que se observa, na rea 

lidade, e que a noçao de espacial idade que o homem construiu re 

presenta uma síntese, onde hã interação das três formas menciona 

das. Disso decorre a percepção de uma orientação temporal (Sibo 

ny, 1981). 

Cabe registrar a existência de uma quarta modalidade 

espacial presente no homem em decorrência de sua entrada na cul 

tura. Trata-se do "e~paço do seg/[cdo", postulado por Khan(l974) 

como um "locus" no psiquismo do indivíduo que se mostra clinica 

mente, até certo ponto, inacessível. Acredita-se ser a perpetu~ 

ção de formações imaginarias atemorizadoras para o indivíduo.por 

essa razao, esse espaço encerra conteúdos que são apagados e ma~ 

tidus sob certa distància, mas que representam aquilo que é deno 

minado por \-Hnnicott (1975) de "e~sp{(ço potenc.tat", onde nele se 

assentam as representaç6es oriundas do meio cultural que surgem 

e ganham aí maior funcionalidade. Com isto, não se está afir 

mando que o espaço desaparece. Muito pelo contrãrio, o mesmo peE 



petua por toda a vida do indivíduo, exercendo suas influªncias e 

repercutindo na dinâmica do psiquismo. 

Embora tenha se observado uma certa concordância nos 

meios científicos na abordagem do espaço, o mesmo não se observa 

em relação ao tempo. Para Lacey (1972), esta ª uma das questões 

mais espinhosas, responsável pelo aparecimento de inúmeros equi 

vocos na psicologia descritiva, ao pretender definir o tempo co 

mo uma dimensão isolada. Para Sibony (1981), representa o tempo 

uma interior idade do homem, construída através de um processo 

gradativo das vivéncias temporais que se apresentam norteafas 

por um registro de significações culturais delas resultantes.' Ao 

mesmo tempo, se reflete na modificação dessas significações. Ai~ 

da assim, ressalta-se que em qualquer formação psíquica encon 

tra-se referªncia a um aspecto do tempo que foi interiorizado p~ 

lo sujeito no decorrer de sua história. Face a essa circunstân 

cia, Levy-Valensi (1966) admite que o nível mais elevado de evo 

lução da espécie humana apresenta-se como uma função do tempo, 

pois os valores significativos do homem são uma decorrªncia de 

uma temporal idade e também uma influªncia do psiquismo do indi 

viduo sobre a dimensão temporal constituída evolutivamente. Tem

se aqui um dos aspectos distintivos, que marca a passagem do in 

dividuo da condição biológica para a condição cultural. o indi 

viduo na condição biológica apresenta-se como exterior ao tempo. 

Devido a essa circunstância, ou seja, pelo fato de o tempo exis 

tir para o individuo apenas como uma exterioridade, não estâ em 

condições de incorporar e manejar nenhuma significação cultural, 

pois assim sendo, desprovido da dimensão temporal, revela-se co 

mo algo análogo à matéria bruta quando comparada à matéria viva 

(Paty, 1985). Nesse sentido, a condição 

inserida numa temporalidade, representa, 

biológica, apesar 

para o indivíduo 

de 

que 

por ventura não ingresse no mundo da exoeriªncia cultural, um li 

mite que obstaculiza a criação e impede o processo de represent~ 

çao, uma vez que nao teria incorporado o e~teio bâsico do sistema 

convencional representado pelo tempo, pois a condição biológica 
I!per sil! não efetua registros possíveis de um processo de memo 

rizaçao e de representação, conforme assinalou Freud (1974g). 

Nesse sentido, o tempo, do mesmo modo que a linguagem, 

para Lacey (1972), representa facetas culturais que devem ser in 
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corporadas pelo individuo, para que, assim, tenha garantida a 

sua existência e também ingresse na cultura. Portanto, a tempof~ 

lização que se inscreve no psiquismo é, em parte, responsãvel ~~ 

los elementos bãsicos necessãrios ã condição de humano, que a 

linguagem, através da ordem simbólica, vem a descortinar e dar 

condições à existência do processo de significação (Sibony,1981). 

Destarte, pelo fato de o tempo, do mesmo modo que a 

linguagem, ter existência autônoma e anteceder ao individuo, es 

te, para sobreviver num determinado sistema cultural, terã que 

obrigatoriamente ser portador de um código lingüistico, organiz~ 

do naturalmente mediante a construção e interiorização da dimen 

são temporal. Ao incorporar o tempo, o individuo tem sua vida 

marcada por sequenciações de eventos, do mesmo modo que os rítmos 

biológicos ganham nova significação. Tanto o processo de seque~ 

ciação como essas novas significações são o resultado de uma de 

corrência da impressão que a linguagem é capaz de oferecer. Des 

se modo, constitui-se o sujeito num suceder temporal, signific~ 

do pela linguagem, onde etapas do desenvolvimento se suplantam 

tanto em termos de complexidade quanto em termos de hierarquia 

funcional. Neste processo, o tempo, via de regra, representa o 

limite entre a faceta puramente biológica do homem e a instância 

cultural, enquanto representada psiquicamente através da incorP2 

raçao da linguagem. 

Observa-se, assim, que a definição de sujeito enqua~ 

to ser da cultura se remete invariavelmente ao tempo, pois o in 

dividuo na sua condição biológica estã no tempo sem que o tempo 

faça parte dele, conforme postulou Sibony (1981), uma vez que 

ainda não se observa nenhuma referência temporal expressa em ter 

mos do processo secundãrio. Subsiste, então, a entidade cultural 

apenas como um desencadear registrado no inconsciente que não se 

revela como uma ligação direta ao real. Visto por este prisma, ê 

possível se admitir que apenas o sujeito cultural apresenta- se 

como aquele que tem registrado o tempo, significado em 

convencionais. 

termos 

o aspecto da convençao, que e uma decorrência da exis 

tência da temporalidade no ser cultural, representa, para Paty 

(1985), um avanço que poderia ser interpretado como o princIpio 



da auto-duplicação dos organismos vivos quando analisados em re 

ferência ã matéria inorgânica, pois sabe-se que através desse 

principio o organismo vivo é capaz de suplantar aentropia 8 segu~ 

do Bachelard (1977). 

Esta entropia é concebida como um princípio dinâmico 

que nao permite a essa matéria uma unificação e integração com 

vistas ã referência temporal, como ocorre nos organismos vivos, 

os quais representam uma inserção cultural. Dispondo dos "bene 

fIcios" de sua evolução, esses organismos empregam elementos d~ 

correntes de suas estruturas neurais mais recentes no processo 

de convenção, simbolizaçãoe elaboração de planos. Com isto, re 

gistra-se o caráter de finitude que é vivenciado pelo indivíduo 

em termos de angústia, sendo também decorrente do processo de 

significação dos rItmos biológicos. 

Caberia aqui abrir um paréntese e fazer referéncia a 

distinção entre os seres do mundo, considerada a partir dessa 

propos ição. Assim, tem-se seres completamente desprovidos de qual 

quer referência temporal, embora situados no tempo; seres que 

apresentam ritmos biológicos, mas que os mesmosnao passaram por 

um processo de significação no que tange ã própria existência 

desses seres e ao SeU ciclo de vida; e ainda seres que aprese~ 

tam ritmos biológicos significados e codificados no sistema so 

cial. Por vezes, também observa-se um processo de transformação 

e adequação desses ritmos ou de suas propriedades as 

temporais construídas no seio cultural. 

condições 

Esta diferença significativa desses últimos seres e 

uma decorrência do processo de representação que a memória, em 

suas facetas mais evoluídas, permite enquanto correlacionada ao 

tempo. Desse modo, vale registrar que o tempo, ao ser incorpor~ 

do na vida psíquica rudimentar, vai ser responsável pela aparec~ 

mento de esquemas mais complexos, orientados pela rea~lidade di ta 

da pela prevalência do princípio da realidade e o aparecimento 

do pensamento especifico, confrome assinalou Freud (1974d). Por 

tanto, o tempo, na medida em que se inscreve no psiquismo como 

uma convençao, 

boli zação e dá 
torna possível o aparecimento do processo de 

coerência aos ritmos biológicos. 

senta a emergência das primeiras representações. 
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crição do temoo no psiquismo elementar inato representa para 

Freud o implante de uma organização externa ao indivíduo perte~ 

cente ao seio cultural. Daí resulta o acabamento e a organiz:"c 

ção dos níveis mais elevados da cultura já em interação com os 

elementos do sistema sócio-cultural no qual o indivícuo está in 

serido. 

A organizaçao temporal ~, na opiniao de Levc-Valensi 

(1966), uma característica particular do homem enquanto dotado 

de uma estrutura psíquica estabelecida a partir (Ias determinações 

culturais e que contenham os códigos necessários ao sistema de 

trocas. o princípio de organização do indivíduo, que ~ o grande 

segredo do desenvolvimento humano, possibilita, quando de sua en 

trada na cultura, utilizar o tempo para completar seu desenvolvi 

mento ontológico, sendo assim legitimada sua filiação filogen~t~ 

ca. Assim, está em condições de progredir com uma certa autono 

mia em relação às suas leis biológicas de funcionamento, uma vez 

que neste momento já são estabelecidas leis próprias que resul 

tam da orientação vigente e determinada nas trocas efetuadas na 

cultura. Aqui está uma outra característica distintiva do ser 

cultural: a organização seletiva, que se refere, em princípio, à 

recorrência de um esquema espacial, já que, conforme admitiu Pi:"c 

get (1973), todo ser vivo apresenta uma forma vislvel de ajuste 

à realidade caracterizada em termos da superposição de estrutu 

raso Não obstante, ~ no tempo que a organização seletiva, atra 

ves do sistema convencional, ~ passível de receber esse nome,uma 

vez considerada a estrutura biológica que representa a organiz:"c 

çao em 

cidade 

termos generalizados, onde se observa uma pequena 

funcional em comparação à utilização dos códigos 

ma de comunicação presentes nas relações interpessoais. 

plast~ 

do siste 

Aceitar a organizaçao seletiva como princípio exclusi 

vo do ser humano enquanto objeto da cultura requer que se p~nse 

o organismo em outros termos. t: neste sentido que Vancourt (1982) 

admite que: 

. " D 6C)L O-'lqcuú.?cl..do nao e uma rnaqLU/'la pcr-'U{lU2 c/s.ta dr:_ 
t~i11 apc.ncts w;la ,jo/lça YllO:tO,'L((, 111([.6 0' hejL ofLgcuuzado (cur 
tU-'LCLLmell.tel pO/Y-SUt UHla ,)Ohça t~otunadO.lLC( que CC'IJ1WL-tCa 

(WS nl(0t(!_!U.a~6 que. não pO,Shuem C'J1ej'L9~a f)o)1.H1ado/"La que 
"; ~ p"tC' paga e não pode h eJl expu cada; ô peta potêncú( 
!liC'to'ca, pcto mecc(fl{j"w. Ip"49-501" 



Face ao exposto, pode-se compreender que as instâncias 

biológica e cultural representam dois planos 

jeito. Assim, revela-se o mesmo enquanto um 

hierárquicos 

produto da 

do su 

nature 

za, onde se configuram meio e fim reciprocamente, e é também o 

resultado de uma trama simbólica decorrente de suas experiências 

no seio cultural, como uma possibilidade de ajuste de suas nece~ 

sidades desencadeadas pelo desejo. Este e, segundo Dolto(1984) , 

a verdadeira marca do humano e o que o eterniza para sempre nes 

ta condição, na medida em que se torna para o seu portador algo 

sempre inacessível, configurado, assim, como o elemento primeiro 

de uma espiral sempre dinâmica que o oculta. 

A esse respeito, é possível se constatar que a sign~ 

ficação de um movimento vai ser, então, uma decorrência do tempo 

que ê interiorizado pelo processo de organização seletiva. Desse 

modo, o ser cultural, de posse do tempo, representa, para Levy

Valensi (1966) 

... wna Jtc.,~dadc qLLC oS e 6az at.1cwM do qLLC ó c. de.ó taz 
c. que J1aO Covl.-6c.gue H1C~ que Wrl fLe"taJLdaJI1Q.H,to, pOll wn 
"-J"ótcmte, o ów"e.deJt "-nc.va:ávei. da puL6êw prvi.m"-,uvcl. 
AM~m, .1C.pJte6c.J1ta Cl.('gO qLLC VUO óLLb6,tj,tMJt o ve..óug"-o 
da tÍ0JtÇ.cl p~m~vCl em tVlmo.6 9JtcldLLaú a.tJtavM do muv"
menta M'le..tO, de óLLCl "-l1vc.fV6ão e da..6 comb"-IlClçOe6 pos.:,:;: 
veú.lp.J31. -

Sob este prisma, configura-se 

a vivência de finitude do ser, que é 

ção seletiva (Augras, 1978). Assim, 

uma 

com a presença do tempo, 

decorrência da organiz~ 

tem-se a conotação da vida, 

a partir da implantação de um processo, o qual registra, para o 

individuo, a presença da morte. Este, é uma de suas decorrên 

cias. Acredita-se ser a mais angustiante da incorporação da tem 

poralidade, pois diante dessa situação o sujeito se vê impelido 

a realizações que se configuram em termos de significações para 

a sua vida. Esta será, então, vivenciada e simbolizada pelq su 

jeito como um processo lacunar dotado de instabilidade e incerte 

za, pois apenas a morte é que se apresenta como a única realida 

de possível e a única certeza. 

Nesse sentido, surge no individuo a vivência de incom 

pletude, o que o deixa inquieto, e com isto se envolve num proj~ 

to definido temporariamente, visando encontrar significações p~ 
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ra a sua vida. Desse modo, tem-se a vida caracterizada em termos 

de precariedade e em decorrªncia de criatividade, propriedades 

que permitem a conversão do tempo interiorizado numa realidade 

humana e que funcionam para dar ã morte uma significacão de um 

fim para a vida, consignada em termos de uma ordem e de um valor 

cultural. Nesse contexto, a morte, como a única realidade possi 

vel, surge como um valor que se instala no sujeito representando 

o resultado de sua entrada na cultura. 

Acredita-se que esse valor assim simbolizado represe~ 

ta o destino de tudo aquilo ligado ã situação traumática do nas 

cimento e da angústia que é vivida pelo individuo por ter pass~ 

do por esta situação e pelo temor de retorno a mesma. Está aqui 

a ocorrªncia representada temporalmente. Em sintese, essa ocor 

rªncia só é possivel, enquanto condição formal de intuição inter 

na, se houver um arranjo espacial que possibilite, a priori, o 

registro dos fenómenos exteriores. Assim, é na intercepção da 

dimensão temporal com a dimensão espacial que o sujeito vai sur 

gir na cultura e sua vida receberá significacão marcada como sen 

tido interior de acontecimentos representados no psiquismo. 

1.4 - A Intersubjetividade: a construção do indivíduo 

falante 

Nos dias atuais, a subjetividade ainda se constitui 

como objeto de preocupaçao no campo das ciências sociais e huma 

nas, embora desde muito tempo, já podem ser observadas inúmeras 

tarefas bem como o empenho de muitos cientistas e filósofos com 

a finalidade de decifrá-la. Tal foi o número de cientistas ocup~ 

dos com a questão, que a noção ganhou uma conotação de certo mo 

do inconsistente, pela tentativa de fornecer uma simplificação 

para o problema. 

Historicamente, o problema da subjetividade surgiu com 

Descartes (Penna, 1985), que citou a questão da subjetividade co 

mo objeto de reflexão, embora a tratasse enquanto processo de a 

quisicão do conhecimento sendo também do campo da imaoinacão. 

Descartes questiona a validade do conhecimento ini 

cial que o homem apreende dos objetos argumentando que, uma vez 



que esse conhecimento é uma mera decorrência dos sentidos, então 

cabe-lhe a dúvida. ~ ao nivel da dúvida que os mesmos ganham e 

xistência real. Neste plano se encontra "a e6iQ~Qia da Qon~ci 

êllCú( enquanto ill,stânQ.la que ",e Qconhece e enquanto mai~ no~ P"':': 

m,tte QDnhece!( o mundo como c,fe ex{~t(''' [Penlw, f985, p.31. Nes 

te sentido a subjetividade, enquanto equiparada ao conhecimento 

ulteriormente válido apresenta-se sumamente relevante. 

De certo modo, se pode admitir que a noçao de subjet~ 

vidade apresentado por Descartes gozou de Um certo prestigio e 

mesmo respeito, nos meios filosóficos. 

Não obstante, afirma Deleuze (1977) que Hume vai apr~ 

sentar restrições à concepção cartesiana na medida em que não ad 

mitiu a constituição do sujeito na dúvida COmo pretendeu Descar 

tes, mas no nivel do dado que não lhe é apresentado. 

Nesta mesma linha de pensamento Deleuze (1977), admi 

tiu que a caracteristica distintiva do sujeito e de maior valor 

reside no aspecto criativo e não propriamente na dúvida metódica 

que e capaz de efetuar sobre o conhecimento que provêm dos senti 

dos. 

De certo, vê o sujeito como aquele que utiliza de ar 

tificio em suas invençoes. 

Para Deleuze (1977), "o ~ujeito que inventa e c!(e .se 

C(1 )l6titu_{ Hei dc~do de manc.i!LCl.. tele, que. ~az do dado n](2~iI10 urna /~.zJl 

tC6L} um ,6~t6:tema') (p.92l. 

A par das idéias de Hume, assume a subjetividade o c~ 

ráter de um processo continuo diferenciado em etapas sistematica 

mente organizadas. Aqui novamente remete-se a Deleuze e Guattari 

(1976) para quem o sujeito e evidentemente a subjetividade, se 

constituem como a impressão deixada por um conjunto de princf 

pios normativos que operam na natureza. Essas impressões conver 

teriam o sujeito em máquinas desejantes dotadas de capacidade p~ 

ra utilizar essas impressões. 

Desse modo, presume-se que a subjetividade pode ser 

- 58 -



entendida como a impressão resultante de uma reflexão; sem som 

bra de dúvida, o sujeito aqui é referido em termos de um cekt~ 
dinamismo pois enquanto movimento do desenvolvimento é que se p~ 

de chegar a idéia de subjetividade, enquanto mediações e trans 

cendéncia. 

Deleuze (1977) admite que "o llIoc'imcftto de dc,scnvotve'l 

jC {.( jZ me~JiI(J ou de chegafl a ,se,'L out,'LO ~ dupt(i: o ~uji2,ito ~se -6u 

peta; o jujel~o he ~e6te~e. Ip.9JI. 

o sujeito sempre parte da crença e da invenção; 

considerados como elementos centrais da subjetividade. 

aqui 

A noçao de subjetividade de Descartes foi também obje 

to de crItica em Kant (Vancourt, 1982). Enquanto Hume esperava 

para mostrar que a subjetividade organiza-se a partir da exper! 

ência vivida em termos da associação das representações, Kant 

admitiu, numa correção ao erro apresentado por Hume, que tudo a 

quilo que é absolutamente necessário e caracteristicamente uni 

versal no conhecimento enquanto vinculado à subjetividade, está 

inscrito a "priori" e provém da razao pura das estruturas pr~ 

prias que respondem pela transcendência do conhecimento. 

Para Kant,o grande erro de Hume foi nao se empenhar 

na busca dessas estruturas, nas quais, acreditava que estaria o 

àmago da subjetividade. 

Para Kant,o conhecimento humano repousa em dois pl~ 

nos que apresentam a mesma base, certamente desconhecida pelo h~ 

mem. Trata-se da sensibilidade, como primeiro sistema de capt~ 

ção dos objetos e do entendimento, local onde esses sao pens~ 

dos. A sensibilidade se restringiria apenas ao papel da captação 

das impressões. Isto nao e o suficiente para que o conhecimento 

ocorra, pois é preciso que haja o pensamento através de uma rede 

conceitual, para que somente assim o objeto da intuição sensível 

seja pensado. Aqui tem-se para Kant a articulação entre a objeti 

vidade e a subjetividade, responsável pelo surgimento do conheci 

mento humano. 



Ainda com Kant se objeta a idéia de que a consciência 

seja capaz de ser conhecida somente pela introspecção, do mermo 

modo que objetou ser o conhecimento da realidade o resultado 'da 

mera impressão sensorial dos objetos. Assume ainda que o conhecl 

mento da realidade se produz por interferências subjetivas num 

mundo puramente fenomenal (penna, 1985). 

-Os questionamentos acerca da subjetividade nao se res 

tringiriam apenas a Hume e Kant, pois, como assinala Ricoeur 

(1977) ,Nietzsche, Marx e Freud apresentaram críticas severas a 

noçao referida ao descartar a consciência como condição privil~ 

giada enquanto objeto do conhecimento, ao mesmo tempo em que nao 

a enfatizaram como instrumento do saber. 

Salienta Nietzsche(1974) que pela consciência nao se 

pode conhecer a realidade adequadamente, e, também, 

sível que a mesma abranja toda a subjetividade. 

que e impo.': 

Neste sentido assinala Deleuze (1981), que 

.... seúi pILe~i..6o dC1JJon,t.'WJL até que. pOYltotudo o que é 
COJ1'c.{.eJ1te peILmanecc !.>UP(,AíÍ.ü.~ai, até que ponto a ação 
~6e.ILe da ~Jíiagem da ação, COmO !.>abemo.s pouco daquD'.o 
que .se PILeccde ã ação, Como úio qLÚmê~cas as JWMCVS 
{,ntui.çõC!.> de uma vovL.tade uVILe de causa e ctÍwo, de 
modo que O,S peJ16amento.s, as .úJJagc.ns, cvs paiavILcw J1(W 
)JCWMél1l de. .,ZlJJbOtO.6 do!.> peJklWI1CCJ1tO!.>; e"Mm, cvtê que po" 
to q uatq llei[ céção é {,JJ1peYLe:01âve.t, pILOM egLÚndo o !.> eu ca 
nu.nllC! de.s .co J1he.~ldo. [p. 47- 4 g) • 

Tem-se aqui em referência a Nietzsche a assunçao de um 

caráter irracional do qual a subjetividade se reveste. Por esse 

motivo, apenas pela interpretação prática que determina o senti 

do de um fenômeno pode-se efetuar uma exegese acerca da subjetl 

vidade, pois em sua dimensão oculta, o sentido se revelaria numa 

rede de forças interatuantes. 

Consistiria, pois, o sentido numa relação de forças 

organizadas dialetica~ente onde, enquanto um conjunto dispôe-se 

em açao, um outro conjunto reage de um modo a configurar um todo 

complexo e organizado. 

Esta complexidade e, então, para Nietzsche(1974) o re 
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sultado de leis subjetivas inacessíveis a consciência. Nesse sen 

tido,assinala Penna (1985) que a consciência se reveste de uma 

inexpressiva camada superficial, pois como bem postulou 

(1974a) componentes significativos da pulsão escapam do domínio 

cognitivo do mesmo modo que não se fazem representar diretamente 

na consciência~ 

Enveredando por esse caminho observa-se que em Nietz~ 

che a possibilidade do conhecimento do mundo objetivo é totalme~ 

te nulo, pois em nenhum momento sequer pode-se estar livre das 

interferências da subjetividade; aqui considerada como instãncia 

fundamental que orienta para a captação daquilo que é útil. 

No caso de Marx (1974), a consciência serã dada pelo 

modo de produção e seria por esta razão, falsa. l'.qui a consciência 

seria vistél em termos de uma ação construída a partir de dados ex 

teriores. Desse modo, nao poderia ser equiparada à subjetivid~ 

de uma vez que a mesma consiste numa "aç~o ex~e~io~ de um 6i6~e 

lJia da Lxte~;.o.t.édade e ,tão de uma ~etação imed.icz~a C.Om o .suJeito" 

ISatt'Le, 1976, p.147). 

Entende-se a subjetividade enquanto relacionada ao 

campo da representação, na qual o homem se define, segundo Marx 

(1974) mediante uma dialética que inclui três termos: a necessi 

dade, o trabalho e a satisfação. 

Para Sartre (1976) 

o 0.'L9a'Iú.,,'.'0 tem l1ec.C/.>~idade de ougeyuo e .u.,~o Já e 
uma ~e.taçao c.om o amb.ée.n.te, COm a ~~.CUJ..S c.clldêvrcia. Um 
110111('''' t/labatltcz pa~a CO'ls.t~ul.'L u.te.,[.sZtéos que tlte pc..t 
mitcw, aptacM .',ua tome. e .'Lep.'Loduzl.'L .',[W ex.u.,.tênua 
.sob Wi1a 60JUna quatque.~ que depende do dC/.>e.nvotvimen 
to (lconômico. A.Lnda mcU.ll; a ,1c.cC/.>/.,;dad(l é atgo que: 
6(1 c.ncon~·'La (Im out"to tUgC0'L e a .',~ nação é uma A..1l 

co~poJcação medlant(l de~eJcnúllado/" ato/" in.teJcno.6 daquI 
1'0 de que /.,(' tC.m IlLc(lMidade Ip. 149). -

Em certo sentido, Marx se empenha em demonstrar com 

esses três termos o vinculo do homem com o mundo do objeto, pois 

aquilo que é capaz de aplacar uma necessidade e promover a satis 

fação é, na realidade, um objeto externo (Freud, 1974g). Portan 

to, o sujeito se lança até o mundo externo, para assim se envol 



ver num conhecimento da realidade objetiva. 

Ainda para Marx (1974), o homem vive numa relação de 

interioridade, segundo leis determinadas a partir de um conjunto 

de relações do mundo externo que pode ser definido, nos ter~os 

marxistas, como uma lei de interioridade 9
• Assim, o homem inte 

rioriza a condição exterior para, mediante um processo de elabo 

raçao, efetuar uma reexteriorização. Entre essas duas etapas in 

tervem o efeito mediador da interior idade (Cooper, 1979). 

o efeito dessa mediação resulta na discriminação de 

dois momentos distintos do homem, que se constitui como o lugar 

onde se processam os dois tipos de exterioridade mencionadas. 

A nível dessa mediação, Marx vê a possibilidade de se 

encontrar a subj eti vidade. Esta vai se revelar numa "praxis 10 "que 

é a unidade do conhecimento e da ação. Aqui a subjetividade fica 

caracterizada como o não-objeto que produz conhecimento sobre o 

objeto. 

Depara-se, então, com um problema bastante critico, 

particularmente no que tange ao conhecimento dos elementos da 

profundeza do psiquismo humano. Isto porque, quando o homem se 

dispõe a conhecê-los, tornando-os parte da realidade externa, 

vai se modificando à medida em que descortina a obscuridade ca 

racterística desses elementos. 

No caso, especificamente, do conhecimento da realida 

de humana em sua vertente subjetiva,aquilo conhecido se consti 

tui numa modificação daquele que efetua o processo de conhecime~ 

to. Está aqui uma diferença entre o conhecimento da subjetivid~ 

de externa, e a objetividade interna, pois com respeito à prime~ 

ra, o conhecimento que dele se obtém em nada modifica o caráter 

do objeto que está contido na mesma. Não obstante, o homem atra 

vês do processo de conhecimento processado sobre a realidade sub 

jetiva, modifica radicalmente o objeto conhecimento, particula~ 

mente no que se refere à representação desse objeto e a represe~ 

tação de si mesmo. 

De resto, pode-se admitir que,o conhecimento na medida 
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em que faz referência a um aspecto do mundo externo, efetua-se 

por uma relação de exterioridade. Neste caso, nenhuma modifica 

çao se observa sobre o objeto, pois mesmo conhecido, permanece 

distante do conhecedor. Por outro lado, quando o conhecimento 

se faz em termos da descoberta de um aspeto interno (qualquer 

formação com conteúdo mental), se observa uma transformação do 

objeto conhecido pois trata-se de uma relacão de interioridade. 

Assim, o conhecimento modifica sempre o sujeito. Altera somente 

as propriedades do objeto quando estas fazem parte do campo da 

interioridade. 

Vê-se, portanto,que a subjetividade-objeto conhecida 

em termos de relações de interioridade, captadns pela represent~ 

çao, exerce uma transformação constante no objeto e na qualidade 

do vivido. 

Voltando a Marx, pode-se agora então supor que a sub 

jetividade é um processo de conhecimento, que se efetua, inclusl 

ve ao nlvel mesmo da consciência. Desse modo, a subjetividade e~ 

contra-se num sistema de mediação entre uma realidade totalmente 

desconhecida e outra realidade que é interiorizada após suceSSl 

vas modificações. Neste sentido, viu a consciência como falsa, 

seja no que tange à descrição de si mesma, seja enquanto relação 

com o mundo, através dela nem se apreende a realidade nem tampo~ 

co se capta o real em termos de subjetividade rigorosa, pois es 

ta função seria uma decorrência da "prãxis", aqui considerada co 

mo elemento fundamental e autêntico de toda realidade humana. 

Ainda no decurso do questionamento à subjetividade v~ 

le destacar a contribuição de Freud, para quem, em determinadas 

condições, a consciência se revela como falsa. Para Garcia-Rosa 

(1984), a falsidade atribulda à consciência por Freud (1974a) re 

side no fato de tê-la concebida como a instância que produz um 

discurso lacunar. Com isto, Freud portulou que a verdade existe 

numa outra instância: no inconsciente. 

a cobertura ideal para a subjetividade. 

Este é considerado como 

Da condição de falsidade a consciência se liberta, p~ 

ra Freud, somente numa relação dialética, onde o inconsciente se 

viabiliza. Aqui Freud se remete claramente às idéias de Hegel 



expostas na dialética do amo e do escravo para fundamentar, bas~ 

camente, as determinações do processo interpretativo. Com isto, 

presumiu que a verdade só é possível na relação analítica pela 

palavra interpretativa. Nesse sentido, a verdade é encontrada a 

través de urna herrnenéutica que se efetua pelo diãlogo. Aqui se 

insere a função da palavra como elemento fundamental para a caE 

tação da verdade do sujeito, pois é somente através dela que o 

sujeito se revela (Assumpção, 1977). 

Contribuição relevante é apresentada por Foucault 

(1981), para quem a subjetividade não apresenta realidade ontoló 

gica. Explica-se em termos de leis históricas, ou seja, vai se 

formando a partir dos fatos que estão ocorrendo. Desse modo, as 

sinala Seminério (1984) que Foucault ao abordar o problema teria 

pois 

o ser humano incorporaria as regras históricas a partir da estru 

tura social contingente e de suas manifestações de poder. Esse 

é o processo de formação da subjetividade em seu carãter meramen 

te histórico. 

Numa crítica a essa posição, Seminério salienta que, 

Foucault nao conseguiu explicar a nível convincente, as invarian 

tes do desejo, uma vez articulado ao poder, enquanto ambos, des~ 

jo e poder, estariam desvinculados de leis intrínsecas da nature 

za humana. 

Não obstante, o fato de o homem ser, simultaneamente, 

um ser natural e social, devido sua diferenciação gradativa da 

natureza, leva o aparecimento de peculiaridades que excedem as 

determinações históricas como pretende Foucault. Nesse sentido, 

a Psicanãlise se reporta ao determinismo do irracional 

tativa de fornecer esclarecimentos sobre a questão da 

dade. Para isto utiliza-se do diãlogo como instrumento 

numa . ten 
I -

subje'tiv~ 

de alcan 

ce do âmago do sujeito, buscando através da exegese interpretat~ 

va deslindar os segredos da interioridade humana, onde o ser se 

configura como o lugar que pode ser pensado em termos da conflu 

éncia de uma materialidade objetiva, e de uma materialidade ps! 

quica (Amado, 1978). 

Enquanto fenômeno, o homem constitui sua subjetivid~ 

de tomando como parâmetro uma realidade objetiva na medidaemque 
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se aliena de suas motivações inconscientes. Para 

(1965), a interpretação aí se faz necessária, pois 

Levy-Valensi 

e em função 

dela que se pode dispor o sujeito em condição de resgatar a sua 

verdade. Na medida em que se efetua a tradução dos fantasmas ori 

ginais, encilados numa estrutura que precede a origem da sexuall 

dade se possibilita ao sujeito seu surgimento em termos de unid~ 

de significativa. Para Niceas (1984) é a tradução desses fanta~ 

mas que se outorga a verdade ao sujeito. Esta é a decorrência de 

uma relação binária estruturalmente marcada por uma presença (o 

sujeito que procura a verdade) e uma ausência (aquele sujeito que 

dispõe como realidade objetiva para que o outro o tome como para 

metro e subjetividade). 

Essa diade estrutural fundamenta-se na raiz de todo o 

desejo humano que determina a existência do homem (Lacan,1978a). 

Em função do desejo, o sujeito aliena-se de sua condi 

çao consciente numa tentativa desenfreada de se encontrar. Isto 

porque o inconsciente se forma, como se sabe, em função do recal 

que, processo que instaura a falta fundamental do individuo. Es 

te seria o recorte, diante do qual o sujeito se reestrutura em 

direção aos interesses da vida. Este recorte situa-se para Le 

vy-Valensi (1966) em função da linguagem, elemento mediador das 

relações sociais e responsável pela manifestação da subjetivid~ 

de através do processo da projeção. Esta repetição-criação e,p~ 

ra Sartre (1976), uma relação imediata que transcende o ser da 

exterioridade. Neste sentido, o essencial da subjetividade é co 

nhecer fora de sua pr6pria criação, (aqui reside a importância 

do diálogo) e nunca dentro. Neste processo, a projeção se reves 

te de extrema importância, pois nela, segundo Levy-Valensi (1965), 

a subjetividade é captada em sua forma mais radical, embora no 

diálogo, seja desconhecida, enquanto significação para aquele 

que a emite. Por isto, se faz necessário um sujeito que efetua 

uma interpretação para desvendar o sentido daquilo que é projet~ 

do no diálogo. 

Portanto, o processo de projeção se constitui para Le 

vy-Valensi (1965) como um processo de desconhecimento, onde o su 

jeito vive um momento de alienação de si mesmo. Esta alienação 

corresponderia ã falta postulada por Lacan (1978) como também a 



inquietude do personagem de Hegel (1974). 

Em Freud, esse processo é comparado ao recalcamento, 

mecanismo esse que representa uma alienação positiva uma vez que 

em função do mesmo, organiza-se a saúde mental do indivíduo. 

De qualquer modo, postula-se a existência de uma face 

ta da subjetividade que não aparece diretamente na relação obj~ 

tividade pela linguagem, pois para Levy-Valensi (1965) "ah d"-meVl 

~soes e~s"H'~Vle"-a"-~ dCl -i'"-Vlguclgem, Vlêio e~;têio Vlunea 11a oJtdem do 

go, ou ~eja, 11aJ., J.,uaJ., aJt;t"-eu-i'aç-oe~ man"-lÍe~;tcl~ (p~ 38). 

Então, ao caráter manifesto dos conteúdos que se ex 

plicitam nas relações do diálogo, empreende-se uma ordem que nao 

figura no diálogo e que não poderá jamais figurar, 

aos campos da subjetividade e â verdade última que 

no inconsciente. 

pois pertence 

se encontra 

Em suma, e através do diálogo, enquanto instância que 

falsea a subjetividade, que 

ja através da projeção onde 

o sujeito se lança até as coisas, s~ 

se denuncia enquanto desconhecimen 

to, seja por encontro essencial. Desse modo, o discurso possib! 

lita uma captação da subjetividade através de uma intersubjetiv! 

dade, pois a fala enquanto instância que mortaliza o sujeito o 

denuncia naquilo que possui de mais autêntico, mais puro e mais 

real. Todo essse caráter de realeza, só é captávelnum campo fo~ 

mado por duas subjetividades numa situação mediada pela fala: a 

intersubjetividade. 

1.5 - O processo de inserção do indivíduo não-falante 

na cultura 

Estabelecer os parâmetros delimitadores da entrada do 

indivíduo não-falante na cultura, implica, necessariamente, em 

se proceder uma definição e esclarecimento de um conjunto de fe 

nomenos que estão presentes e datam de momentos que antecedem a 

inscrição do sujeito 

uma questão bastante 

na linguagem. Neste sentido, trata-se 

complicada, pelo fato de focalizar uma 

de 

eta 

pa do desenvolvimento humano, na qual, os acontecimentos não se 
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mostram de tão fácil acesso. Este momento da antropogênese e, 

ainda nos dias atuais, um problema crucial, pois o que se tem 

efetuado são comparações extraídas do estudo de pacientes em es 

tados profundamente regressivos. Desse modo, não se dispõe de um 

modelo que permita estabelecer uma significação precisa dos fenô 

menos que se dão neste estado. 

Com efeito, mesmo considerando o progresso de disci 

plinas tão dispares do saber cientifico, ainda não se evidenciou 

matrizes explicativas sobre essa realidade, que é tratada median 

te um mero processo de "adjudicação". 

Ainda subsiste, por outro lado, a carência de uma obj::: 

tologia formal abstrata, que aborde a nível conceptual abstrato, 

o que acontece no indivíduo, em termós de suas formações psíqul 

cas, organizados como suportes ao seu ingresso na cultura. Es 

tes, em última instância, marcam a passagem do indivíduo do esta 

do de total inermidade biológica a condição de sujeito-falante 

enquanto crivado pelas leis sócio-históricas 11, (Lacan, 1985). 

Sob este prisma fica patente que se deve lançar mao 

de instrumentos teóricos apropriados para, então, proceder a uma 

compreensão do outro nível da realidade humana (constituição do 

seu psiquismo, aqui considerado em oposição à maturação biológl 

ca). Chegar-se-á, então, a um entendimento de como as transforma 

çoes psíquicas se manifestam e respondem, via de regra, por um 

conjunto de efeitos, que são norteadores da distáncia do indiví 

duo de sua condição biológica, rumo ao estatuto social da condi 

ção de humano (Althusser, 1978). 

Acredita-se que dessa forma se dispõe de condicões pa , -

ra produzir conhecimento útil e válido que explique as relações 

existentes entre conjuntos de fenômenos do estado mencionado, de 

suas causas e, ainda, dos efeitos que podem ser observados. Este 

tem sido o trabalho realizado por Lacan (1978a), particularmente 

em sua tentativa de explicar a constituição do sujelto, a partir 

da experiência do seu encontro com o seu semelhante. 

Não obstante, este estado enquanto originário (Aula~ 

nier, 1979a), pelo fato mesmo de ser a primeira organização da 



condição humana, serve de base para a formação dos demais esta 

dos de desenvolvimento do psiquismo que a este se sucedem. Entre 

tanto, este estado originário só pode ser caracterizado em ter 

mos estruturais e ainda, de forma retroativa. Apenas se pode e~ 

plicar o modo como está pré-figurado o ser humano em sua marcada 

imaturidade biológica, no momento em que ainda não dispõe dos 

dispositivos lingüísticos. Nesse sentido, as teorias estabeleci 

das para por em evidéncia as ocorrências do indivíduo neste esta 

do, têm Um certo valor mítico, pois o que se afirma sobre o su 

jeito é o resultado de informações e observações que são realiz~ 

das no mesmo, enquanto mediado por um código lingüístico. Isto 

porque embora se saiba da existência dos aspectos estruturais pe 

culiares desse estado nao se dispõe, em termos conceituais, de 

instrumentos teóricos rigorosos que permitam operar, neste pr2 

cesso, para assim intp.ligibilizar e promover o esclarecimento 

das transformações estruturantes. 

Assim sendo, a explicação desse estado originário se 

reveste, parcialmente, de um teor 

premissa de que no início 

ções psíquicas estáveis e 

da vida 

especulativo, pois parte-se da 

há toda uma carência de forma 

de elevado nível funcional bem como a 

suspeita da existência de um estado de dispersão que encontra no 

corpo o palco para sua expressa0. 

Este estado postulado por Lacan (1978a) é relativamen 

te mítico, pois é quase que impossível asceder diretamente às suas 

produções, ou seja, este nível de organização escapa ao domínio 

dos instrumentos conceituais existentes. Mesmo assim já existem 

além dos estudos de Lacan, empenhos de teorias significativas co 

mo as de Piaget, Mahler, Freud, Klein, Winnicott que, 

tros, se detiveram no assunto. 

Apenas ressalta-se aqui que as formulações 

entre ou 

baseadas 

na comparação da observação de pacientes psicóticos, são de cer 

to modo, inconsistentes (Klein, 1978), pois o psicótico não re 

gride totalmente a este estado, uma vez que já dispõe, de alguma 

forma, de uma região de seu corpo, marcada mesmo que de forma ru 

dimentar pelo desejo materno (Aulagnier, 1978a). 

são essas marcas deixadas pelo corpo materno que se 
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no surge no mundo, onde encontra à sua volta um contexto marcado 

por inúmeros objetos valorados simbolicamente e registrados so 

cialmente, além de estar, ao mesmo tempo, dentro e excluído, de 

uma rede de relações humanas significativas. 

Daí, então, se lança o sujeito ao contato com o seme 

lhante se sua espécie, como uma "opção" para assegurar sua vida. 

Isto porque, para Klein (1974), neste momento de sua eXist~ncia 
predomina uma cisão das funções psíquicas, razão pela qual sua 

relação com os objetos é parcial. Para Bleger (1977), é este um 

estágio marcado pela presença de um sujeito que está fusionado 

ao objeto, o que é a decorrência da existência de um núcleo agl~ 

tinado básico, responsável pelo processo de fragmentação presen

te em todo ser ao nascimento. 

Presume-se, então, que neste período inicial não há 

uma diferenciação no que tange às relações entre o corpo e o mun 

do externo l3
• Trata-se assim para Bleger de um nível mais priml 

tivo denominado sincretismo que mediante o contato com os outros 

congêneres, encaminha-se em destino à diferenciação. 

Este contato com o outro é a marca primeira que vai 

delimitar a separação dos espaços aqui considerados como interno 

- aquele pertinente ao próprio psiquismo do sujeito - e externo -

como relativo a realidade do outro codificada culturalmente (Mi 

cela, 1984). 

Antes dessa exposição do ser ao outro nao se pode fa 

lar da existência de espaço pois conforme assinalou Bleger (1977), 

existe somente uma indiscriminação. O surgimento da diferença do 

espaço é, em efeito, o resultado da relação do sujeito em sua to 

tal inermidade com o outro de sua espécie em sua condição de di 

ferenciação específica. 

Neste sentido, a realidade espacia l ao se estabelecer 

inaugura uma dualidade que se funda numa ambivalência: por um l~ 

do, convenciona-se como espaço real aquele pertinente ao sujeito 

que se lança ao outro, e com isso, tem-se um espaço referente à 

mãe como representante cultural, o qual e captado pelo ser não-f~ 

lante como virtual, abstrato ou ideal~. 
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Partindo dessa premissa, pode-se supor que o "mudo" ao 

se dispor diante do seu semelhante, entra em contato com a dife 

rença, que e sobremodo, ignorada, pois a apreensão que tem de si 

e do outro e efetuada em termos de homogeneidade. Neste contex 

to, o outro funciona inicialmente corno urna entidade concreta que, 

paulatinamente, vai se transformando em situações mais abstratas, 

pois a única condição de o ser "mudo" se apreender enquanto rea 

lidade cósica, é apreender o outro na categoria de desejo que e 

da ordem das formações imaginárias (Ricoeur, 1977). 

Esta situação de captação do outro, nao corno re~lid~ 
I 

de, mas corno abstração é a condição "sine qua non" para que' o s~ 

jeito se estruture em termos objetivos, garantindo assim a cons

tituição de um espaço próprio marcado pela intersubjetividade.E~ 

te é o primeiro passo para a constituição do sujeito em relação 

ao desencadeamento de um processso caracterizado por sucessivas 

transformações qualitativas, que se terminalizam com a implanta 

ção da realidade referente à linguagem. 

A referência desta feita diz respeito a um rrocesso 

que trata da constituição do sujeito falante, enquanto vinculada 

a um espaço simbólico que e o resultado das interações processa 

das entre o ser não-falante e os seus semelhantes. Desse modo, 

se tornam possíveis as ocorrências internas constitutivas do su 

jeito e norte adoras da subjetividade (Vallejo, 1978). 

No seu processo de constituição,o sujeito posiciona

se corno lugar de urna diferença que é decorrência de urna lóaica 

interna (Deleuze, 1968). Esta funciona para dar lugar à existên 

cia do objeto em função das transformações que se processam no 

mesmo corno resultado do implante da linguagem. 

Neste contexto, assinala Sapir (1968), a linguagem i~ 

planta urna diferença que distancia o ser não-falante de sua con 

dição biológica de inermidade. Aliás, para Ruffié (1974), embora 

toda a atividade psíquica do ser humano repouse sobre urna base 

biológica, o nível onde se situa tal atividade bem corno as conse 

quências observadas em determinação do mesmo acabam por garantir 

ao ser humano um "status" específico, até mesmo em relação à sua 

estrutura biológica. Esta transformação e operada graças a exis 

tência da linguagem, que para o autor, 
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Visto por este ângulo pode-se supor que a entrada do 

ser não-falante no mundo da cultura é marcada pela utilização 

dos símbolos desta realidade, que vao se inscrevendo no seu ps~ 

quismo mediante o processo de significação. 

Desse modo, a linguagem opera numa desrealização do 

sujeito e o transforma numa ilusão, para que assim possa sobrevi 

ver. Para , prosseguir com esta ilusão, o sujeito dispõe, segundo 

Winnicott (1979), de um espaço potencial , que representa o meio 

para a autoconstituição da subjetividade e, também, a condição 

para criar a realidade objetiva nova . Neste caso, o sujeito en 

quanto não-falante desenvolve-se num processo que vai desde uma 

fase material - o mudo em contato com o outro em termos ~e reali 

dade concreta - até uma fase abstrata - o sujeito falante que 

capta o outro e se capta enquanto ilusões. 

Esta fase "material" tem como primeiro objeto a mae, 

que enquanto objeto primário desta relação apresenta-se em ter 

mos de certa estabilidade 1s • Entre a mae e o filho se estabelece 

uma relação silenciosa, historicamente determinada, no interior 

da qual subexisteuma dinâmica de trocas. Esta relação primária e 

fundamental para o estabelecimento das relações subseqüentes. 

-A mae que ora se apresenta como realidade concreta, 

vai sendo substituída no psiquismo do ser não-falante como uma 

abs tração 16 • B desse modo e nesta condição que o indivíduo 

aprisiona ao significante materno para tentar superar o 

trazido da ocasião do nascimento. B assim que caminha em 

se 

vazio 

dire 

ção ao reconhecimento do desejo do outro (lacan, 1975). B neste 

processo que vai construir sua diferença, embora para isto, em 

momentos anteriores , pelo fato de carecer da linguagem, tenha 
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procedido na anulação da diferença entre si mesmo (com um psiqui~ 

mo em núcleos arcáicos) e o seu semelhante que em sua antropog~ 

nese apresenta urna subjetividade crivada e legitimada pela cultu 

ra (Vallejo, 1979). 

Este indivíduo em sua inermidade, que e considerado 

corno "mudo" apesar de estar em contato com o seu semelhante ain 

da não capta a imagem de sua espéci e que lhe é e spelhada. O que 

lhe resta, nestas circunstâncias, é esperar que um outro que fa 

l e , lhe imprima marcas, para que somente assim possa p rosseguir 

evolutivamente. Esta condição de "mudo", embora superada,em to 

do sujeito falante persiste corno o núcleo imaginário que há e m 

cada sujei to, conservado nas formações mais primi ti vas do psiqui~ 

mo. 

são essas marcas que, segundo Lacan (1978a), vao res 

ponder pela tentativa de unificação do estado de fragmentação e m 

que se encontra o "mudo". 

Seria pertinente fazer a distinção entre fragmentação 

e dissociação, pois com referência ao segundo proce sso, se enten 

de a dispersão de partes de urna unidade já constituída. Por es 

se modo, trata-se de um processo patológico (Fairbairn, 1980). 

Por fragmentação, considera-se um estado normal do desenvolvimen 

to, onde não se pode falar de unidade pois, neste estado, nada 

há que se possa constituir corno referente do sujeito que lhe evl 

dencie ser urna totalidade. Esta, só é alcançada pela unidade es 

trutural do corpo do outro. 

Nesse sentido, considera-se o "mudo" corno aquele que 

se lança ao mundo com um corpo em dispersão, um psiquismo cim nQ 

cleos arcáicos e indiferenciados. Apenas a sua função visual é 

funcionante a ponto de lhe permitir urna interaçao através dessa 

via, pois e através do olhar que o "mudo" vai captando os 

tos que o circundam. 

obj~ 

O olhar funciona corno urna gramática universal, pois, 

para Vieira (1983) 

06 olhoJ.J eJ.J;tão -tvu:erL6amen;te c.CUZAegadOJ.J da J.J emãn,,u, 
c.a . CO I ~~ ;ti;tu.elll exemplo de õJt.gãOJ.J ugadOJ.J evolu.tivamú! 
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Corno se pode observar neste estágio, o olhar se reve~ 

te de grande funcionalidade no contexto comunicativo . Nessa si 

tuação , o sujeito não falante não dispõe de urna característica 

estrutural que lhe confira urna unidade, pois aquilo que capta, 

em sua função escópica, permanece em termos de dispersão. Não 

obstante, o alcance dessa unificação se dá, não pela captação do 

outro no plano visual, mas é o resultado de urna relação estreita 

entre um corpo codificado e semanticamente estruturado e 

corpo desprovido dessas formações . 

A finalidade desse contato íntimo é promover a 

outro 

esta 

bilidade no corpo do "mudo " pela superação ou amenização da an 

gústia peculiar à fantasia de destruição que advém do corpo fra~ 

mentado . 

A superaçao dessa angústia , devida a vivência de urna 

unificação do corpo, registrada no psiquismo , evidencia a trans 

posição do indivíduo de condição de "mudo " para a condição de 

"infans 17", pois esta unificação obtida do e pelo corpo do ou 

tro , dá lugar ao aparecimento no psiquismo de urna característica 

referente ao traço unário (Lacan, 1985) . Convém fazer alguns es 

clarecimentos sobre o emprego deste termo . 

Lacan emprega esta terminologia para se referir a urna 

característica que é produzida por urna imago pertencente a urna 

"gestalt " muito específica que constitui urna unidade falsa , pois 

nesse caso, a unidade do corpo , que o "infans " dispõe é apenas 

momentânea e subsiste apenas enquanto decorrência do contato com 

o Outro que é detentor de urna unificação já consagrada no ps~ 

quismo. 

Na condição de "infans ", o sujeito já marca sua emer 

gência corno humano , com vistas a intenção de ser portador da fa 

la, graças à obtenção desta falsa unidade alcançada pelo traço 

unário. Esta é caracterizada pela presença de lacunas e também 

pela dispersão das partes . Por essa razão, não pode ainda o li~ 

fans" se constituir corno sujeito falante, mas corno aquele que se 
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detém na busca de algo que possa verdadeiramente unificar o 

está disperso, uma vez que estruturalmente está subsidiado 

uma unidade falsa. 

por 

Este e o drama ao qual o "infans" se depara para as 

ceder a condição de humano, portador da linguagem (Derrida,1977). 

o drama reside no fato de que o "infans" nao encontra 

seu objetivo final na manutenção e conservação dessa pseudo-un~ 

dade arcaica, nem na tentativa de restaurar a unidade perdida em 

decorrência do nascimento. 

Para tentar atravessar as dificuldades desta fase, o 

"infans" procura encarar o disperso como uma ilusão e assim acre 

dita que é portador de uma totalidade. Com isto, preserva-se da 

angústia relativa à morte. Mas, como esta totalidade não é cons 

tituida no plano lingüístico, os efeitos estáveis dessa ilusão, 

são efêmeros, o que leva o "infans" a se movimentar em busca de 

subsídios externos para ultrapassar essa condição. Assim lança 

em direção, não mais do outro como concretude para apaziguar 

seus estados de tensão, mas em direção a imagem da espécie, pois 

visualiza nela o lugar do encontro com a estabilidade desejada 

em termos da garantia de sua sobrevivência. Tem-se aqui a pass~ 

gem de uma condição de individualidade, característica deste es 

tado de ilusão mantenedora, à condição de coletividade, instala 

da pelo encontro no processo ontogenético da imagem da espécie. 

o "infans" nao pode prosseguir nesta ilusão, pois as 

sim estaria na eminência de abrir mão de sua vida e ser apenas 

uma determinação do outro; o que anularia seu espaço potencial. 

Isto porque se trata de uma ilusão, uma vez que a unidade advêm 

de um outro e ainda não está formada em termos de 

(Aulagnier, 1979b). 

significação 

Assim, o traço unário do "infans" enquanto unidade 

falsa, dá uma ilusória unidade momentânea que se constitui somen 

te a partir do contato com o OUTRO. Este é o processo que Lacan 

(1978b), denominou de efeito de antecipação de uma unidade que 

vai receber sua significação definitiva no plano lingüístico e 

que se inicia com a função do olhar. 
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o olhar no "mudo" e no "infans" apenas detecta um ou 

tro enquanto algo que não é propriedade do sujeito não-falante. 

Seqüencialmente, em termos evolutivos, este olhar vai se comple

xificando a ponto de não mais captar o outro em sua concretude w• 

Desta feita, dirige-se ao semelhante da espécie para captar-lhe 

o desejo. Esse processo de captação do desejo é o passo decisivo 

que opera na transformação do "infans" em proto-suj ei to 19 , ~a m~ 

dida em que, ao captar o desejo do outro o "infans" está se ' re 

vestindo da imago da espécie. Este é o desenrolar da antropogén~ 

se humana (Aulagnier, 1981). 

Neste olhar, vinculado a captação do outro, já se im 

plicita um compromisso libidinal, pois a imagem unificada do ou 

tro é captada como algo que possui tentáculos e que a capta. Por 

essa razao, o proto-sujeito se empenha num processo de aproxim~ . 

çoes e separaçõe s sucessivas, visto estar muito próximo, pode 

ocorrer o risco de ser totalmente incorporado pelo outro e estar 

muito longe, é também perigoso, porque assim não teria meios de 

promover uma identificação estrutural alienante, conforme assina 

lou Lacan (1979a). 

Assim, para Vallejo (1979), o proto-sujeito se lança 

em direção ao desejo do Outro, porque o Outro enquanto objeto vl 

sível se transforma em desejo, pelo fato de sua captação em ter 

mos da unidade corporeificada. 

Neste processo, cria-se urna ilusão, pois em função de 

desejar o outro, o proto-sujeito crer que é também desejado e 

que, assim sendo pode ser o desejo do outro. Esse processo o im 

pulsiona para a vida. Neste ínterim, vai se utilizar da lingu~ 

gem corno urna forma escamoteada de fugir da morte, já que é a lin 

guagem que explicita nele, proto-sujeito, a existência da morte, 

enquanto única realidade possível. 

Em decorrência dessa situação, engendra-se na realida 

de cultural para dar cabo ao estabelecimento do seu próprio des~ 

jo. Com isto, tenciona sair em busca do objeto que lhe é faltan 

te, na crença ilusória de que poderá restaurar o estado de plenl 

tude máxima já vivida. 

- 76 -



Assim, seu empenho tem como finalidade encontrar algo 

que possa ser incorporado. A crença do proto-sujeito é de que e 

xiste algo diante de si que pode lhe promover a estabilidade pr~ 

tendida. Não obstante, para Lacan (1985), nesta busca,frustra-se 

uma vez que não encontra o objeto faltante, pois o mesmo,além de 

estar inscrito numa temporalidade histórica que já se sucideu, 

representa o motor do desejo e também sua causa. 

Ilusoriamente este objeto existe para o sujeito como 

progressão, embora sua espécie testemunhe que estruturalmente e 

da ordem de tudo aquilo que antecede ao indivíduo sendo, porta~ 

to, de caráter específico. 

Assim, o proto-sujeito encontra-se num drama, que é o 

segundo pela qual o sujeito passa em sua existência. Trata-se do 

fato de que no estar cônscio de sua incompletude, e não podere~ 

capar a angústia também porque antecipa para si uma completude 

que nao lhe pertence, processo este realizado pela incorporação 

da imagem do outro, conforme já assinalado. 

Este é o sentido em que se pode falar de uma dialéti 

ca. Esta resulta numa identificação estrutural (pela captação da 

imagem do outro). Tem-se aqui o passo decisivo para que o proto-

sujeito prossiga, em sua evolução, visando alcançar a 

de sujeito, que se consubstancializa com a lin9uagem. 

condição 

A linguagem é sumamente importante pelo fato de su 

plantar no proto-sujeito, o processo de alienação primordial mar 

cado por essa identificação, que apesar de ser alienante e de 

fundamental importância, uma vez que se constitui como a base p~ 

ra todas as identificações subseqüentes (Lacan, 1978a). 

A linguagem representa para Ricoeur (1981) o campo o~ 

de se interceptam e se conjugam os elementos pertinentes à reali 

dade histórica e à concreção do sujeito. Estes se fundam e se 

inscrevem no psiquismo em termos de equipamentos si~nificativos, 

dos quais, o indivíduo dispõe para efetuar suas trocas e estabe 

lecer relações diferenciadas com os demais de sua espécie. 

~ na linguagem que o desejo se viabiliza mascarado por 

uma semântica estrutural. ~ por essa legitimação do desejo que a 
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linguagem é potencialmente capaz de abrir as portar para o suje~ 

to falante, não mais como uma falsa unidade, mas enquanto o re 

sultado de uma separação ocasionada pela lei da cultura 

jo, 1979) . 

(Valle 

Neste processo observa-se a supe ração que o sujeito 

faz do estado de ilusão referente à identificação com o outro, 

para suplantar as fantasias de corpo fr a gme ntado. Com isto , re 

conhece a sua totalidade Ja em função da permanência e utiliza 

ção da linguage m (Lacan , 1979a). 

Esse é o momento que marca a passagem do proto-suje~ 

to , pois o primeiro surge em função de um lugar do desconhecime~ 

to-conhecimento (porque não possui a linguagem), desconhece o me 

canismo que constitui o traço unário, bem como a sua produção . 

Já o sujeito , de posse da linguagem , vislumbra- se diante da / gên~ 
se de sua imagem constituinte , o que superará a unidade falsa de 

condição de proto-sujeito e a substituirá por uma matriz simbó 

lica . 

~ a partir desse momento que o sujeito ganha autono 

mia para , desta feita, tentar se liberar da ordenação que lhe e 

imposta pelo outro. Esta tentativa de liberação representa , já 

mesmo no proto-sujeito um núcleo , que conterá um proto-desejo , já 

que nestas condições não se pode falar de desejo , pelo fato de o 

mesmo não estar ainda articulado nas redes da linguagem e assim 

estaria desprovidb de meios para se expressar significativamente. 

A transformação operada no "infans" pelo i mplante do 

proto-desejo o eleva à condição de proto-sujeito pois sabe-se 

com Lacan (1978b) que esse proto-desejo, por rudimentar que se 

ja , já está acionado em termos de um querer ser na realidade on 

tica , e também um querer ser como outro codificado culturalmente 

para assim obter condições de sair da condição originária carac 

terizada pela indiferencia ção , estado onde as formas pictóricas 20 , 

único produto pslquico por excelência, não sao suficientes 

dar cabo às inquietudes marcadas pelo desejo e frente ao 

de reconhecimento pelo outro (Aulagnier , 1981) . 

para 

desejo 

o que no proto-sujei to já se identifica como condição 
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, 
4 
4 
4 

de ser humano é o fato de antecipar a imagem unificada, mesmo que 4 

não disponha da linguagem para isso. Esta imagem da espécie serve 4 

de anteparo à incompletude e imaturidade peculiares ao nascimen 4 
to do ser humano . 

Nesse sentido , trava- se uma relação dialética, 

o proto-sujeito ao jubilar a imagem antecipada do outro se 

pois 

dis 

põe como aquilo que poderia servir para este outro, em suplantar 

suas carências deixadas pela figura materna . Na realidade este 

é inicialmente a mae, a mesma que produz carências e a mesma que 

deixa transparecer suas carências . 

~ neste processo que a mãe em seu compromisso ~ibidi 
nal com o proto-sujeito leva-o a buscar sua condição de sujeito 

na medida em que o desilude por dar-lhe condições que possam si~ 

nificar sua falta. Desse modo, a mãe potencializa o sujeito p~ 

ra não só preencher sua falta (no caso da mãe), mas tarobém para 

se mover em busca de algo que se constitui como suporte 

para todas as suas carências (no caso do sujeito) . 

mental 

~ assim que para Lacan (1979a), a mae impõe ao proto

sujeito o traço unário, que é o elemento propulsor para o alcan 

ce de sua condição de sujeito. De posse da imagem de sua esp~ 

cie, encontra-se em condição de não mais se fragmentar. Assim, 

ascede pela linguagem - lacre último e inviolável do estado de 

fragmentação - à sua condiçaõ de humano . Este é o efeito da sim 

bolização funcional, base transformadora do proto-sujeito em su 

jeito-sujeitado, que uma vez de posse da linguagem, isto é, en 

quanto falante, ocupa o lugar do outro. Com isto sai da sua iner 

midade característica de sua condição de não-falante. Assim mar 

ca, nele sujeito, a morte de sua condição biológica pelo implan 

te do substrato subjetivo referente à sua identificação com a rea 

lidade cultural . 

Em suma, se descreveu a evolução do indivíduo da con 

dição de nível mais primitivo de evolução até aquela em que o ser 

apresenta sua máxima complexidade. Nesta passagem intervém uma 

série de fatores que são responsáveis pelo desencadeamento de fe 

nômenos específicos. 
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Em primeiro lugar, o sujeito ao ser colocado diante 

de um seu semelhante que funciona como espelho, está em condi 

çõe s de registrar a presença de uma dualidade espacial, que é d~ 

ferenciada em termos de concreção e abstração. Assim entende-se 

o contato como o primeiro referente neste processo de diferencia 

çao. 

Em segundo lugar, destaca-se a função do olhar, que 

funcionalmente apaga a diferença entre esses espaços para criar 

um campo completamente homogêneo. 

Em terceiro lugar, tem-se a inserção do sujeito que 

olha no mundo sirr~ólico atravês de um outro que fala. Esta e a 

condição de "infans" que representa os sedimentos para o impla~ 

te do traço unário, responsável pela captação da falsa unidade. 

Ao olhar para o outro, o "infans" já o concebe - parcialmente cQ 

mo uma imagem. Assim, se 

imagem. Esta é, portanto, 

te - a função escópica na 

funda no desejo do outro, 

daquele que fala (Lacan, 

conceberá mais tarde também como uma 

uma decorrência desse terceiro referen 

presença do outro que fala - que se 

ou seja, o sujeito se vislumbra diante 

1979a). Essa imagem da espécie, que e 

comum aos dois (embora o "infans" disso não saiba) foi quem op~ 

cificou a diferença entre os espaços. Sendo assim, teve-se nes 

tas condições, uma antecipação do desejo do outro. 

Em quarto lugar, observa-se a captação de uma imagem 

privilegiada através de algo que é introjetado como uma unidade 

estrutural através do processo de identificação. No proto-suje~ 

to, trata-se de uma duplicidade, pois já existem impulsões decor 

rentes do proto-desejo. Esta duplicidade, que é o quarto refe 

rente, representa o retorno de uma imagem refletida. 

Desse modo, esse retorno ao sujeito de sua imagem e 

fundamental pois funciona como elemento básico na unificação do 

seu corpo quando de sua entrada na linguagem, possibilitando as 

sim uma harmonia funcional em termos de libido de suas zonas. ero 

genas. 
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N o TAS 

(1) - Especificidade - caracteristica de cada ser humano, form~ 

da a partir de elementos próprios do seu 

( 2 ) 

desenvolvimento psiquico, do modo como se articula no 

seio das relações sociais. Desse modo, surge no individuo, 

aspectos diferenciados que acabam por torná-lo altamente 

especifico, embora não deixe de conservar os dispositivos 

filogenéticos que mantém e são responsáveis pela sua pe~ 

tinência à espécie. 

- Unidade especifica - matriz psiquica decorrente da -açao 

dos protofantasmas, em função das 

ocorrências observadas na relação mãe-filho. Esta unida 

de, teria uma parte imaginária e outra que, a nivel simbó 

lico, é representada pelos elementos do sistema social, 

apresentados pela mãe à criança. 

(3) - Necessidades epistemofilicas - são aquelas que no indivi 

duo estão voltadas para a 

aquisição de conhecimento. Freud (1974b) já fazia refeFê~ 

cia a esta categoria de necessidades, além daquelas r~la 

tivas à satisfação sexual. 

(4) - Individualidade - Tem-se aqui um aspecto que reflete a a 

ção da interferência de elementos pr~ 

prios da constituição individual, organizados em função 

do possivel rearranjo efetuado no patrimônio hereditário, 

em função das influências sociais. Esta caracteristica o 

rienta a maneira pela qual, o individuo em sua especifici 

dade, se articula com os demais em função do código so 

cial. 

(5) - Esta seria o aspecto apontado por Bataille (1980), o qual 

se revela presente em todo ser humano e garante o implan 

te dos sistemas convencionais responsáveis, em última 

instância, pelos mecanismos geradores de condições que 

possibilitam o convivio social em função da assimilação 

do conjunto de normas que são impostas como limites para 

o reconhecimento do Outro e por extensão de si próprio. 
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(6) - Outro, empregado aqui em conformidade com a postulação la 

caniana. O uso da inicial maiúscula, indica que se trata 

de uma outra realidade estruturante, ou seja uma outra ce 

na, na qual o sujeito se constitui. 

(7) - Jogo empregado por Freud, para demonstrar como se dão as 

operaçoes que marcam a presença de elementos do contexto 

social, pois é através do emprego d e sse par alternado es 

truturalmente, que a criança é capaz de simbolizar esta 

dos de presença e ausência. 

(8) - Entropia - Lei fundamental da matéria inorgânica. 

(9) - Essas leis acerca do mundo externo são tratadas como aspe~ 

tos internos, visto que, as mesmas só apresentam sua fun 

cionalidade, à medida em que se constituem como elementos 

integrantes do psiquismo. 

I 
(lO) - Segundo Valabrega (1983), o conceito de "práxis" se refe 

re a uma realidade que se opoe a "gnosis" , ou seja, ao co 

nhecimento. Sem dúvida, no campo das relações humanas o 

conceito vem a significar que não há nenhuma oposição en 

tre a tarefa da hermenêutica e a transformação decorrente 

da aplicação dos dados interpretados. Neste caso, é possi 

vel a existência de uma "práxis" que seja norteadora das 

ações humar:asj "práxis" essa, de certo modo 

visto que não se pode falar de uma "práxis" 

os campos de transformação. 

específica, 

comum a todos 

(11) - Certamente, a ciência do psiquismo humano até a atual ida 

de não produziu um modelo explicativo, acerca do indiví 

duo enquanto ser da cultura, nem também estabeleceu ade 

quadamente os parâmetros da transformação do ser biológl 

co em sujeito falante. Desse modo, se está diante de uma 

ocorrência que dela pouco se sabe, mas que não pode ser 

ignorada. 

(12) - Trata-se de um estágio do desenvolvimento - precisamente 

o inicial - no qual ainda não se observa a presença de 

elementos relativos à ortopedia que refletirá na captação 
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da imagem do semelhante. Corresponde ao período que se 

estende até o sexto mês de idade aproximadamente, onde 

não se verifica nenhuma captação relativa à imagem da es 

pécie de forma discriminada, visto que o ser humano nesta 

fase, está engajado em funções que respondam pelo mínimo 

de organização da funcionalidade fisiológica. ~ enfim, o 

estado de total inermidade. 

(13) - Este é um momento no qual nao se observa a organização 

dos limites necessários à demarcação entre aquilo que e 

referente ao corpo da criança e aquilo que é relativo ao 

mundo externo, devido não haver se constituído uma unida 

de corpórea apropriada a nível da instância egóica. Assim 

sendo, persiste um tipo de relação, onde predominam a in 

discriminação e indiferenciação, havendo então uma conti 

nuidade entre o corpo da criança e o mundo externo. 

Destaca-se neste estado de sincretismo, conforme 

assinalou Bleger, uma relação de inclusividade, ou seja, 

tudo aquilo que é externo, e influencia a criança, e vi 

venciado como sendo uma decorrência de si mesma. Isto po~ 

que, devido a falta de discriminação, não é possível ha 

ver a expulsão necessária dos aspectos parciais (relati 

vos aos objetos), pelo mecanismo de identificação proj~ 

tiva (Klein, 1974). Assim sendo, neste estado fusional, 

não é possível qualquer processo que represente a distin 

ção entre p~rtes boas e más dos objetos, razão pela qual, 

se torna impossível, por parte da criança efetuar "spl t ! 

tingI! e projetar. 

Por fim, este estado fusional no qual reina I a 

confusão entre as partes, é em si, um indutor para que se 

jam acionados os mecanismos referentes à dissociação com 

conseqüente formação de limites entre o corpo e o mundo 

externo, pois somente assim, a projeção tem lugar. 

(14) - De certo modo, quando se formam os primeiros rudimentos, 

que representam uma delimitação entre o suj ei to e o mundo, 

se fixam dois espaços: um referente ao próprio sujeito 

(uma vez representado inicialmente pelo corpo), o qual 

é captado como realidade concreta e o outro fica consigna 
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do à mãe . Este é assimilado pelo indivíduo corno virtual, 

pelo fato de que, nele se inclui determinados valores cul 

turais, que a mãe faz desfilar para o ser não-falante. 

(15) - A mãe diferentemente do pai, é aquela que procura inte 

grar ao máximo, os elementos carenciais da criança, para 

que esta possa dispor ilusoriamente de um estado de com 

pletude. ~ neste sentido, que se afirma ser a mãe aquela 

que assegura para a criança urna certa estabilidade . 

(16) - Naturalmente, este é o indício do processo de formação de 

símbolos, o qual se inicia a partir da inscrição das pr! 

meiras marcas mneumônicas, resultantes das experiências 

de satisfação que a mãe possibilita. 

(17) - "Infans" e aquele que já está provido das condições ne 

cessárias para a fala, mas que ainda estaria a espera de 

algo que lhe propicie a utilização dos códigos lingüíst! 

cos para nomear a falta suscitada pelo desejo. Neste 

do de desenvolvimento, o ser já reconhece a imagem 

imagem, embora ainda não seja capaz de identificá-la 

relativa à espécie e também de nomeá-la, pois, ainda 

é portador dos dispositivos simbólicos necessários. 

esta 

corno 

corno 
-nao 

Na 

realidade, o que o "infans" dispõe, é de urna ortopedia, 

que a nível de imagem corporal, lhe dá condições de se o 

rientar em, direção a cultura para ter acesso à fala, vis 

to que, o "infans" e mesmo aquele que ainda não dispõe da 

palavra. 

(18) - O olhar e a função que primeiro opera no indivíduo e e 

através dela que se verifica por parte do sujeito, em sua 

pronunciada inermidade, a presentificação do gozo maJerno, 

à medida em que a mãe tem a criança corno falo. ~ em decor 

rência da especialização da função do olhar; que a mae 

vai gradativamente sendo captada em termos simbólicos. 

(19) O proto-sujeito é aquele que mesmo de posse do traço unário, 

ainda não fala. Em princípio, porque este traço, na medi 

da em que é assimilado do semelhante, se constitui para o 

sujeito, corno urna unidade falsa e, também, porque ainda 
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nao acedeu à matriz simbólica. Por isso, fica sujeitado à 

imagem do Outro que lhe garante, em termos ilusórios, urna 

unidade falsa. Não obstante, já é capaz de operar sobre 

os efeitos decorrentes dessa imagem e expressá-los signi

ficativamente ao seu semelhante. Neste caso, já se obser 

va urna interrelação entre o sujeito que assume a falsa 

unidade e o semelhante da espécie, q ue se constitui corno 

evidenciador de sinais de existência, ao dispor em termos 

virtuais de urna imagem unificada. Esta se transforma numa 

promessa para o sujeito. Assim se estabelecem os prime~ 

ros indIcios de trocas simbólicas pois, estas ocorrências 

são de urna ordem que não se refere a nenhum dos dois, e 

sim à cultura. 

(20) - Formas pictóricas sao os elementos mais rudimentares e ar 

caicos do psiquismo que funcionam segundo urna maneira 

anárquica. 
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2 - A CONSTITUIÇÃO DA REALIDADE PSíQUICA 

Quando se investiga qualquer aspecto tipicamente humano 

não se pode deixar de fazer referência a assuntos vinculados aos 

aspectos mentais. Embora isto sempre aconteça na prática, nao 

se dispõe de uma delimitação precisa daquilo que os investiaado 

res consideram como realidade psíquica. Isto porque, no âmbito 

da Filosofia e de outros modos de saber científico, a preocup~ 

ção esteve sempre voltada na definição e caracterização da real i 

dade física (Paty, 1985). 

A preocupaçao com os aspectos ligados à esfera da mente é 

bastante recente e teve praticamente seu ponto de partida com 

Descartes que se deteve incessantemente no estudo voltado para 

outra realidade que se afigura ao lado daquela constituída pelos 

objetos externos (Bachelard, 1979). De resto, nesse empenho in~ 

ciado a partir das proposições cartesianas, já havia todoumafin 

co para caracterizar a materialidade psíquica, não mais em oposi 

ção à materialidade física, mas como uma substância que tem leis 

próprias de funcionamento. Esta foi urna das tarefas enfrentadas 

pelos epistemólogos para eliminar determinados obstáculos que se 

impõem ao conhecimento da realidade psíquica. 

Sem sombra de dúvida, o processo de caracterização da rea 

lidade psíquica baseou-se quase sempre no modelo de descrição da 

realidade física. :No tocante a esta última, as proposições -nao 

são tão unânimes, sendo às vezes até contraditórias, corno seI o~ 
serva na herança dos sistemas de pensamento filosófico: ideali~ 

mo e realismo. 

A questão referente à constituição da realidade, tem sido 

responsável pelo aparecimento de inúmeras apreciações, partic~ 

larmente no campo das ciências físicas. Nesse intuito, a maioria 

das aproximações teóricas se encarregam da determinação daquele 

mundo fenomênico que deve ser considerado como realidade. Exis 

tem proposições bastante ingênuas, como também a partir da micro 

física, se verifica toda urna tarefa de cunho epistemológico, vi 

sando traçar, em termos de aproximações teóricas hipotéticas, a 

quilo que sera considerado como realidade, no contexto relacio 

nal humano. 
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Na opinião de Levy (1985), a interpretação bastante ing~ 

nua da realidade se apoia em postulações, onde as teorias a f ir 

mam que a realidade existe como o resultado da descrição do físi 

co. Assim,se sustenta que através da atividade descritiva, da 

atividade compreensiva e da atividade de p redição dos resultados 

das experiênc i as, açambarca-se a gama dos fenômenos que, e m sua 

complexidade, formam um substrato, no qual a realidade se apr~ 

senta e se representa. ~ nesta postulação que se verifica a pr~ 

sença de um i mpasse de difícil soluçã o, poi s sabe-se que a com 

preensão do universo é bastante relativa . 

Em termos genéricos, os cientistas sabem apenas como o ho 

me m atua no universo e a maneira como se utiliza dos elementos 

nele dispostos para produzir meios de sua sobrevivência (Katz, 

1974). Não obstante, para Levy (1985) Ira natutteza óundamental do 

univett~o pode ~ett na ttealidad e mui t o di 6etten t e do modelo elabotta 

d o pelo 6 2~ico " (p. 7 ) . Então, a afirmação de que o mundo exteri 

or existe enquanto meramente uma descrição, a partir do conheci 

mento, é uma aproximação ingênua da realidade. Este assunto, as 

sim abordado, torna-se alvo de críticas severas. Por isso requer 

novas explicações, pois, neste sentido, é pertinente situar que 

as teorias acima mencionadas, aplicam tão-somente os orincíoios - -

da tradição positivista. Naturalmente, deixaram escapar uma fa 

ceta bastante importante da questão e, assim, trataram 

me nte de um problema tão complexo (Moscovici, 1985). 

A proliferação dessa f o rma ingênua de abordar a 

d e , deve-s e para paty (1985) ao fato de que: 

... a i dúa de autonomia do conheumeJ'l,to uenu Mco como tte 
pttu el'l-tação , em ttelação ao ~ uj Uto peMante - ~inguiatt ou 
coletivo , .iugatt dU~M ttepttuen-taçõu - ~to é. , a i dúa de 
obje.tividade. ~ uttge. , nuta pe.M pe.ctiva 6undamen-taL O conhe. 
ume.nto ue.ndMco é. ptte.w amente ute conhewne.n:to ob j e;tI 
vo e. não o conh e.ciment o de ~ e.u obje.to q~que.tt que. ~ e.jaJn 
~ modalidadu de. ~ e.u ptto cU~ o e. da pattticuiattidade. de. ~ e.u 
~~te.ma tte.pttue.n-tativo . (p. 28). 

parcial 

realida 

Desse modo, é o conhecimento científico que cria a _ rtall 

dade, que, por vezes, nao se vinvula aos obj etos em questao. ' Por 

outro lado, a realidade pode ser caracterizada, não como uma me 

ra descrição de objetos físicos supostamente e x istentes, mas co 

- 87 -

• 
C 



mo o resultado de um conjunto de operaçoes de cunho dialético en 

tre modelos teóricos elaborados a nível de construção menta~ e 

os resultados observados nas experiências com as quais o homem 

se depara ao tentar verificar a veracidade de tais modelos (Mos 

covici, 1985). 

Nesse sentido, a realidade é entendida como algo que é ao 

mesmo tempo exterior e interior ao homem, pois é possível se es 

tabelecer uma correlação entre as ações do homem e o complexo nu 

mero de fenômenos que têm lugar na natureza. 

Esta é a outra posição de se anali~ar o problema. Nesta 

perspectiva, o universo existe enquanto possível criação do ho 

mem, ou seja, constitui-se como um meio para a sua sobrevivência. 

Existe uma terceira posição que, segundo Levy (1985), ori 

gina-se dos estudos do campo da microfísica. Nas proposições es 

tabelecidas neste, se observa todo um esforço para uma modifica 

ção fundamental das coisas, pois admite-se que e quase pratic~ 

mente impossível se efetuar uma observação do universo e de seus 

fenômenos, diretamente através dos sentidos, uma vez que, confor 

me é demonstrado pela mecânica quântica, existe um certo numero 

de limites no processo de observação humana. Assim, existem obs 

táculos teóricos que se presentificam na observação do real. Com 

isto se descarta quase que completamente a afirmação que susten 

ta ser o mundo externo o produto da descrição do homem. Aqui se 

está considerando toda a interferência de sua atividade mental 

como possibilidade de uma explicação complementar ao processo 

descritivo (Bachelard, 1979), pois somente através da atividade 

advinda do psiquismo humano, se pode superar os obstáculos epi~ 

temológicos que impedem a assimilação do real. 

Não obstante, assinala Bachelard que: 

. .. de. 6a;to, ê. a paJLtUt de. wna e.I.:l pe.uilidade. que. o ue.n:tú.. 
ta queJt blL6c.aA a ~ZY1Â.e.I.:le.. Não pode. ac.e.i.taA c.omo objwvo 
wn pe.YL6ame.Y1Â.o que. Ylão te.m ~'<'do pe.l.:l~oa1.me.Y1Â.e. objwvado. 

. .. P~.<.c.o.e.og.<.c.ame.Y1Â.e. Ylão há ve.ttdade. ~ em wn eNto Itw6.<.c.a 
do. Uma p~.<.c.o.e.og.<.a da a;tdude. objwva ê. wna ~tõtt.<.a do7.: 
11.0~~O~ e.ItltM pe.l.:l~oW (p. 28 7) • 
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Desse modo, se compreende que tanto o objeto quanto o mu~ • 

do e xterior, não podem ser considerados de imediato como objet~ f 
vos. Em outras palavras, a capta ção do objeto e da realidade em ( 

termos de objetividade se faz pela utilização de uma atitude sub f 
jetiva. Frente a essa colocação, a questão com que se iniciou es 

te tópico pode ser agora abordada em outras bases; ou seja, deve 

ser considerada como uma relação entre a descrição do universo 

enquanto resultado de uma atitude subjetiva e a realidade mesma 

do universo. Como se pode observar aqui, se recorre aos fundamen 

tos da realidade mental para descrever o mundo exterior. Mas, 

por outro lado, esse procedimento suscita outra questão: o que e 

e como se constitui a realidade psíquica em termos de sua mate 

rialidade constituinte? Com isto, se chega a um campo onde exis 

tem inúmeras dificuldades, pois os modelos que em sua maioria 

tratam da caracterização da realidade psíquica são os mesmos / que 

foram postulados para caracterizar a realidade física. 

Assim, a realidade psíquica seria compreendida em analogia 

a realidade física, salvo as conceituações de Freud (1974d). 

Até aqui se situou a problemática relativa à construção 

da realidade física, para com isto, deixar entrever que neste 

campo, ainda não há unanimidade por parte dos cientistas que se 

empenham na compreensão do que realmente seja a realidade e tam 

bém quais os procedimentos que serão válidos para determiná-la, 

para que finalmente possa ser realizada uma compreensao adequada 

de todos os seus fenômenos. Portanto, este campo ainda não aI 

cançou a estabilidade desejada, pois como admite Farias (1984): 

. " no c.ampo dM uenueu óIó..i.c.eu, a..<.nda não no..i. ~ 
c.ançada a ex.i.gê.nua de c.o eltê.nua ..i.YLte/tl'la du ej ada, 
palta MUtV..tJt de beu e a um c.onhec...tmeYLto u en:tlMc.o vá 
lido I na Wc.unó c.Jt..tção da Itealidade I. S e a t eoJt..ta 
deu u ê.nuM óIó..i.c.eu e1.aboltada a luz de pitO p0.6..i.ção 
e:ú.6teYLtu e ItU uUad0.6 expeJt..tmeYLtw não açambalt 
c.a c.fultamente todeu eu nuanc.u da c.ompl ex.i.dade do7.; 
óel1ômeno-6, então, eu u ê.nc...tM do homem, que na 
ma..<.oJt..ta dM vezu, c.onó..i.de.lta eu uê.nuM óIó..i.C.M, 
C.01110 mode1.o, expliwaJt..ta o mumo pltoblema em ma..<. 
Olt c.omplex.i.dade na med..tda em que pltet ende que -6uM 
du c.o b e.Itta6 -6 e ..i.mpo nham em t eJunO-6 de ve.ltdade (p . 63) . 

Em se tratando da realidade psíquica, essa problemáti 

ca se avoluma, corno também se torna mais obscura, pois enquanto 
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que as relações físicas são compreendidas como exteriores ao ho 

mem, a realidade psíquica que é tratada pelo cientista, se consti 

tui como uma parte específica de si mesmo, uma vez que se caract~ 

riza como o marco distintivo que possibilitou a passagem da condi 

ção de animal à condição humana. 

Por esse motivo, é quase que impossível se manter a 

distância necessária ao estudo, quando se pretende abordar os fe 

nômenos tipicamente humanos e até mesmo como realidade fenomênica 

(Bachelard, 1977). Além do mais, sabe-se que o psiquismo se as 

senta numa base biológica, possivelmente o cérebro, na qual, nos 

elementos de sua constituição, contém informações acerca das au 

to-duplicação, característica distintiva do ser vivo em rel~ção à 

matéria inorgânica, responsável também pela especialização da ma 

téria viva l . Por outro lado, há também o arquivo sócio-histórico 

de um conjunto de informações processadas no campo das relações 

interpessoais, que se apresenta como relevante na caracterização 

da organização da realidade psíquica. 

Com isto, é possível se destacar que a realidade psi 

quica não pode ser compreendida do mesmo modo que a realidade fí 

sica. 

2.1 - As Influências Biológicas e Sociais no Psiquismo 

Humano 

o homem em sua condição social resulta de um proce~ 

so contínuo de transformações processadas tanto no âmbito de suas 

estruturas biológicas quanto no que tange aos elementos sociais 

na sua conduta. Essas transformações, seja da ordem estrutural, 

como, por exemplo, a assunção da postura bípede ou da ordem so 

cial como no emprego de palavras para designar as coisas (Freud, 

1974h), reflete-se em termos de influências nas organizações ul 

teriores do psiquismo. Ao mesmo tempo, são essas transformações 

o resultado de níveis de acabamento já organizados em função das 

influências da prontidão biológica e das normas sociais assinala 

das. Assim, vive o homem num processo contínuo de mudança. Antes 

mesmo de saber que está sempre mudando, o homem é expectador de 

um universo em transformação. Porém, com relação aos demais seres 
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vivos , o homem não sabe que o mundo se transforma a cada momento , 

como também registra essas transformações , à medida em que também 

se transforma. Esse processo , na realidade , é o resultado das op~ 

rações que têm lugar no psiquismo e das orqanizações que gradat~ 

vamente ganham funcionalidade (Bion, 1977) . 

I 

~ 

Somente através desses dispositivos psíquicos e que o 

homem pode reconstruir o mundo através de sua memóriai e nesse pr~ 

cesso de reconstrução , se encontra a sua cara cte rística de anteci 

paçao e previsão do futuro graças às leis que vai descobrindo em f 

consonância com seu nível de organização psíquica refletida 

termos biológicos e sociais . 

em 

As influéncias biológicas e sociais no psiquismo , pe~ • 

mitem o implante de todo o processo de mudanças , para que desse 

modo, a realidade momentânea não seja negada , nem seja sucumbida 

pelas imagens de situações passadas (Aulagnier, 19 79b) . Assim , 

graças as suas formações psíquicas estruturadas evolutivamente , • 
encontra- se em condições de não mais repetir o passado, uma vez 

que se dispõe à criatividade , caminhando rumo às suas reatiz~ 

ções . Esta é a condição pela qual o s u jeito passa por uma d~men 

são construtiva (Levy - Valensi , 1966) . 

Em relação ao exposto , s e deduz que todas as funções 
-do sujeito necessárias à sua sobrevivência , sao o resultado, em 

parte , dessas influências biológicas e sociais e , em parte repr~ 

sentam a organização própria do psiquismo , que ao ser o ponto de 

convergência dessas influências , oryaniza- se para s uplantá-las e I 
comandá-las . Isto é o que acontece particularmente no campo dos 

valores , quando se dispõe o homem rumo à sua realização . 

A realização humana é um projeto que se caracteriza 

por uma dupla inscrição . Por um lado , registra - se a disponibilid~ 

de de seus recursos , quer dizer , a possibilidade observada em te~ 

mos daquilo que suas estruturas psíquicas lhe permitem efetuar. 

Por outro lado , há também um processo referente à mobilização des 

ses recursos , que depende , em última instância , do modo como o su 

jeito está en gajado no sistema social (Bleger , 1980) . 

Desse modo , fica o homem caracterizado por dois con 
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juntos de orocessos que se opõem . Num plano , encon tram- se todos 

os aspectos que são móveis e disponíveis . Estes s ão o resultado 

do processo de evolução do indivíduo no que concerne a -superaçao 

do estado de simbiose inicial e de não - discriminação na sua estru 

tura de personalidade . 

Pode-se , portanto , supor que esses a spectos represe~ 

tam uma matriz de interações que se apresentará de maneira variá 

vel em função do complexo das relações sociais . Essa matriz se as 

senta numa o utra que é denominada por Bleger (1980) , de estrutura 

básica. Esta se apresenta em termos daquilo que e fixo e que e 

também o resultado dos sedimentos mais arcaicos do psiquismo. Em 

suma, ter- se - ia o aspecto relacional - resultado dos aspectos mo 

veis do psiquismo - e o aspecto não- relacional - matriz de susten 

tação para que os aspectos móveis possam figurar num dado conte x 

to e assim revelarem sua importância . Este é o arranjo garantido 

pelas influéncias oriundas da organização biológica - entendida 

aqui como endógena - e da organizacão social - exógena - no ps~ 

quismo . 

No decorrer , se pretenderá caracterizar como esses 

dois conjuntos de aspectos se revertem em influências fundamen 

tais no psiquismo humano . Tenta- se verificar como , tanto os aspe~ 

tos biológicos quanto os sociais , influenciam o psiquismo , como 

se combinam e como mantêm relações mútuas , ao longo da histófia 

do indivíduo e , conseqüentemente , ao longo da história da espécle . 

No que tange a existência do indivíduo marcado pela 

sua temporal idade , se pode caracterizar três aspectos fundamen 

tais (Vygotsky , 1984) . Em princípio , aventa- se a possibilidade de 

se estabelecer premissa acerca da maneira como o ser humano inte 

rage com o ambiente físico e social . Em segundo lugar , atenta - se 

para o estudo das novas formas de atividades que decorrem , por um 

lado , de um conjunto de l e is biológicas e , por outro , do implante 

das leis sócio-históricas , quer dizer , aquilo que se representa 

em termos da conduta observada , a assimilação de uma lei do con 

texto social e de que modo o mesmo repercute na ampliação ou -nao 

do repertório de conduta do indivíduo , na medida em que a partir 

dessa situação já se encontra em condições de construir instrumen 

tos visando a facilitação no sistema de trocas . 
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Em terceiro lugar , trata- se da relação ent r eouso des 

ses instrumentos e o surgimento da l inguagem como condição " s ine 

qua non " ao sistema de trocas , isto é , a comunicação . 

o que se constata , em termos da organiza~ão das fun 

çoes psíqu icas , é um p r ocesso d e diferenciação gradativa (Micela , 

1984) que tem por finalidade uma especialização no que tange a 

formação das categorias distintivas , relacionadas sis t ematicamen 

te à representação da palavra , à representa~ão da coisa e à açao . 

Este é o caminho da diferenciação promovida pela in 

serçao do homem no contexto social, como condição relevante à sua 

sobrevivência . Este processo apresenta etapas bastante específi 

cas o A esse respeito afirma Aulagnier (19 79b) que nos primórdios 

da vida não se configura nenhuma discriminação adequada dos ele 

mentos psíquicos para que a pa l avra , objeto e ação do indivíduo , 

sejam apreendidos em categorias distintas . Isto po r que o indiví 

duo estaria exibindo os estados mais sincréticos do seu psiquismo 

(Bleger , 1977) para mante r relações com a realidade externa , a 

qual, nesse momento , devido a esse estado de sincretismo 

de - se com a realidade interna. 

confun 

Em decorrência das particularidades desse estágio do 

desenvolvimento humano , o indivíduo dispõe de formações pictór~ 

cas que as utiliza como um meio de interagir ao meio . Estas refle 

tem o conjunto de ações que o psiquismo é capaz de oroduzir . 

No decorrer do processo evolutivo , essas formações se 

organizam de modo a possibilitar o aparecimento de conteúdos men 

tais mais específicos como a fantasia e a representação vinculada 

ao emprego da palavra no contexto social . 

Esses novos elementos psíquicos , segundo Lacoste 

(1985) , respondem pela discriminação entre a palavra e o objeto 

que a mesma representa . Isto só acontece quando há uma super~ção 

do estado inicial de sincretismo , em f unção da autonomia alc~nça 

da pelo indivíduo em decorrência da função materna (Winnicott , 

1978) . Esse processo seria equivalente àquele descrito por Freud 

(1974 j) como o surgimento da ação específica acoplada a uma fan 

tas ia que é pela mesma suplantada . 
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Trata- se , assim , de urna primeira incursão do indiví 

duo no seio das estruturas sociais. Esta entrada resulta em pa~ 

te de urna transformação no espaço pictóric0 2
, para que , em função 

dessa transforrnação ,oespaço da fantasia passe a funcionar e exi 

bir seus resultados . 

o resultado final é a disposição do indivíduo no con 

texto cultural enquanto sujeito da enunciação , em condições de se 

utilizar da linguagem. Assim atinge o máximo de sua autonomia en 

quanto humano , pois está apto a reconhecer para si os resultados 

das transformações que o cercam do mesmo modo que encontra sign~ 

ficados para suas ações . 

Esses progressos na formação do psiquismo é urna decor 

rência do encont r o do indivíduo (desde sua prematuridade biológ~ 

ca até sua condição de ser falante) com o código cultural . Nesse 

encontro , vivencia experiências de várias modalidades que acabam 

por engendrar o psiquismo , em função particularmente das leis so 

ciais. Esse engedramento representa o progresso da vida humana , 

necessário para que prossiga seu projeto de existência . 

Ressalte-se que , embora a linguagem seja a marca mais 

importante em termos de caracterização do humano , isto não quer d~ 

zer que em decorrência do seu aparecimento , as formações do esp~ 

ço pictórico e do espaço da fantasia desapareceram , ou percam sua 

funcionalidade . Muito pelo contrário , essas continuam a existir 

corno urna condiçãó básica para que o processo de enunciação tenha 

lugar. Por outro lado , o discurso lingüístico , mesmo se consti 

tuindo corno figura , deixa transparecer nuances dessas formações 

mais arcaicas do psiquismo , além de se utilizar delas , em muitas 

ocasioes, para que possa se expressar (Gribinski , 1982). ~ claro 

que a referência aqui não é mais a estrutura bioló~ica , pois a 

mesma representaria apenas urna base elementar , onde urna rede de 

relações complexas ganha funcionalidade de modo a excedere1sas d~ 
terminações de organização biológica . Somente graças a es~e sal 

to qualitativo , quer dizer, pela entrada na cultura é que o indi 

víduo pode estar cônscio de sua representação em relação ao mun 

do , ao mesmo tempo em que se vislumbra diante daquilo que o mundo 

representa para si mesmo . 
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A esse respeito é pertinente ressaltar , a sujestão de 

Aulagnier (1979b) para quem a : 

... a aUtl-i..dade. da /te. p/te6entaç.ão , tO 'wa -,6e polttal1t.o , 
)JMa o ~u , ,6Ú1ÔrÚI/lO de. uma a ti v-i..dade de. -i.. 1L,te/tp/te.t~ 
ç.ão : o modo ~ e.g ul1do o qual o obj )to é. /te.p/te6c:n.,tado 
pc:ta ~ua ILOm-i..naç.ão /teve.ta a ;'l1tC?. 'Lp/tetaç.ão que -6C?. dá 
ao Eu do que ê c..au.-6a da e wtê.nc..i a e de. ~ua 6unç.ão 
(p . 30) . 

Nesse sentido , a representaçã o nao so e responsável 

por um novo a rranjo no psiquismo , corno possibilita ao indivíduo 

urna nova interpretação do mundo e de si mesmo . Assim , para Aula~ 

nier (1979b), fica patente que é pela atividade da representação 

que se obtém toda superação do modo de ação determinada apenas p~ 

la estrutura biológica em termos de atividades motoras . Por outro 

lado , a representação impõe toda urna lógica na ação do indivíduo , 

a qual não se explica e nem se justifica em relação a 

biológica . 

estrutura 

Tem- se , assim , o resultado de urna mudança no plano 

de ação. Este processo, reflete o registro das determinações so 

ciais , que condicionaram urna nova organização na conduta do indi 

víduo e nas peculiaridades resultantes do seu desejo (Dolto , 1984). 

A partir da efetivação desse registro , observa-se o 

surgimento de urna operação em termos de " feed-back ", pois desse 

mome nto em diante ·todo aspecto da conduta é engendrado e determi 

nado pelo sistema psíquico . Corno decorrência desse auto-engendr~ 

mento, surgem novos arranjos , que propulsionam o indivíduo no seu 

processo evolutivo, visando o sistema de trocas corno condição bá 

sica à sua sobrevivência . Desta feita , esse processo já se efe 

tua segundo urna orientação dinàmica e estrutural e não mais está 

subjugada tão- somente ao acabamento das estruturas biológicas 

(Freud , 1974d) . 

Para Aulagnier (1980a), este é o modo funcional do 

processo originário ; trata- se do momento em que as relações do in 

divíduo já têm urna referência a urna estrutura de natureza psíqu~ 

ca que , em seu comando , "desloca " em parte a conduta de sua tubo!:. 

dinação biológica . Este processo originário representa os momen 

tos iniciais do psiquismo em termos de sua funcionalidade . Portan 

to seria o equivalente aos primeiros cimentos da estrutura do ar 
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caico (Rosalato , 1982). 

Este processo originário representa a quebra da cont! 

nuidade do sujeito por representar um componente diferenciador e 

diferente no seio da estrutura biológica, que é da ordem social. 

Os elementos desse processo correspondem àquelas formações ! que 

são as primeiras a serem codificadas no contexto social , através 

da atividade pictórica na relação do indivíduo com a figura mater 

na . 

Naturalmente esse processo nao garante "per 

brevivência do indivíduo . Em princípio , porque o código 

não dispõe de elementos de significação para todas as 

se" a so 

social 

manifesta 

ções concernentes a esse processo. Por outro lado , s~-se , quedura~ 

te esta fase ainda não se observa a discriminação entre real ida 

de interna e realidade externa, necessária para que o indivíduo 

conquiste a integridade do seu ser pelas transformações gradat! 

vas e contínuas do estado de corpo fragmentado ao estado de corpo 

unificado . Nesta passagem o processo originário representa a pri 

meira etapa . 

Esse processo , ao se constituir , revela-se de dois mQ 

dos : por um lado , evidencia um estado de organização do psiquismo 

e a primeira marca característica do humano . Por outro lado, si 

tua- se como um aspecto que impulsiona o indivíduo rumo a organiz~ 

ções mais específi~as e mais diferenciadas. Desse modo, registra

se um recuo da função pictórica (característica do processo orig! 

nário) , para que em decorrência dessa transformação psíquica seja 

possível o implante do processo primário , que t e m como função a 

representação fantasmática . Este processo sediado no desejo do 

outro tem assim seu lugar no psiquismo, assentando- se sobre uma 

base que é o processo originário . Ao tornar-se funcional , o prQ 

cesso primário opera de modo a fazer surgirem condutas novas en 

quanto que controla a organização pictórica , promovendo um novo 

arranjo tanto nas suas funções quanto nas suas expressoes . Então, 

para Aulagnier (1979b) o surgimento desse processo representa um 

segundo estágio de organização do psiquismo , que tem uma partic~ 

laridade: ou seja, sua determinação está situada numa temooralida 

de mais remota (o período da gestação) em termos das expectativas 

oriundas do desejo materno. Como se sabe , os seus efeitos só vão 
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ser revelados quando houver um mínimo de estruturação no psiqui~ 

mo, que e o processo originário. Este faz parte da história da 

espécie do indivíduo (Freud, 1974d). Assim, tem-se até então 

dois registros. Com referência ao processo originário, observa

se a incursão do indivíduo da história de sua espécie, e no que 

se refere ao processo primário, afigura-se a vinculação do indi 

víduo ao desejo do outro. 

-Estar atrelado ao desejo do outro , ainda nao e tu 

• 
4 
4 

4 

f 

• 
4 
« 
4 

c 

« 

C 

do, mas isto já significa um esforço para delimitar a espaciall C 

dade psíquica a partir de uma fonte exógena. Neste entrelaçame~ 4 
to, o psiquismo da criança vai se organizando para fazer resso 

nar no psiquismo materno que representa o alvo a ser atingido. 

Neste processo, se faz necessário sair em busca de meios onde o 

próprio desejo, já alienado , passa a ter urna significação. Para 

isto, o indivíduo se empenha em procurar um código de signific~ 

ção, para dar cabo a este estado de alienação primordial,no qual 

seu desejo se encontra. Com isto, se distancia dos elementos 

potencializadores de uma estrutura psicótica (Aulagnier, 1979b). 

Este é o recurso que a palavra possibilita ao indivíduo. 

Esta acessibilidade do discurso é considerada como 

a emergência de um terceiro processo no psiquismo que funciona 

na base da enunciação. Sob este prisma, se estabelece o proces 

so secundário. Neste caso, a ação específica já representa urna 

economia no siste~a comunicacional, uma vez que as relações de 

troca se processam sob certa biunivocidade, uma vez que o indiví 

duo já é portador do sistema de códigos culturais. 

Somente a partir do implante desse terceiro proce~ 

so em termos funcionais é que o psiquismo opera como uma estrutu 

ra integrada, no sentido da apreensão dos elementos significatl 

vos do mundo, pois para Aulagnier (1978b) 

. .. Of.> e..te.me.ntOf.J que. não e.f.J-tão aptM a f.> o lJt e.Jte.m 
a me,.taboüzação I iJ.,to ~ . pMf.>Me.m pelo pJtoc.~ 
.~ o d e. Jte.pJt~~ e.11.tação I, não pu d em te.Jt wn Jte.pJte. 
f.> e.ntante. 110 e.f.J paço pf.>Zq LU c. o , não -te.ndo , poft-ta!i 
.to, e.x,0!l .tênc.ia pMa a pf.>.i.que. . (p. 30) . 

Não obstante, quer se trate do processo origin~ 

rio, do processo primário ou do processo secundário, é a ativida 
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de da representação que, em última instância , se responsabiliza 

pelo aparecimento dos novos conteúdos mentais e tambêmdepadr6es 

específicos de conduta, pois somente assim o indivíduo pode efe 

tuar toda uma metabolização do material heterogêneo atravês Ida 
representação. Assim, este material se torna homogêneo e ê incor 

porado ao psiquismo uma vez que se encontra como uma duplicata 

de elementos do psiquismo materno . 

Disso então decorre que o suplante da atividade 

fantasmática , característica do processo primário, vem ser o re 

sultado da assimilação de um conjunto de normas sociais do campo 

da linguagem que permitem uma nomeação do desejo. 

Esta passagem ê marcada por vários estreitamentos 

no psiquismo da criança para que com isto venha a ter a conota 

ção pré-determinada socialmente (Bion, 1977). Assim, o desenvol 

vimento das funç6es psíquicas no homem se constitui um processo 

absolutamente particular . O ponto decisivo dessa especialidade 

reside no fato de que toda a organização das estruturas psíqu~ 

cas segue um processo evolutivo completamente diferente das mani 

festaç6es resultantes das determinaç6es da herança biológica . 

(Atlan , 1974) . Não obstante, ê sabido que as transformaç6es so 

fridas pelo homem durante a sua evolução filogenêtica acabam 

por se refletir na sua ortogênese , de modo que se assemelha a uma 

transmissão dessas características que se constituiram e se acu 

mularam de geração .a geraçao . Na verdade, ao nível da ação, as 

características que surgem na maioria das vezes, não se explicam 

meramente em função do oadrão determinado pela herança biológica 

(Leontiev, 1978). Desse modo , ê provável que ao têrmino da for 

mação biológica do homem , a transmissão dessas aç6es está na de 

pendência das leis sociais. Então,aqui se presume que o biológ~ 

co representaria apenas a base onde se assenta o psiquismo;sendo 

em decorrência do social que se dá a conformação e organização 

dos conjuntos de elementos caracterizados, em termos de conteú 

dos mentais. Esta diferença presencia o surgimento do homem 

como um ser num contexto histórico (Deleuze, 1968), o qual, a 

partir da sua função criadora , emoenha- se no trabalho como ativi 

dade humana fundamental. 

Atravês do trabalho - aspecto legitimado do homem 
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no contexto social - processa - se marcadas transformações no ho 

mem, particularmente no que tange à produção, considerada aqui 

como a consequência do esforço empregado. Assim , tem-se pelo 

trabalho uma transformaç ã o, determinada quase que exclusivamente 

e m termos psíquicos para dar significaç ão à produção, a qual t em 

por finalidade estabelecer códigos comuns nas relações humanas . I 

Com isto, se estabelecem vínculos onde a inte ratuação é o elemen I 

to básico (Hegel, 1974). 

As particularidades psíquicas que participam dess e 

processo se encarregam da influência na história individual, ao 

mesmo tempo em que padrões dessa influência são refletidos na 

história cultural. Esse é o resultado de uma força e xógena ao 

indivíduo que acaba por registrar nele aquisições que vao ser 

próprias do gênero humano. Estas aquisições , como se sabe, -nao 

são registradas nem trénsmitidas morfologicamEnte , pois para Le 

ontiev (1978) 

. .. CUl pllo pJU..e dadu b.-i.olog.-i.c.ame~te helldadCUl do ho 
!nem não de.teJun-tnam CUl I.IUM aptidõu PI.l1.qt..úc.aI.I . Ai 
óac.ui.dadu do homem não u .tão v~u.ai.meYl;t e C.Ol'Lt.-i. 
dCUl no c.e.llebllo . O que o c.e.llebllo el1c.eMa v~ucil 
men.te não l.I ão t w ou .t w aptidõu u peuMc.amen 
te humal'lCUl, mM apenCUl a aptidão pMa a nOJLmaç.ao 
dU I.lCUl aptidõu . 

POIl outllCUl p(LtaVllal.l , CUl pllopJU..edadu b{o 
log.-i.c.ament e hvz.dadCUl do homem, c.onl.lt.-i.;tuern ape. I1CUl 
wna dM c.ond.-i.ç.õu da óOllmaç.ão de .6 UM 6Wlç.ÕU e 
nac.ui.dadu P.61.qt..úC.CUl, c.ond.-i.ç.ão que du empe.nha pOIl 
c.e.llto um papel .-i.mpolltan.te (p . 257 ) . 

Provavelmente, se deixa entrever aqui que os siste 

mas e funções psíquicas não são determinados pelos padrões trans 

mitidos nas informações cromossômicas embora sejam de certo modo 

dependentes das mesmas. Assim, o homem ao c nnstituir seu psiqui~ 

mo não só se distancia de sua condição biológica como também es 

se processo abre uma fenda que cria uma descontinuidade entre o 

biológico e o psíquico , tanto no que tange à funcionalidade des 

ses processos, quanto no que conserva aos mecanismos de transmi~ 

sao e de aquisições dos elementos pertinentes a essas duas esfe 

raso Então, supõe-se que o biológico representaria apenas o el~ 

mento equivalente à forma, enquanto que o psíquico cobre j aquilo 

que se denomina de conteúdo. 
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~ através do conteúdo - especificamente , conteúdos 

mentais - que o indivíduo se apropria da realidade que o cerca e 

estabelece relações reais que estão na dependência dos aspectos 

assimilados historicamente. Naturalmente a referência aqui é ao 

inconsciente, como elemento organizado e responsável pe la condi 

ção humana (Micela, 1984), que não é transmitida ao nascimento 

por padrões genéticos. 

o referente à realidade humana é um processo de 

construção, pois conforme assinalava Lacan(1978a) o ser humano, 

ao nascer, se encontra como o equivalente ao "nada " que se pe!. 

meia de um mundo objetivo transformado pela ação das geraçoes 

pas'sadas 3 • 

o "infans" por ocasião do seu nascimento não tem 

condição de dar conta dessa objetividade. Por isso, esse mundo 

nao e percebido, e se faz necessária a presença de um outro - no 

caso, elemento da cultura - que espelhe para o indivíduo essa ob 

jetividade. Isto so nao basta, pois para alcançar essa objetiv~ 

dade tem que exercer uma atividade efetiva nessa relação, tanto 

no seu reconhecimento quanto no reconhecimento do outro. Esta é 

a consequência das transformações resultantes do encontro deste 

ser em sua prematuridade com um ser acabado (em termos psíqu~ 

cos) que pode deixar claro as insinuações e exigências da cultu 

ra no que tange à condição de humano (Aulagnier, 1979b). 

Com efeito, a criança para chegar à condição de hu 

mano , passa por um processo contínuo de transformações onde vai, 

gradativamente , situando-se na qualidade de humano , diante de ou 

tros seres humanos. Sem dúvida, o que há de especificamente hu 

mano no psiquismo forma-se durante a ontogênese, embora seja um 

traço da filogênese que se revela cano um processo de construção e 

não de transmissão genética. 

2.2 - Elementos Arcaicos e Profundos do Psiquismo Humano 

A suposiçao teórica de q ue há um nível arcaico no 

psiquismo e que já teve seu aspecto decisivo na dinámica evoluF~ 

va levanta uma série de questões . Primeiro, caracterizar essa ~i 
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mensão , a partir do indivíduo adulto é uma tarefa bem difícil 

uma vez que no exato momento da funcionalidade apenas desse ní 

vel , não dispõe , o indiví duo , da linguagem para expressar os con 

teúdos mentais . Esta também é outra dificuldade de acesso ao ar 

caico . 

Outros questionamentos diri0em ao encaminhamento 

que deve ser efetuado nas estruturas desse nível , pois há dqvida 

se as mesmas se tornam inoperantes, mediante o aparecimento I dos 

níveis mais complexos de funcionamento, ou se mantém por toda a 

vida do indivíduo . Estudos realizados em indivíduos psicóticos 

e em crianças são sugestivos que esses conteúdos do arcaico sao 
-mantidos como dispositivos , aos quais o indivíduo lança mao oara 

lidar com o meio (Rosenfeld , 1978) . 

Não e so r" Dsicose que esses conteúdos se manifestam 

porque , através dos sistemas mais recentes de funcionamento do 

psiquismo , pode - se elaborar modelos para caracterizar o arcaico. 

Este se organiza a partir de dois sistemas de representação. Por 

um lado , há um conjunto de informações inerentes ao próprio su 

jei to , que são os determinantes funcionais próprio's do psiqui~ 

mo , que no estado de não - integração , se encarrega~ de organizar a 

pulsão , no sistema representativo . Por outro lado , há o sistema 

sociocultural , representado inicialmente pela mãe , no qual o in 

divíduo fica aprisionado e figura , por assim dizer , como um mod~ 

lo de relação objetal e expressão controlada de seus agentes pu! 

sionais. 

Sem dúvida , cada um desses sistemas apresenta org~ 

nizadores específicos , ou seja , trata-se de sistemas subjacentes 

que determinam a constituição da camada arcaica do psiquismo . 

Quanto ao primeiro sistema de influência na forma 

ção do arcaico , as referências a esse processo sao indicativas 

de que a base de organização dessa instância se faz a partir de 

determinadas condições de existência da espêcie humana, 

tratadas em analogia a determinados mitos . 

O mito de andrógeno, (representado pela 

-que sao 

gravidez 

da mae que assim revive, neste estado , o momento original prévio 
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à diferenciação dos seres e do sexo) é passado ao indivíduo, em 

decorrência das marcas que o mesmo deixa no psiquismo materno. 

Outro mito também relevante , é o da cena primitiva , que se refe 

re as interpretações da relação sexual entre os pais , na medida 

em que essa situação se constitui corno um enígma para o sujeito. 

A fantasmática da cena primitiva organiza- se no 

psiquismo materno corno representações da condição de vida. Es 

ses mitos e outros que não são desconhecidos pelo jnconsciente 

materno vão produzir marcas que se inscrevem no psiquismo da crl 

ança para se constituirem , posteriormente , corno sistema de repr~ 

sentações . 

No que tange ao sistema sociocultural tem-se toda 

urna gama de influências e marcas históricas que configuram a fi 

logênese (Micela , 1984). 

Então, no arcaico, os organizadores psíquicos rela 

tivos aos aspectos da vinculação mãe-filho se fazem presentes 

especialmente porque a situação de gestação representa para I a 

mãe urna restauração narcísica, condição privilegiada que refaz a 

situação a ndrógena , estabelecendo-se assim urna plenitude para a 

mãe , pelo estado de indiferenciação decorrente dessa circunstân 

cia . Isto porque a gravidez viria representar a condição em que 

a mãe dispõe do complemento que lhe falta (Fornari , 1982) . Desse 

modo , esses organi~adores correspondem a urna formação inconscie~ 

te, naturalmente engajada no psiquismo materno , no qual já se or 

ganiza toda urna história e determinação para o futuro ser , basea 

d as nos mitos e crenças próprias da filogênese. Este é o espaço 

organizado pela outra cena ; possivelmente , a cena primitiva de 

cada indivíduo que a mãe utiliza virtualmente para se relacio 

nar com o seu filho, atribuindo-lhe a condição de sujeito num m~ 

mento em que está ainda desprovido dos traços mínimos 

rios à essa caracterização (David , 19 79) . 

necessa 

A outra fonte de informação , a nível dos organiz~ 

dores psíquicos, se refere ao espaço social semiotizado que a 

mãe representa em termos do papel que desempenha . ~ possível que 

os organizadores dessa segunda ordem vão obter significação no 

núcleo primário e, ao mesmo tempo, são o resultado das transfor 
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mações processadas nos elementos relativos à ligação mãe-filho, 

nos seus dois tempos: período intra-uterino e após o nascimento. 

Na opinião de M'uzan (1979), Assoun (1978), Anzieu 

(1981) entre outros, esses organizadores vão se estruturar in 

conscientemente nas relações de objeto, constitutivas do mundo 

externo, embora nos primórdios do psiquismo, este núcleo arcaico 

ainda não contém elementos necessários p a r a diferir a realidade 

interna da externa. Além .do mais, o arcaico está voltado para a 

estruturação do conglomerado de vivências situadas no corpo, en 

quanto são captadas em termos de não-integração e com isso denun 

ciadores da pulsão de morte (Resnick, 1982). Assim, ocupa-se o 

psiquismo arcaico do processo de estruturação do conteúdo que g~ • 

rante a presença da pulsão de vida antes mesmo de se aviltar em f 

qualquer relação objetal propriamente dita, visto que para o "in ~ 

fans" nenhuma diferenciação entre o mundo que rodeia e o conju~ f 

to fenomênico que tem lugar no seu corpo é possível. Aliás, con C 

forme assanalam Klein e Riviere (1973) as fantasias referentes a f 

este estado de não-diferenciação, são experimentadas pela crian 

ça como aspectos parciais dos objetos, pois ainda não se efJtuo~ 
o registro com o mundo externo enquanto resultado da introjeção 

efetuada através do mecanismo projetivo. Aqui se observa um en 

trelaçamento, de certo modo tênue, entre os organizadores do pr~ 

meiro sistema e os organizadores da ordem sociocultural pois, p~ 

ra Resnick (1982), os organizadores desse primeiro sistema -sao 

conservados no psiquismo através da imagem do corpo, elemento 

que contém a parte mais arcaica do psiquismo, ao lado da fantas 

mática originária. 

A imagem do corpo representa aqui a outra cena, o~ 

de a criança, através do contato com o corpo do adulto, vivenci a 

as determinações de suas fantasias inconscientes, enquanto resul 

tado da ação coercitiva executada pela mãe, no que tange à trans 

missão dos elementos estruturais e estruturantes da cultura. Es 

sas vivências vão organizar um outro grupo de vivências corp~ 

reas que tiveram lugar durante a gestação, as quais se caracte 

rizam por serem do tipo pulsional, tanto para a criança como p~ 

ra a mae, que a partir da gravidez são reativadas no seu psiqui~ 

mo, as vivências de global idade pulsional difusa e ilimitada (Le 

claire, 1979a). 

- 103 -

c 
( 



o nascimento para ambos representa um estado de 

vazio . Para a criança porque ao se romper o estado fusional 

lugar o aparecimento das necessidades fisiológicas ao mesmo 

po que não dispõe mais da proteção que impeça a penetração 

situações externas. Para a mãe forma-se também um vazio , 

se vê impedida , pelo nascimento , de continuar no seu estado 

tem 

tem 

das 

pois 

de 

restauração narcisica . Desse modo , a sensação de perda e caren 

cia é compactuada pelos dois membros dessa relação . f: este o pri 

meiro marco de afinidade que aoroxima esses dois seres e dai sur 

ge um psiquismo que irá se espelhar parcialmente naquele que já 

está formado . A partir do contato com os organizadores do 

quismo materno, o individuo se prepara para o processo de 

cação do corpo , em referência à imagem preferencial da mãe 

chmar , 1980b) . O resultado desse processo fica registrado 

psiquismo e figura como arcaico estando sempre à disposição 

sujeito . 

psi 

unifi 

(Blei 

no 

do 

O fato de o corpo ficar exposto às situações exter 

nas e sugestivo de que a partir dessa rela ·ão há uma quebra da 

fusionalidade , principalmente quando não se efetua o contato com 

o corpo materno . Então aqui se caracterizam forçosamente dois 

momentos distintos que no arcaico vão ter significações especif! 

cas : a presença do corpo materno faz apagar a angústia referente 

ao trauma de nascimento , enquanto que a ausência desse corpo rea 

tiva a angústia referente a este estado e o medo de aniquilame~ 

to próprio da pulsão de morte (Rank , 1972)4 . 

A carência corporea na criança do corpo materno e 

vivenciado , a nivel arcaico , como o fantasma original de destrui 

ção , vinculado ao nascimento ; decorrente portanto , da ruptura 

fusional . Por esta razão , assinala Lacan (1978) que se estrutura 

o desejo em sua rede de relações , evidenciando sempre para o su 

jeito a possibilidade de retorno a esse estado de indiferencia 

ção , estado esse relativo à pr€-natalidade , que pode ser tomado 

como análogo à "vivência oceânica " da perspectiva freudiana . En 

tretanto, é através da superação das frustrações referentes a 

perda desse estado fusional que o individuo , segundo Winnicott 

(1978), nasce para a cultura na medida em que ao utilizar os el~ 

mentos da mesma, dispôr- se a substituir a perda do corpo materno 

como complementariedade de sua carência pós-natal . Essa e a fun 
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ção especial da linguagem. Esta surge, então, do momento em que, 

em termos psíquicos, se efetua a ruptura que estabelece um silê~ 

cio entre relação corporal da mãe com o filho (De Waelhens, 1982). 

Assim,a linguagem surge de uma ausência representada nos sedimen 

tos arcaicos e mais profundos do psiquismo humano. 

Nesse sentido, o arcaico enquanto nível mais pr~ 

fundo do psiquismo vem a ser o resultado da presença das influê~ 

cias do psiquismo materno, que vão possibilitar na criança o su~ 

gimento dos processos de representação projetiva e introjetiva 

das relações sociais que a função mãe ; além de garantir a sobre 

vivência do indivíduo, se encarrega de espelhar para o mesmo tais 

relações. Em outras palavras , o arcaico corresponde ao conjunto 

de conteúdos referentes ao período que antecede à clivagem da 

subjetividade . Esses conteúdos, a partir da divisão radical ope 

rada no psiquismo , ficam potencialmente inscritos e mantidos no 

inconsciente e juntamente com o núcleo filogenético, representam 

o local onde se encerra todo o mistério da realidade humama. Cor 

responde , neste sentido, ao núcleo filogenético postulado por 

Freud (1974d). Não obstante, se sustenta aqui que esses conteú 

dos vão figurar no inconsciente enquanto um outro núcleo atrela 

do ao núcleo filogenético, que é sobremodo fechado ao indivíduo 

e que se revela de forma disfarçada e desconhecida para o suje! 

to (Assoun , 1982) . 

Antes de prosseguir na caracterização do arcaico , 

é pertinente estabelecer algumas considerações acerca da utiliz~ 

ção desse termo, pois a palavra é usada em sentido amplo, 

de fazer referência ao processo de formação do psiquismo. 

além 

Pelo menos se detecta na literatura psicanalítica 

três registros que dizem respeito e são caracterizados com rela 
-çao ao termo "arcaico" (Ricouer, 1983). Isto porque, no pampo 

dos processos psíquicos, o fato de o cientista ter diante de si, 

fenômenos de ordem superior, em comparaçao aos conteúdos arcai 

cos, dificulta as tarefas de caracterização e definição precisa 

dos mesmos. Aliás,para Bretano (1973) 

Há c.e!do .~ 6el'tôtnen0-6 qLLe paJtec.em 6am-<Li.aJte..6 e. 
obv..i..o.6, 111M It e.quvz.e.m pOIt oU-tltO f ado, e xpLi. c. a 
ção palta c.o..i...6 M que t ê.m .ó ..i..do o b.6 c.uJtec...i..dM (e: 
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que pltovave-f.melU:e utão Ituauonadc~ ao.6 mu 
mo.6 J Sub.6equelU:emente, c.ontudo , U.6U 6en~ 
meno.6 paltec.em m~teJtio.6O.6 em .6~ mUmo.6 a po~ 
t o de c.aU.6a1tem c.uJtio.6~dade (p.3J. 

~ por essa razão que não se pode deixar de delimi 

tar os vários empregos da palavra "arcaico", em sua referência 

ao processo de formação do psiquismo. ~ empre gado o termo "arcai 

co" para caracterizar funções, estruturas e conteúdos da vida 

mental, tais como os mecanismos de defesa, os estados afetivos, 

o processo de imaginação, a dinámica c1a pulsão, e a teci tura das re 

lações objetais (Bleger, 1979). Nesse sentido, se conjectura 

que esses fenômenos fazem parte do mundo psíquico, e que têm suas 

raízes (ou seja, sua força motriz) na derivação das matrizes dos 

núcleos mais primitivos que constituem o psiquismo humano. 

Assim, o termo empregado para se referir à materia 

lidade psíquica, enquanto representada pelo conjunto de ativida 

des que são baseada s na representação e que são apreendidas pelo 

sujeito através da percepção interna por oposição à realidade ex 

terna, a qual é dada ao sujeito por vias nao representativas, em 

bora aquilo que figura como internalizado no indivíduo,é, na re~ 

lidade, o resultado do processo de introjeção efetuado sobretu 

do no material interno que e projetado no meio (Searl e s , 1980). 

Denomina-se de materialidade porque do mesmo modo que os eventos 

da natureza física, esses conteúdos provocam sensações e vivên 

cias no indivíduo, ,principalmente,quando figura no psiquismo as 

imagens das fantasias, os atos de memória, a exigência referen 

tes aos desejos e outros resultados da ação do funcionamento men 

tal. 

o sentido dado neste contexto à palavra "arcaico", 

se refere tão somente a uma interioridade psíquica, considerada 

em analogia aos aspectos da realidade material (Paty, 1985). 

Outro emprego da palavra "arcaico" designa o con 

junto de situações e acontecimentos que produzem toda a ativtd~ 
de fantasmática e toda a gama de fenômenos explicitados em rela 

ção ao emprego já atribuído. 

Considera-se assim o resultado do material que e 
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evidenciado na atividade onírica, na situação delirante nos fe 

nômenos alucinatôrios, nos processos rituais, e nas experiências 

místicas e, por fim, nos elementos formadores da imagem do corpo. 

Esses conteúdos revelam em parte uma existência 

subjetiva, mas deixam entrever uma concreção que ainda não está 

codificada no contexto das relações sociais, bem como figuram 

nos anais da história filogenética como elementos estranhos. Es 

~acepção do arcaico faz referência direta a dimensão do imagin~ 

rio tal qual postulado por Lacan (1984b) e o seu acesso e poss! 

bilitado por duas vertentes: por um lado, se tem o fantasma que 

expressa os conteúdos ditos normais e, por outro, há o sintoma 

que se encarrega de uma linguagem específica estruturada pelo d~ 

sejo, para evidenciar os conflitos que são responsáveis em parte 

pela ruptura da homeostase psíquica (Miller, 1984). 

o último registro caracterizado pelo arcaico aqui 

explanado caracteriza situações e acontecimentos especificamente 

vivenciados como internos ao sujeito, como no caso da idéia que 

é dada ao indivíduo acerca do interior do seu corpo, da sexuali 

dade, do coito, e da castração. Estes conteúdos já revelam a 

presença do funcionamento de um estado psíquico organizado, que 

permite ao indivíduo uma defesa frente a ameaça decorrente a es 

sas fantasias. Verifica-se, neste caso, a presença da preocupa 

ção ontológica do indivíduo para consigo mesmo (Resnick, 1982). 

Notadamente, este último emprego, é um caso part! 

cular da segunda acepção mencionada, pois todas essas fantasias 

fazem parte do imaginário. Enquanto que,na segunda acepção, o 

indivíduo se envolve no conhecimento de seu corpo e de seus con 

teúdos internos, na última acepção, empenha-se para se entender 

como sujeito e tentar deslindar os meandros relativos à sua lima 

gemo Assim sendo, o arcaico é representado pela atividade do 

imaginário, dirigida aos aspectos subjetivos do interior do su 

jeito vividos como imagens internas. Neste caso, explana-se uma 

conscientização subjetiva, por oposição àquela dita objetiva, 

que se efetua em relação aos dois registros caracterizados pelo 

arcaico mencionados anteriormente. 

Desse modo, e possível que a palavra "arcaico" re 
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veste-se de inconvenientes de modo a suscitar frequentes confu 
- -soes e, as vezes, impasses, no que tange aos sentidos aos quais 

se presta . Esta falta de precisão presente na ciência de um modo 

geral , principalmente no campo das relações humanas é , sem dúvi 

da, uma situação bem marcada em muitos trabalhos psicanalíticos 

(Petot , 1982). Na maioria destes, fica difícil estabelecer se a 

alusão arcaica diz respeito a um objeto do campo do 

ou se é um aspecto concreto do interior do sujeito . 

imaginário 

Do ponto de vista teórico , o termo "arcaico", bem 

como o seu correlato profundo , refere- se a objetos imaginários , 

considerados como interiores ao sujeito . 

Assim , precisamente , toda realidade concreta do in 

terior do corpo, figura no arcaico enquanto sistema d e represen 

tação . Para Strachey (1974) essa confusão no plano teórico , na 

caracterização do arcaico se deve a 

. .. 6aLta de Jt,Lg OIt q uc. .6 e Itepe.:te. , em ú . .tuação , 
na.6 q ua-W o uel1;tú.da utiliza como po r~o de paJl.ti 
da na cOIU.:tJtução de ,~ua.6 .:teoJt,i.a.6 em .:teltmo.6 g en~.tU 
CO.6 (pJt,i.nupalmen.:te 1'10 que ,tange a.6 60ltmu1.açõi6 
.6 obltc. o aJtcaico) ba.6 eado.6 no.6 6 enÔmen0.6 i magi 
11 ãJt,LO .~ cOlUideJtado.6 como .6 i.:tuado.6 no in.:teJt,i.olt áõ 
.6ujei.to pela atividade (pú:quica) do III Mmo. Se 
~.:to não oco!t!te , o C,Len,W t a M.:tã enga jado 11a di 
Iteção ceJt.:ta do pltOCM.6 0 dedutivo (.6upondo como in 
d.1uo de lleltdade paJta alcançC(1t 0.6 núcle0.6 ma;;; 
plÚm~VO.6 do p.6iquMmo 0.6 di6eltel'l.:te.ó rUvw de 
Iteplt~~ en.:tação ) (p. 165) . 

Os fenômenos imaginários mencionados sao relativos 

a representação do coito parental , da histórica mítica do pai da 

hor c'l a primitiva morto mediante o acordo e ntre os irmãos , e outros 

fantasmas ameaçadores desenvolvidos pela teoria Kleiniana (pe 

tot , 1982) . 

Acredita-se que a história mítica do pai morto tem 

uma importância fundamental na constituição do arcaico pelo fato 

de que , segundo Freud (1974b) , é a partir daí que surge o senti 

mento de culpa do indivíduo, pois da maneira como postulou Freud , 

todo ser , ao nascer, é responsabilizado pela morte desse pai da 

ho~2a primitiva . Para Klein (1974) este aspe cto e importante 

/ 
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porque no momento em que o indivíduo se responsabiliza pela mor 

te desse pai, potencializa seus impulsos hostis destrutivos, 

frente a urna possível ação imaginada decorrente dos mesmos e se 

envolve no processo de reparação para tentar assim 

seu sentimento de culpabilidade (Gibeault, 1982). 

solucionar 

Desse modo, fica patente que a existência de um nu 

cleo arcaico no psqiuismo figura com suas devidas reformulações 

nas concepções freudiana e kleiniana. Esta instância represe~ 

ta, em ambos os aportes teóricos, o núcleo de objetos imagin~ 

dos, seja com referência â filogênese (Freud) ou em relação 4 t~ 
do o que é decorrente do processo de introjeção (Klein). Ao mes 

mo tempo, é o arcaico urna disposição mental do sujeito em rela 

ção a si próprio e aos demais congêneres de sua espécie. Aqui,d~ 

saparece com dois fatores do campo do arcaico que, embora sejam 

estreitamente relacionados não são de natureza idêntica, princ! 

palmente porque, no que tange aos produtos da imaginação, há urna 

referência marcada pela temporalidade ditada pela história de 

sua espécie, se forem consideradas as construções míticas do campo 

filogenético. Do mesmo modo, a forma pela qual o psiquismo op~ 

ra com esses objetos imaginários revela a organização de urna es 

trutura, que embora influenciada no seu processo de acabamento, 

pelos determinantes de natureza exógena, ao entrar em funciona 

mento, esta estrutura psíquica apresenta um caráter de especif! 

cidade funcional que lhe é próprio. A respeito do modo corno o 

psiquismo se estrutura e lida com as interferências exogenas, 
-nao se pode inferir que essa dinâmica seja o resultado apenas 

das influências externas, pois esse núcleo arcaico apresenta pr~ 

priedades funcionais que lhe são próprias (Assoun, 1982). 

Assim, deve haver complexos estruturais oertinen 

tes ao funcionamento psíquico que em termos de sua dinâmica fun 

cional, são modulados pela energia pulsional, para, em decorrên 

cia, metabolizar as influências exógenas (Laplanche e Pontalis, 

1964). Desse modo, a fantasia primeira é referente a imagem do 

peito materno, arquivada em termos de um protótipo inconsciente 

de personagens míticos os quais orientam o modo corno o indivíduo 

capta o próximo e tece considerações sobre a origem sua e da sua 

espécie. Este processo é o resultado da elaboração, a partir 

das primeiras relações intersubjetivas, do meio familiar, tanto 
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no contexto da realidade corno a nível imaginário. 

Nesta perspectiva, configura-se o arcaico enquanto 

relativo aos acontecimentos internos do próprio sujeito e também 

aos fatos marcados pela história de sua espécie e,conseqüenteme~ 

te,pela sua, fatos esses que a mae se encarrega de fazer o indi 

víduo recapitular um a um. Admitir as idéias teóricas de Lapla~ 

che e Pontalis (1964) é conceber a existência de um processo de 

minimização dos erros nas definições mais claras sobre o arFai 

co. O resultado é, então, um refinamento teórico em relação , às 

estruturas mentais, entidades imaginárias e aos imagos fantasmá 

ticos que representam os conteúdos do psiquismo referente ao ní 

vel do arcaico. Esta tarefa e urna decorrência de um posicion~ 

mento dos epistemólogos e dos clínicos frente aos resultados 

observados na prática com crianças e pacientes psicóticos (Rosa 

lato, 1982), que permite construir as matrizes de um modelo teó 

rico para caracterização dessa fase de formação do psiquismo. 

Desse modo, opera-se toda urna transformação teóri 

ca, para se delinear as condições que s e consubstancializam na 

descoberta do arcaico, enquanto sistema ps íquico referente aos 

primórdios de vida e relativo à primeira forma de funcionamento 

mental. 

O modelo assumido acopla em suas bases um conju~ 

to de fundamentos acerca da existência de relações de criação e 

destruição do objeto, ao mesmo tempo que,evidencia também,outro 

conjunto de relações vinculadas à apropriação dos objetos que 

são internos ao corpo materno (Petot, 1977), principalmente, nos 

elementos de preservação que se organizam frente ao ataque rela 

tivo aos objetos interligados no corpo do sujeito, em conotação 

negativa (Bion, 1977). 

O aparecimento desses fantasmas se dá num per íodo 

bem precoce do desenvolvimento. Para Fornari (1982), esses fan 

tasmas vão figurar no psiquismo arcaico enquanto motivado pelo 

desejo e pelas impulsões conflitivas relativas à angústia, ao 

amor e a inveja. Por essa razão, esses faptasmas são carregados 

de sentimento de culpa, pelo fato de haver no organismo, uma at~ 

vidade ps íquica que prima pela estabilidade e que se configura 
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em termos da negaçao dos mesmos. Desse modo, o processo de reca! 

camento se encarrega de manter esses fantasmas nas profundidades 

do psiquismo, isto é, impedidos de serem representados na cons 

ciência (M'uzan, 1977). Neste espaço psíquico, vão figurar e es 

tar sob o controle de uma lógica que é própria do inconsciente. 

Trata-se assim, de elementos estruturantes próprios do inconsci 

ente, que se dispõem de modo a dar significação a esses conteú 

dos arcaicos. Para Mannoni (1973) essa rede de relações do in 

consciente ,apresenta as mesmas ambiguidades da linguagem. 

Como se pode observar, o emprego do termo remete a 

várias situações, daí ser preciso uma adequação conceitual para 

evitar os impasses que o uso do termo arcaico possa suscitar. 

No que diz respeito ao funcionamento mental e as 

relações inter-sistêmicas observadas no psiquismo, se considera o 

arcaico em função de cinco condições, que são seus elementos con~ 

titutivos, e que são também, por outro lado, elementos indutores 

na sua formação, tendo em vista os registros, já mencionados,que 

se referem a esse núcleo psíquico. I 
I 

Em primeiro lugar,o arcaico vincula-se ao psiquis 

mo materno, considerado em relação ao pe ríodo de gestação do fi 

lho. Assim, influencia no psiquismo da criança a partir de 

tudo aquilo que a mãe organiza, através de estrutura mítica das 

relações familiar~s, pois a mesma dispõe desse repertório para o 

filho após o seu nascimento (Aulagnier, 1979a). 

Aqui,a relação entre os dois seres se faz num esp~ 

ço que nao se explica meramente a partir das formações do incons 

ciente , pois acredita-se que este processo tem lugar antes mesmo 

da clivagem da subjetividade. Além do mais, neste período de vi 

da ,a mãe figura apenas como um elemento , (vivido como próprio da 

criança) que tem a propriedade de apaziguar os estados de ten 

são, existentes mesmo antes da organização do processo primário, 

pois o que entra em cena e uma ação do corpo, que é de certo mo 

do, organizada pe lo psiquismo materno. 

Em segundo lugar, o arcaico atrela-se ao corpo ma 

terno, no momento em que se registra a passagem do estado de cor 
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po fragmentado à unificação (Rosalato, 1982). Neste caso, o cor 

po materno é para a criança um sinalizador de preservação da vi 

da, ao passo que a mãe é aquela que impede as açoes destrutivas 

da pulsão de morte. Neste momento, o psiquismo da criança l'T'C, ,: ~l,,')

li za o corpo materno e a mãe de maneira específica , pois o corpo 

da mãe é vivido com uma continuidade sua que tem como propried~ 

de promover a unificação das partes do processo originários, ca 

racterístico do arcaico , enquanto revelado,segundo 

(1979b), através das formações pictóricas . 

-

Aulagnier 

O corpo da mae e , por assim dizer , um objeto com 

plementar ao corpo da criança, pois somente em decorrência dessa 

função corporal materna é que a criança vivencia, inicialmente, 

em termos passageiros, a unificação do seu próprio . Essas situa 

ções de corpo unificado são, sobremodo, os aspectos básicos na 

constituição da imagem corporal. Esta contém situações que re 

montam ao estado de fusionalidade entre corpo materno e psiquismo 

da criança. O espaço entre a mãe e o filho é constituído como 

um todo homogêneo, de modo que não se faz·~rn presentes os limites 

da realidade intra-corpórea da criança (Pankow, 1979). Esse é o 

espaço de encontro que se efetua através das produções ~imról~ 

cas armazenadas no corpo materno. A ação dos conteGdos al : pr~ 

sentes , que são transmitidos à criança, vai ser responsável pelo 

surgimento do espaço transicional (Winnicott, 1975). Este re 

presenta um espaço da ação da criança, legitimado pela função ma 

terna na ausência dos mediadores linguísticos, pois o que a mae 

passa para a criança o faz através do seu corpo, e é assim que as 

informações contidas no psiquismo da mesma vão figurar no arcai 

co da criança. 

Esta configuração do arc a ico pode ser metapsicol~ 

gicamente entendida como um arranjo entre a dinâmica pulsional, 

nas suas vertentes afetiva e representativa, em consonância com 

as determinações do psiquismo materno,evidenciado pelo corpo no 

contato físico com a criança. Na opinião de Aulagnier (1979b) 

. .. v.da c.o n 6-{.gU!!.ação é a /te.p/teA e. 1l..tação do a lÍ e..-t o 
que. uga o obj e...to e. a zo na (e./tóg e.na), ma/.) eA..te. 
a lÍ e...to é ..também /te. p/teA e.n..tação da /t e1.ação que. uga 
o /te. p,'l. eA e.n..tante. Ci6 e.xp e.tú~nua/.) que. l he. ,tmpõe. a 
e.xú t ê.nu a da Jt e.ilidade. e.x..te.,'LVlct (e. do ,~ e. u p/tó 
pJt.,{.o c.o 'LpO, e.Vlq Ll.Q.tl t o 11ão pe.JL.ttl1 e.11..te. ao .o e.u /nU 11 ao 
,til te.Jtll O) . 
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o a6eto, enqual'l.to v-i.vé:nua do otúg-i.n~ 
túo , ~ /tep/te..6 entado po/t wna ação do c.o/t~o. ~ , 
111cU.6 p/tew amente , peta atJtação o u !te j uçao 
!teeZp/toc.a da zona e do objeto , ação que !tente 
te CL /tetação de atltação ou de. /tej ução e. ~L-tI!.e. 
!te.p!te..~ e.l'l.tan..te. e. !te.p/te..6 en..tado ( p . 6 -1 ) • 

Essa rejeição ou atração em relação ao -objeto sao 

referentes à alternância estrutural do estado de presença da fu 

sionalidade e ruptura da mesma. Estes são os elementos do corpo 

materno , (enquanto sinalizador dessas duas condições alternadas) 

que vão figurar no psiquismo sob a modalidade do sistema primitl 

vo-arcaico. 

o funcionamento do psiquismo , neste período, sera o 

equivalente a dinâmica dos processos sensoriais, pois a criança 

registra sensações do seu corpo que advém de outro corpo . Por 

isso , a representação que faz do mundo, a nível do arcaico, reve 

la-se tão-somente como "reflexo especular do espaço 

(Aulagnier, 1979b - p . 64). 

corporal" 

Assim sendo, o que é interiorizado da relação da 

criança com o mundo é na realidade uma duplicação das ocorren 

cias registradas no contínuo psiquismo-corpo. (o corpo aqui con 

cebido como o local onde se desenvolvem uma série de experiê~ 

cias relativas ao encontro com o corpo e psiquismo maternos) . 

Em t~rceiro lugar, o arcaico contém, conforme já 

assinalado , elementos da imagem do corpo do indivíduo , pois suas 

bases são organizadas nesta e tapa evolutiva e fixadas no incons 

ciente, como uma prova de uma evolução alcançada. Isto para evi 

tar ou minimizar a angústia referente ao estado de não- integr~ 

ção, na medida em que ao se constituir essa imagem vai possibil! 

tando um fechamento e unificação das partes do corpo (Semi-Ali, 

1974a) . Neste caso, se organiza no arcaico estruturas comanda 

das pela pulsão de vida, para assim propiciar ao indivíduo a di 

ferenciação entre suas realidades intracorpórea, 

e externa . 

intrapsíquica 

Os efeitos apaziguadores do processo de cons:rl~ão 

dessa imagem se fixam no psiquismo juntamente com as ocorrençlas 

relativas ao desfecho do processo de simbiotização. Aqui se p~ 
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de , então , se estabelecer já dois níveis de fenômenos que se 

vinculam ao arcaico . Por um lado, tem-se os fenômenos imag~ 

nários relativos às ocorrências do interior do psiquismo e por 

outro lado existem os fenômenos imaginários exteriores, relati 

vos ao psiquismo materno , quando do período de gestação,e ao cor 

po da mãe no momento, em que , na criança não está totalmente es 

truturada a imagem do corpo . Com referência a esses aspectos 

relativos a mãe , acredita-se que os mesmos vão figurar no ps~ 

quismo da criança através dos fantasmas de incorporação . B cla 

ro que,ao incorporar esse elemento, o registro que se efetua 

na criança não assinala que esses conteúdos sejam de origem ex 

terna, pois são vivenciados como propriedades d e si mesma . 

De resto , pode - se admitir portanto que os elemen 

tos constitutivos da imagem corporal tem como ponto de partida 

o corpo e o psiquismo materno (Strachey , 1974) . 

Em quarto lugar , o arcaico revela um modo de f 

cionamento psíquico prévio à luta entre o princípio do prazer e 

o princípio da realidade . Trata- se , pois , neste caso , de um re 

gistro em que a pulsão de morte está atuante em toda sua plen~ 

tude. B por isso que o indivíduo, e naturalmente a mãe , se encar 
I 

rega em efetuar ações para tentar amenizar os efeitos dessa 

pulsão , os quais se fazem presentes para o sujeito , sendo ulte

riormente figurados através da atividade representativa . 

Nesse sentido , o arcaico contém todo o cenário das 

primeiras representações , principalmente , das representações r~ 

lacionadas ao bem-estar e ao mal - estar . Estas duas sao os ele 

mentos inaugurais que conformam a infraestrutura do psiquismo 

arcaico que se reproduzirá durante toda a vida do indivíduo . 

Assim , essas duas representações constituem um fundo 

tativo , no qual se assentam todas as demais . 

represe~ 

Para Ga ntheret (1982) , o uso da categoria arcdico 
I 

se faz, neste sentido , pertinente porque vem elucidar uma série 

de questões obscuras da linguagem científica contemporânea , 

principalmente no que tange à formação do psiquismo . Para esse 

autor , a utilização desse termo permite pois 
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... -6e. 6a1.CV!. de. anglL6,ua CV!.ccUca, de. de.6e.-6M 
attccUcM, de. tte1.ação de. o b J e.tM CV!.CcUCM, 9 e. 
ttalme.nte. dMcute. como nu,6-i.o na.L6, ou cUnda e: 
;., o btte.tudo de. -i.mago CV!.ca-i.co no -6e.l'l.tA.do mate.tt 
I1Cc1.. MÚ.m o CV!.CcUco -6uge.tte. wn domZl'úo paA 
t-i.cLc1.CIA, wn co n Junto e.-6 pe.c2 6,[co de. tte.ptte.-6 e.n 
taçõu e. pttoCe.MM , no;., qua.L6 -6e. pode. dM:t<.11 
gu-i./t a cCV!.acte.w,uca da at-i.v-i.dade p-62qu,[ú( 
110-6 ptt-i.muttO-6 anO-6 ( p. 5) . 

Claro que a atividade psíquica referida nesta pa~ 

sagem assinala a presença da pulsão de morte, pois esta se revela 

neste domínio sobre suas formas mais potentes, 

nos aspectos canibais relativos a fase oral. 

particularmente 

Aqui também a referência ao arcaico e em termos 

de dispor o indivíduo em contato, o mais próximo, com a origem 

de sua espécie que é evocada por uma ausência produtora de um va 

zio que se consubstancializa em angústia primitiva (Rosalato, 

1976) . 

~ neste período que se estruturam, em termos fun 

cionais, os protofantasmas que revelam seus efeitos no plano da 

constituição da realidade psíquica, a partir dos elementos que 

interceptam os planos ontogenético e filogenético, sendo que es 

tes elementos ficam primitivamente registrados sob a égide do in 

consciente, através do processo de recalcamento. 

lis (1979) 

Estes protofantasmas sao para Laplanche e 

... E-6 t'tl.dUltM nantMmáticM t-<-p-i.cM (v-i.da -i.nttta 
'de.tt-i.na, ce. rza ott-i.gútWúa, cMtttação, -6 e.dução ) que. 
a p'!J -i.caHCLü6e. de.-6co b'le.. ottgwu:.zaJ1do a v-i.da ów'LtM 
m~t-i.ca , -6 e.Jam qua.L6 notte.m M e.xpe.tt-i.ênuM pu 
-601:U-Ó dM -i.11Mv2duo-6 , a uvt-i.ve.MaLtdade. de.-6-6e.-6 6an 
tMmM e.xpuca--6 e. , -6egundo Ftte.ud , pe1.o 6ato de 
coI't-6Wu-i./te.m wn patJU.JI1ÔVÚO tttwul)1-i..udo n.u.oge.né. 
UCCUIl C!. ILt e. (p .-I 86 e. 487) . -

Ponta 

Portanto, e nesta etapa da formação do psiquismo 

que esses protofantasmas (que já fazem parte do mesmo) vao ga 

nhar funcionalidade , remontando assim o que foi realidade con~r; 
ta na história filogenética humana. Sem dúvida, que esses acon 

tecimentos se tornaram ao longo da história realidade psíquica. 
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Por Gltimo , em quinto lugar , constitui-se tambªm 

o arcaico com elementos da relação simbiótica mãe-filho , ou se 

ja , trata-se aqui das partes do corpo da criança e do seu ps! 

quismo que , marcadas pelo desejo materno nas eXPeriências Ce satisfa 

ção,vão registrar a presença eterna dessa mãe , atravªs dos seus 

substitutivos culturais . A noção de objeto transacional de Win 

nicott(1975) ª pertinente para explicar o pro longamento dessa re 

lação simbiótica , atravªs de um elemento substitutivo da realida 

de materna . Isto porque , a ação materna foi tambªm decisiva para 

efetuação do processo de recalcament0 6
• Aqui , a referência e a 

primeira fase do recalcamento , aquela que apenas se supoe teori 

camente , já que ao se constituir o psiquismo esta etapa , já oco r 

reu . Neste caso , o arcaico representa um reservatório de aspe~ 

tos relativos à mãe que continuam sempre em atividade no ps! 

quismo . Estão fixados esses aspectos em representações signifi 

cativas (De Walhens , 1982) , atualizadoras do conflito entre a 

pulsão de vida e a pulsão de morte. Este conflito se revela como 

a luta entre a tentativa de retorno à fusionalidade e os imped! 

mentos a esse estado , o que na realidade se def ine em t e rmos da 

vivência subjetiva da falta do complemento materno . Somente, a 

partir do momento em que metaboliza no psiquismo este estado de 

falta (e aí se vinvula definitivamente à mãe), ª que , as manif~~ 
tações referentes aos nGcleos arcaicos vão possibilitar o reco 

nhecimento das interferências referentes à realidade externa . Nes 

te momento , então, o indivíduo se torna apto a captar o corpo do 

outro e tambªm ir ao encontro do outro como algo distinto de si , 

pois para Aulagnier (1979b) 

. • . O Jte. c. o Vlh e.c.-ún e. nto do c.oJtpo da mãe. c.o rno e.vz.t,(. 
dade. W'l t ôVlo rna, -tl1duúJtâ o )J.ó-tq1LÚlmO a adrn-tuJt 
a e.wtê.Vlc.-ta, Vla c.e.l1a e.xte.Jt-toJt , de. um C.Mcú'. , 
que. I'lão ê I1lcU4 aque.-f.e. 60lUllado pe.ta c.omp-f.e.me.J1 t0;. 
'Ú e.dade. e.11-tJte. f.J -t e. f.J UCt mãe. (p . 71 ) . 

Desse modo , se dá . então , o início do processo de 

separaçao da criança da mãe, separação esta que fica r egistrada 

no psiquismo cano um segundo selo referente a uma fal ta , neste ca 

so , totalmente impossível de ser completada , pois a linguagem ao 

se instaurar no sujeito impede que se efetue qualquer processo 

de fusão autêntico . Alªm do mais , o sujeito edifica aí seu ps! 

quismo induzido por um desejo que não se restringe apenas a bus 
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ca do prazer , na medida em que para os núcleos arcaicos , a causa 
-desse desejo é a existéncia do outro , no caso , a mae . Desse mo 

do , tudo aquilo que é testemunhado pelo s uj eito , como referente à 

realidade externa , é atribuído corno sendo urna decorréncia do de 

sejo materno, ou a manifestação direta do mesmo . 

À guisa de conclusão , serão estabelecidas algumas 

premissas no sentido de delimitar este estado presente , a partir 

do nascimento em todo animal humano , caracterizado por uma situa 

ção onde reinam os processos de fusão e confusão . Nesses primór 

dios , o funcionamento do psiquismo ainda não permite as reais 

condições de sujeito social , pois a configuração que apresenta é 

uma camada de núcleos que se iniciam no processo de diferencia 
-çao gradativa (Bion, 1977) . Este estado seria equivalente a p~ 

sição gliscocárica , tal corno postulado por Bleger (1977) , pois 

a ansiedade característica é do tipo fusional , operando sobre um 

objeto aglutinado . As defesas registradas neste estado sao a 

clivagem , a imobilização e a fragmentação . Com isto , Bleger al 

cançou um nível mais profundo do psiquismo em comparação as for 

mulações kleinianas acerca das posições esquizoparanoide e de 

pressiva, pois na primeira a relação de objetos é do ti po pa~ 

cial , enquanto que na segunda , a criança já reconhece a mã e como 

objeto total. 

Indubitavelmente , não se pode utilizar a dinàmica 

das posições kleinianas para caracterizar o arcaico , pois neste 

estado psíquico não deve acon t ecer nenhum registro significativo 

em termos de relação objetal , pois supor relação objetal seja 

com o objeto parcial ou total , já é postular um estado mínimo de 

diferenciação entre a criança e o mundo que a cerca (Searles , 

1980). Por esta razão , acredita- se que a formulação de Blegrr 

(1977) , sobre a posiçãogliscocárica , é a que melhor s e adequa ~~ 

ra a caracterização do psiquismo no estado arcaico , visto que , 

neste período não há diferenciação entre o corpo e mundo exter 

no . Consequentemente , não há relação objetal , já que estas r ela 
-çoes indiferenciadas fazem supor um estado primitivo de sincreti~ 

mo , estado este definido em termos daquilo que falta , ou seja , a 

ausência de discriminação . Nos primórdios da vida , é a mae quem 

representa este objeto que falta , por isto que há , neste caso , 

uma fusão primitiva na estrutura do psiquismo da criança . Por is 
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so, nesta etapa não se observa a expulsão das partes , corno post~ 

lou Klein (1978) , pelo mecanismo de identificação projetiva. Po~ 

tanto, a fusão e a indiferenciação absoluta são prévias à toda 

possibilidade de distinção entre as partes boas e mas do objeto, 

ou seja, essas propriedades do psiquismo arcaico são prévias ao 

processo do "Splitting 8
" e da projeção , características da pos~ 

ção esquizoparanóide. Contudo, para que a criança chegue evolut~ 

vamente nesta posição , se faz necessário que a mae seja capaz de 

tolerar, ou seja, conviver com a parte indiferenciada sincrética 

da personalidade da criança (Bleger , 1971). 

Possivelmente , esse modo de funcionamento psíqu~ 

co não se apresenta no adulto dito "normal" , pois embora este 

tipo de funcionamento tenha sido urna aquisição evolutiva , c mes 

mo acha-se suplantado por formas mais evoluídas . Apenas nos esta 

dos psicóticos é que esta modalidade funcional resurge, natural 

mente de forma distinta do período em que se oroanizou (Rosen 

feld , 1976) . Aqui , se deixa entrever que o estado pSicótico , por 

mais grave que seja , apenas se aproxima de determinadas condi 

ções evolutivas dos primórdios da vida, pois no que tange ao " in 

fans" , sabe - se que dispõe apenas de sinalizações psíquicas em 

função das necessidades fisiológicas . Estas vao passar a fig~ 

rar na rede pulsional através da relação com a mãe . Assim , po~ 

tula-se que, há no psiquismo da criança urna central d~ informa 

çoes sem está atrelada às distintas fontes , já que os elementos 

de ligação não dispõem de urna operatividade eficiente (Nysenbaum, 

1985) . 

~ , exatamente , a partir do processo de signific~ 

ção que estas ligações funcionam de modo a possibilitar urna ex 

pansão desses núcleo s , surgindo disso urna estrutura mais compl~ 

xa . 

Então, caracteriza-se portanto , o arcaico corno o 

primeiro registro psíquico da realidade humana . Assim , acredita

se que outras formas de funcionamento psíquico vão se superpor a 

esta primeira modalidade , razão pela qual torna-se difícil no 

indivíduo normal , reconhecer as manifestações refe rentes a este 

estado . Contudo, presume-se que o arcaico funciona , de certo mo 

do , corno um pano de fundo sobre o qual se desenvolve os modos 
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funcionais mais complexos presentes na sequeência evolutiva . 

Por fim , sustenta- se aqui , que o arcaico se reve 

la como um nível psíquico , dinâmico , aberto a duas finalidade/s: 

ao desejo de comunicação e à estruturação posterior do psiqui~ 

mo . Do âmago do seu processo constitutivo se e videncia no ar 

caico, portanto , matrizes organizadas pe lo de sejo , as quais en 

tram em cena por ocasião do nascimento . Nã o obstante , para La 

planche e Pontalis (1964), essas matrizes s ão d a ordem intra- ute 

rina e desse modo pertinentes à espécie. Na tura lme nte os autores 

estã o falando dos protofantasmas da pe rspectiva freudiana . 

Sob este prisma , ao se tentar articular a repr~ 

sentação em termos de vinculá-la aos protofantasmas, s e efetua o 

salto qualitativo , transpondo- se assim as explicações de cunho 

biológico sobre o psiquismo , principalmente quando se considera 

as re?resentações explicadas em consonância com a estrutura da lin 

guagem . Não obstante , assinala Kahn (1985) , que embora nos pri 

mórdios , as representações não sejam significadas lingüísticame~ 

te, as mesmas ficam inscritas nos sedimentos profundos do incon~ 

ciente e naturalmente na história da espécie . Essa inscrição e, 

na r ealidade, uma espera da entrada ao simbólico para , então , 

essas representações se fazerem significar . Esta é uma das tan 

tas dificuldades de se falar do arcaico , pois este substrato psi 

quico se transforma a medida em que o sujeito se constitui como 

sujeito falante . A ~sse respeito vale assinalar que , embora o re 

gistro do processo primário se assente sobre o arcaico , ocorre 

por parte do primário um tratamento das representações do arcai 

co c omo correlatos da realidade, conquanto modulada apenas pelo 

princípio do prazer. De certo modo , já está se efetuando um rear 

ranjo na estrutura psíquica de modo que as ações do indivíduo já 

trazem as marcas desses dois substratos. 

~ então, graças ao implante do processo primário 

que as representações relativas ao arcaico vão se reestruturando 

e com isso, o processo primário ganha terreno para possibilitar 

o aparecimento do processo secundário . Isto não quer dizer que a 

emergência do processo secundário torna inoperante o processo 

primário e a funcionalidade do arcaico . Muito pelo contrário , e~ 

tas duas dimen sõe s do psiquismo continuam s e mpre ativas, para 
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servir de base e significação ao processo secundário , sendo esta 

atividade revelada , nos sonhos e nas formações pictóricas em in 

divíduos normais e no delírio e alucinação na condição psicótica 

(Bleger , 197 1 ) . 

Em suma , há então uma articulação entre o mate 

rial pictográfico , pertinente ao arcaico , o sonho e o seu relato , 

quando o mesmo evidencia uma imagem do psiquismo , sobremodo , 

gica, isto do ponto de vista do processo secundário. 

2. 3 - O Psiqui s mo e suas Re l ações com o Corpo 

A noçao de psiquismo representa a possibilidade 

de se entender a dinâmica de funções mentais , quando considera o 

indivíduo como um todo bio- psico- social . 

Provavelmente existem implicações de cunho meta 

físico , quando se pretende d e limitar aquilo que é mental , pois 

embora o psiquismo , até a at ualidade , não possa ter sido defini 

do em termos de uma localidade corpórea, sabe-se entretanto que 

o mesmo situa-se no corpo. Todavia , é bastante controvertido ad 

mitir a equiparação entre o psíquico e o mental , pois não há psi 

quismo sem estreita relação ao corpo (Yampey , 1981) . Nesse sen 

tido, define - se a estrutura psíquica como relacionada a integra 

ção das pulsões, ao controle das emoções, subjacentes a intencio 

nalidade , e responsável pelo fechamento e unificação do corpo. 

Em outras palavras , o psiquismo seria a instância que permite 

compreender quando , como e porque o homem sente , percebe , pensa 

e age corporalmente . Assim , qualquer metapsicologia que se emp~ 

nha na delimitação do que seja conteúdo mental está , também, en 

volvida na explicação das múltiplas dimensões corpóreas enquanto 

intricadas ao funcionamento psíquico . 

o entrelaçamento e concordância entre as funções 

corporeas e mentais correspondem a aquisições da espécie humana 

e nao estão presentes na ocasião do nascimento , pois o indivíduo 

então não está em condições , utilizando o seu corpo , de conhecer 

tudo aquilo que é ditado pelo seu desejo , em se tratando do mundo 

- 120 -



cultural. Isto porque se e ncontra n um estado de alienação funda 

mental , que é marcado pela sua inclusão na dimensão do imagin~ 

rio . A permanência nesta d ime nsão é para o indivíduo um proce~ 

so, no qual se depara com a angústia que espelha a pulsão de mor 

te e a própria morte (Rosenfeld , 1976) . ~ e ssa angústia quem de 

nuncia no corpo um estado de falta ao qual o psiquismo vai se es 

truturar na tentativa de encontrar uma c omp l e me ntação para ames 

ma . Por isso é q ue o corpo , antes d e faz e r parte do psiquismo , 

está constanteme nte presente em qualque r r e l ação inte r - humana , 

como uma característica indicativa d e sse estado d e angústia . Es 

te não pode ser evitado , pois para Dolto (1984) 

. .. um .6 efl.. humano é tão mcU-6 evol0..do quaVLt~ 
mCÚOIl M.ja a .6ua angÚ-6 tia e quanto tão -i.mpoM-<. 
vel de c.al.a/t a expfl..u.6ão que , pM a além de .6 eu 
C.OllpO, med-tada pf1..-i.mwo evlÂAe ee.e e o mundo, 
ele pIlOc. u.tz.a .60YL6 , gu-t O.6 , .6 -tnw e unguagevl-6 
med-tadollM pM a, ao mumo tempo, tlladuzifl.. .6 ua 
ang Ú-6 tia e tIlaYL6c. endê.-la 11uma empfl..u.6ão -i.nt eli 
g:<'vel , c.om vi-ótM a tIlO C.M c.om 0.6 outllM , e pa 
Ila , eH6·ún, du xcUt tfl..aç.o.6 que Ú tô of1..m cuLão aque 
lu que v-tellem depoi-ó (p . 5 -1 ) • -

Assim, essa angústia ê ao mesmo tempo algo que de 

nuncia a própria morte e também que impulsiona o indivíduo rumo 

à vida , tentando e ncontrar sua forma própria . Neste processo , se 

dispõe ao contato de obj e tos do mundo externo oara dar cabo f ao 
vazio que sente e m seu corpo . Para que o psiquismo se estruture , 

em d e terimento da ~usca de objetos ~Da zi~uadores de tensão e po~ 

sibilitadores de satisfação , se faz necessário que se estabeleça 

um elemento mediador entre o mesmo e a realidade externa . No ca 

so , devido a prematuridade do indivíduo em seu estado primitivo , 

a mã e é o elemento principal que executa esta função . ~ claro 

que a função da mãe tem por finalidade apaziguar o estado de an 

gústia , mas nao r e tira , "per s e ", a criança da dimensão do ima 

g inário (Lacan , 1984a) . 

A saída d e sta dimensão rumo ao simbólico se faz 

por diferentes vertentes . A princípio , é relevante a organização 

que se processa nos núc leos mais arcaicos , o u seja , aqueles in 

discriminados da personalidade com vista ao prevalecimento da 

pulsão de vida (Bion, 1977) . Este processo resulta numa evolu 

ção e m t e rmos de estruturacão do psiqui s mo , pois em decorrência 
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dessa diferenciação , o indivíduo pode controlar suas tendências 

auto-destrutivas e também responder com certa transquilidade, a 

angústia que aparece , desse modo , apaziguada no corpo . 

Este é um ponto espinhoso , pois , até a atualidade, 

os argumentos que se destinam a explicar a relação entre o corpo 

e o psiquismo são sobremodo frágeis, pois ao se tratar de urna r~ 

lação de dois termos , não se dispõe d e elementos conce ituais con 

vinventes para caracterizar o elemento mediador que funciona, 

estruturalmente, no início da vida interligando o psiquismo e o 

corpo. Tampouco , o elemento que possivelmente está na fronteira 

entre essas duas realidades e que é representado inicialmente p~ 

la mãe , não goza de urna precisão conceitual me smo na epistemol~ 

gia f re udiana (Leclaire , 1979a). Trata- se da pulsão , conceito 

forjado por Freud (1974a) , para garantir a continuidade entre o 

corporal e o psíquico . Freud teria chamado de psíquico a reali 

dade pulsional, esta sendo entendida como o ponto de interseção 

entre o somático e o psíquico . Claro está que esta formulação 

freudiana apresenta imprecisão, pois nenhum elemento pode se 

constituir corno urna interseção entre duas realidades (Hornstein , 

1973) . 

Esta realidade pulsional estrutura os conteúdos 

psíquicos em termos representativos , mas a pulsão é pensada ap~ 

nas corno aquilo que figura no psiquismo , tanto em termos daquilo 

que e representa~o corno de seus representantes . 

A problemática concernente ao conceito de 

está na possibilidade de demonstrar corno a mesma, ao se originar 

no corpo , tem acesso ao psiquismo . Freud (1974d) teria explan~ 

do o problema em termos meramente quantitativos , pois se referiu 

apenas ao processo d a s excitações provenientes do corpo. Esta 

quantidade de excitações se presentifica no psiquismo através 

das representações. Aqui se explica o conceito forjado por La 

planche e Pontalis (1979) de representante representativo, com a 

finalidade de demonstrar o produto de duas exterioridades inter i 

orizadas : urna do corpo e outra provem da realidade externa. Em 

outras palavras , o momento em que ocorre a 

dessas duas exterioridades é aquele em que 

sa representação para então a quantidade de 
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significação . Aí então, a quantidade se transforma em 

de . Não obstante , o psiquismo não pode ser o equivalente 

qualic~ 

da pu! 

são do mesmo modo que a mesma não se reduz ao corpo, pois ou e 

pulsão, ou é psíquico ou é corporal. 

A compreensao epistemológica que se pode efetuar, 

se daria para Chevnik (1982) em função de saltos epistemológ~ 

cos, pois é a partir da pulsão que se teceram as considerações 

sobre a estrutura e a dinâmica do desejo , ou seja, deve haver um 

momento evolutivo no qual a pulsão fica sucumbida pelo desejo , 

sendo este de natureza meramente psíquica , embora esteja inscri 

to na falta fundamental que se estabelece no corpo . 

-Esta e apenas uma superaçao conceitual, pois deve 

haver também um salto epistemológico , onde uma cadeia de repr~ 

sentantes representativos ooderiam expressar adequadamente a rea 

lidade fantasmãtica, sendo ao mesmo tempo diferente de tudo aaui 

lo que estã encerrrado na fantasia. 

A par das proposições expostas, pode - se deduzir 

com segurança que a organização corporal antecede,em certo senti 

do, a organização psíquica. Por esta razão , Pontalis (1978a) uti 

liza a expressão "dupla metáfora do corpo " para se referir ao 

psiquismo, pois aquilo que se organiza neste último, apresenta 

uma certa analogia aos processos que se organizam no corpo. 

o corpo, enquanto atrelado ao psiquismo, correspon 

de ao espaço no qual, a partir das determinações psíquicas, se 

estrutura a palavra . Trata-se portanto , de um processo, no qual 

as representações dos elementos corpóreos são sentidas de tal mQ 

do , como em decorrência de cada condição próprias do corpo, 

conduzidas por imagens inconscientes , enquanto relacionadas 

substrato simbólico construido no seio das relações sociais 

partir, principalmente , da função materna (Dolto , 1984). 

-sao 

ao 

a 

Desse modo , todas as reoresentacões relacionadas . -
as pulsões , para se exprimirem no psiquismo, projetam- se em ~o~ 

mas oriundas do imaginãrio . No entanto , ao se efetuar a com~nl 
cação com o imaginãrio de outro ser humano,por intermédio da ima 

gem corporal daquele ser que jã dispõe de um corpo unificado,tem 

- 123 -



lugar o surgimento da palavra como elemento simbólico que legi-

tima essa relaçã0 9
• I 

Para Zopke (1977) esta lição de imaginário a ima 

ginário, ou seja , das formações de uma realidade pulsional a ou 

tra , é o pólo onde a linguagem se ancora , pois o sujeito consti 

tuido pelas matrizes culturais " ê um c.oJtpo tJtab al had o pO .'L uma 

9 Jt amã L i. c. a " (p . 26) . 

Essa gramática é representada por um texto que con 

tem uma série de acontecimentos que são registrados no corpo e 

que, gradativamente , vão se repercutindo pelas representações e 

obtendo significação no psiquismo . 

A presença de determinados processos fisiológicos 

e de sua dinâmica funcional são , neste sentido , relevantes para 

o entendimento da formação do psiquismo , pois da mesma maneira 

que o corpo biológico , o psiquismo apresenta também uma ativida 

de metabólica (Aulagnier , 1979b). 

Acerca do metabolismo do corpo biológico sabe - se 

que este processo se compõe de duas fases . Uma , representada p~ 

lo catabolismo , estado no qual o organismo em seu funcionamento 

consome energia. A outra fase , representada pelo anabolismo , co~ 

responde a um estado oposto ao catabolismo , no qual o organismo 

se empenha no recolhimento de materiais para reposição da ener 

gia consumida . ~ claro que a presença dessas duas fases metabóli 

cas faz surgir no corpo processos distintos , uma vez que em d e 

corrência das mesmas têm lugar maneiras distintas do organismo 

agir . Neste caso , quando o organismo inicia o processo de consu 

mo de energia , observa-se com isto , o aparecimento de estado d e 

necessidade, pois a energia utilizada representa um decréscimo 

daquele mont ante necessário à homeostase (Freud , 1974g). 

Este estado de necessidade é vivido no corpo como 

a ruptura de sua homeostase interna , sendo equivalente à caren 

cia de energia . Devido a essa carência , o organismo experimenta 

um estado de tensão , à medida em que a falta de energia se acen 

tua. Disso surge uma atividade que mobiliza o organismo , para 

assim encontrar uma solução para este estado de tensão . 
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A quebra da homeostase é representada por um con 

junto de fenômenos de cunho desprazeiroso. O resultado dessa con 

dição é o implante no organismo da f uncionalidade de sua pulsão 

de vida, para em decorrência, tentar abafar as inquietações e 

amenizar os perigos evidenciados pela p uls ão de morte. Com is 

to, o organismo neste estado de desprazer, se empenha em encon 

trar um objeto que solucione esta situação, quer dizer, seja po 

tencialmente capaz de por fim a este estado , (Freud, 1974j) e a 

paziguar a inquietude que a pulsão de morte provoca , por retrQ 

gredir o organismo e espelhar,para o mesmo, estado mais precário 

de sua condição de ser viv0 9
• Em outras palavras , esta pulsão 

faz o sujeito reviver a situação mais tráumática que , em decor 

rência do nascimento, o aproximou o máximo da condição de morte. 

Portanto, mobilizado pela anaústia aerada pela 

prevalência dessa pulsão sobre a pulsão de vida e na tentitiva 

de encontrar elementos significativos para sUDlantá-la ilusoria 

mento, o organismo, ao se encaminhar para a vida, com vistas a 

sobrevivência encontra-se numa condição específica que não pode 

acumular tensão além de determinados níveis, pois se este acumu 

lo se fizer presente, a pulsão de morte triunfará (Mezan, 1985). 

Como se pode observar e realmente a pulsão de morte que se enco~ 

tra em franco desenvolvimento por ocasião do nascimento. Este fa 

to põe em evidência que a pulsão de vida na espécie humana enco~ 

tra-se bastante atrofiada,razão pela qual se explica todo o es 

forço empregado pelo homem para sobreviver, pois nos primórdios 

da vida,a organização biológica existente no ser humano não lhe 

dá condições adequadas para que viva sozinho. 

Por outro lado, no início da vida o psiquismo tam 

bém não dispõe de uma organização adequada. Assim, o organismo 

responde ao estado de tensão gerada pelo catabolismo de uma ma 

neira inespecífica. Para isto, utiliza-se do que dispõe e em de 

corrência efetua apenas descargas motoras geralmente do tipo de 

sordenado, pois em sua inermidade, sua conduta ainda não espelha 

um ato em totalidade (Lacan, 1984b). Essa descarga motora deso~ 

denada vem representar,por um lado, a presença de um estado de 

tensão e, por outro, indica que o organismo encontra-se no esta 

do no qual predomina a fragmentação do corpo. Pelo fato de nao 

haver ainda uma unidade corDorea (pois embora a libido já tenha 
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se espandido pelas zonas erogenas não há ainda uma imagem incons 

ciente do corpo) é que a descarga motora é desordenada. Além do 

mais , devido à sua prematuridade biológica , está impedido de loco 

moção. Com isto , falta a níve l biológico uma unidade estrutural 

que lhe subsidie o acesso aos objetos do mundo externo , e , a nível 

psíquico , ainda não dispõe de conteúdos que possam orientar a 

sua açao rumo a um dado objeto . 

Assim , por ocasião do nascime nto , não está em con 

dições , nem corporais nem psíquicas , de buscar objetos para sa 

tisfazer suas necessidades , porque ainda não tem deles uma repr~ 

sentação , como também não faz ainda a discriminação entre realida 

de externa e interna , na medida em que o corpo nao está organ~ 

zado para ser um limite entre essas duas realidades (Leclaire , 

1975a) . Isto porque falta ao corpo uma unida d e , que se constitui 

paulatinamente durante as primeiras fases do processo evolutivo . 

A consequência dessa falta de unidade é a impossibilidade de efe 

tivar o deslocamento físico. Não obstante , se isto fosse possl;. 

vel , este processo não seria efetivo , pois o deslocamento físico 

para o objeto e a decorrência de uma ação que está subordinada a 

representação que este objeto tem no psiquismo . Desse modo , essa 

unidade que permite o deslocamento se constitui simultaneamente 

ao processo de intro jeção de realidade externa, de modo que os 

registros das evoluções alcançadas no corpo são efetuados com os 

representantes do objeto do mundo externo (Rosalato , 1977a). 

Por outro lado , o fato de não haver no psiquismo 

urna representação de todas as zonas e rógenas do corpo, (embora 

para Lacan (1984a) as mesmas já estejam precocemente erotizadas) 

dificulta , a nível psíquico , o comando do mesmo na mobiliziÇão 

para apaziguar o estado de tens ão deixado pelo estado de angú~ 

tia primitiva (Winnicott , 1980), que presentifica a pulsão de 

morte . Assim sendo , o indivíduo pereceria se deixado sozinho, 

pois neste estado d e angústia primitiva não apresenta as mínimas 

condições que garantam a sua sobrevivência , mesmo a um nível ele 

mentar que seja . Por isto, a mãe t em que intervir neste momento, 

aliar-se à pulsão de vida , com o objetivo de fazer expandir na 

criança o seu espaço potencial, além de promove r inicialmente a 

estabilidade no corpo da criança na medida em que, ao unificar o 

corpo da criança através do contato com seu corpo , legitima pelo 
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seu psiquismo (no caso da mãe), essa unificação e evidencia para 

a criança a condição de vida, diante da qual a mesma se vislum 

bra . 

A mae, segundo Winnicott (1980), para garantir a 

vida do indivíduo em sua prematuridade biológica , imprime-lhe 

uma série de condições conformadoras de seus conteúdos psíqu~ 

coso Estas condições, que se repercutem em termos psíquicos , já 

estão presentes no ato mesmo de amamentar , uma vez que , como se 

sabe, a mãe já dispõe de um psiquismo e strutura do e s ignificado 

culturalmente . 

Por mais ambivalente que sejam este ato e a fun 

ção de sustentação da criança pela mãe , segundo Aulagnier(1979b) 

têm-se aí duas condições , entre outras q ue , -de qualquer modo que 

sejam efetuadas , estão aptas a 

. .. t eó t e.munheul.e.m WI1 deó e. j o de. v-i.da pCUta o ou
.:tAo e. , 110 HI,trt-lmo uma -lvute..'l.d-lção quanto ao Wc.o 
e.ve.Yl-tual de. .6ua moUe. . 

Na l11a-lo!Úa do.6 C.M 0.6 , a 06 e.Ua do .6 UO 
.6 e.tz.ã mahc.ada, /'ta .6 ua 60luna e. l1a .6 ua te.mpotz.aL<..da 
de , pe.-t0.6 háb-i. t c',5 c.ut tutz.cÚó que. de. te.iUl1-i.nam o 
c. o mpotz.t cun en to de. cunamevt.tação (p . 39) . 

Nesse ato, a criança experimenta um estado de li 

bertação das tensões no corpo próprias do catabolismo. Este sen 

tir, vivenciado no :corpo, impulsiona o indivíduo em busca de sua 

condição de ser humano, através da busca do prazer . Não obstante , 

o que foi assinalado como morte - define-se aaui como o processo 
-qu e marca um reto rno imaqinário do desejo a um suporte nao - es 

trutural, que condiciona apenas a presença do incremento da ten 

são . Isto porque o indivíduo antes de lutar pela sua própria vi 

da se imbui num processo , para encontrar significação para a per 

da que sofreu por ocasião do nascimento. Assim, o nascimento 

que simbolicamente marca a vida, nada faz senão presentificar a 

morte em toda sua plenitude para aquele que nasce. Nesse senti 

do, toda a ação do indivíduo está de certo encravada para além 

dos limites imagináveis do corpo, já que se estrutura na pulsão 

da morte. Para Dolto(l984) , 
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meiro contato 

contram numa 

· .. o ~ e~ humano que ~ob~ev~v eu ã ~upt~a umb~ 
lic.af do c.o~dão v~.tcl.l em ~ua 6 o~ma de 6eto p~o 
c.~a M c.egM 6o~a de ~ua 6otz.ma p~õp~a, ~teVi 
dendo a boc.a e.m todM o~ ~ en,udM, (L 60vtte cU 
f2q~do quente que apaz~gu~â o va z~o que. c.on 
t ê.m nM ~ UM e~tJr..aYl hM ( p. 55) . 

Através do ato de amementar se estabelece 
-entre a mae e o filho, esses dois seres que 

situação bastante peculiar , pois neste caso , 

o pr! 

se le~ 
se ' re 

gistra a união de dois corpos em circunstâncias bem diferentes . 

De um lado dessa união , encontra- se o corpo da criança , que e~ 

seu estado de pronunciada fragmentação , peculiar ao desenvolvi 

mento , não contém ainda os elementos de significação para se si 

tuar enquanto sujeito modulado pelo desejo da cultura. Quer di 

zer, este é o corpo que precisa de um agente externo capaz de e 

fetuar nele (corpo) um processo de significação , pois, somente 

assim , o indivíduo estaria apto a ir de encontro ao desejo da 

cultura , o qual exige dele um dado nível estrutural para que po~ 

sa ser assimilado e representado. 

Do outro lado , está o corpo materno como o outro 

elemento dessa união . Este corpo apresenta características bem 

específicas : já possui um psiquismo estru turado e também esse 

psiquismo é portador de uma imagem inconsciente desse corpo , que 

nesse se faz representar em consonância com as determinações cul 

turais . Entretanto , essa união é marcada por dois corpos que a 

presentam situações: extremas tanto ao nível das formações corpo 

rais quanto ao nível dos conteúdos psiquicos , pois enquanto que 

o psiquismo da criança é desprovido de representações , o psiqui~ 

mo materno se acha crivado pelas representações simbolizadas e 

vigentes na cultura. Além do mais , o co r po materno , pelo fato 

de ser a sede de um psiquismo estruturado , já está em condições 

de efetuar o encaminhamento adequado aos processos decorrentes 

tanto do catabolismo quanto do anabolismo , em relação â busca de 

um objeto externo especifico a cada necessidade , orientando- se 

economicamente a este objeto . Sem dúvida que esta dinâmica evolu 

tiva não se processa na criança no primórdio de sua vida , pois 

nem seu ato é especifico n em também busca um objeto específico . 

Apenas clama por algo que ponha fim ao estado de tensão, como 

condição de fuair da morte . 
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Freud (1974d) partiu da premissa de que nos est~ 

dos primitivos do psiquismo, aoesar de sua precária estrutura 

ção, existe uma força que apresenta uma finalidade específica , 

pois surgida de um estado de desequilíbrio decorrente da ruptura 

da homeostase interna, funciona de modo a acionar o organismo r~ 

mo à estabilidade e a organização estrutural necessária para seu 

ingresso na cultura. Essa força e entendida por Lacan (1984a) 

como algo que resulta e decorre do destino da relação entre a 

mãe e a criança. Para Lacan, a mãe e o filho ao se encontrarem , 

depois do nascimento, se aglomeram (desta feita, numa relação 

simbiótica se criam e se nutrem numa matriz de indiferenciacão 

na qual se observa uma certa continuidade), para formar uma nova 

unidade, esta sendo de ordem estrutural, uma vez que a unidade 

formada pela mãe e o feto não pode ser compreendida sob este 

prisma . Não obstante , é estrutural a relação que a mae estabele 

ce com o filho que desenvolve e cria no psiquismo, e não em rela 

ção ao ser que se desenvolve no útero, pois aquele que existe no 

seu psiquismo já está sujeitado, sendo depositário de um desfjo 

da cultura, antes mesmo que biologicamente tenha aparência de 

ser humano (Aulagnier, 1979a). 

o fato de ser uma nova unidade deve-se à situação 

mãe - feto que e também considerada como uma unidade. Portanto,c~ 

be ressaltar aqui que tal unidade e aparente , pois existe toda 

uma barreira entre a mãe e o filho, ao passo que entre a unidade 

da relação simbiótica estabelecida, após o nascimento, nenhum pa 

râmetro e conhecido que possa ser considerado como li~ite para 

efetuar a separaçao entre awbos. Assim, esta é a verdadeira uni 

dade , e seu caráter estrutural reside no fato de que , em decorrê~ 

cia da mesma,a mãe passa para o filho um códiqo de relações, i~ 

tenções, desejos, atribuições e deter~inacões que estão ar~aze 

nadas no seu psiquismo . Estes conteúdos têm duas origens : por um 

lado retratam ahistória filogenética da espécie , vivida neste ca 

so pela mãe , e por outro, marcam todoo empenho maternal relativo 

ao desejo de ter ou não um filho e também todo o processo desen 

volvido na mãe, a partir do conhecimento da existência da fecun 

dação (Aulagnier , 1979aj Pankow, 1979; Bleger, 1977). Face a 

constatação de que a mãe já "organizou " a vida futura do seu fi 

lho, esta terá então mais afinidade de estar com o mesmo, para 

na intimidade da relação entre ambos, fazer a entrega gradativa 
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desse duplo conjunto de conteúdos: os relativos à filogênese e 

os referentes aos aspectos fantasiados no seu psiquismo . Além do 

mais, a criança precisa da mãe p a ra se sentir inteira, do mesmo 

modo que a mãe precisa resgatar o filho , separado anatomicamen 

te, para desta forma se restaurar narcisicamente (Lacan, 1984 a) 

e , assim, vivenciar um processo ilusório, po is acredita que tem, 

desse modo (através da recuperação narcísica do filho) superado 

a sua falta fundamental. Este processo d e resgate é uma condição 

necessária para que a criança sobreviva , pois se a mãe deixar de 

efetuar essa função, psiquicamente falando, a criança não sera 

sujeito da cultura, pois este surge do momento em que esta unida 

de é desfeita. Para tanto se faz necessário que o processo de 

formação dessa unidade tenha ocorrido e a lcançado um nível míni . 
mo de estabilidade , pois é nutrido pelos elementos dessa lig~ 

ção, que o individuo faz alvorar em si a pulsão de vida e estabe 

lece ao mesmo tempo condições para que a mesma permaneça(Mahler, 

1982; Macedo, 1983). 

Embora o filho s e sinta vivo . apenas enquanto pa~ 

te de sua mãe, esta não sente o filho como exatamente o elemento 

representativo que pode preencher sua ,falta, mesmo que a um ní 

vel psíquico , dê vazão a essa intenção, e assim mantenha o filho 

a si, para a partir daí, tentar encontrar uma resolução paraI os 

elementos mais arcaicos de seu psiquismo que não tiveram expre~ 

são pois estes devem estar relacionados à maternagem (Winnicott , 

1979) . Por esta razão e em decorrência da relação entre ambos 

se processar em dois níveis, o corporal e o psíquico , ocorre um 

p rocesso simbiótico em dois sentidos: para a criança, tanto a ní 

vel corporal quanto psíquico , pois tudo o que lhe unifica e toda 

representação que vai se organizando em t e rmos d e marcas mnêmi 

cas procede da mãe e é urna decorrência de sua ação mediadora . Pa 

ra a mae, por outro lado, pelo fato de a criança representar a 

possibilidade de ser o elemento constitutivo de sua reparação 

narcísica , surge portanto , a nível ps íquico profundo , urna simbio 

se que é gratificante para si e evidentemente necessária para am 

bos (Petot , 1982; Groddeck,1971). 

No íntimo dessa relação se supoe que a mae ao 

entrar em contato físico com o filho, não deixa de lado seu cor 

po marcado já pe la sexualidade , do mesmo modo que não anula no 
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seu psiquismo todas as marcas restritas da cultura na qual e stá in 

serida . Desse modo , o que faz e marcar no filho , através da es 

trutura do seu desejo , o conjunto de representações significadas 

pela cultura e nela legitimadas. Este processo se efetua em ter 

mos bastante ideais (Dolto , 1984) , mas r e pre senta o que há de 

erótico para o lactente (no ato de mamar) ao mesmo tempo em que 

se efetua um tipo de descarga especial relativa ao estado de ten 

são ou à angústia decorrente do estado d e fr agme ntação do corpo. 

Esta descarga relativa , particularmente , ao ama 

mentar, contém indícios da função de sustentação que a mãe efetua 

ao proteger o corpo da criança e evidentemente segurá- lo para a 

limentar . Também é através dessa d e scarga que se dá uma aprox~ 

mação a tudo aquilo que é erótico para a máe , pois conforme já 

assinalado , a mesma provida de sua sexualidade , contém também 

núcl e os psíquicos sobre recalcamento, atrelados a situações e ob 

jetos movidos igualmente pelo seu desejo (Bleichmar , 1980a) . 

Para Leclaire (1979a) , esse grupo de represent~ 

ções do corpo erógeno que ficam marcadas no corpo da criança p~ 

lo desejo materno , origina uma divisão em duas regiões : uma que 

contém um núcleo correspondente aos elementos que são fixados em 

funç ã o do desejo materno e outra referente a um conjunto de re 

prese ntações que não são fixadas nem marcadas por este desejo . 

Este último é representado , para Safouan (1985) pelos elementos 

do corpo do indiví~uo , aos quais a mãe enquanto ser cultural, e~ 

tará impossibilitada de ter acesso. Por isso, Freud (1974d) deno 

minou essa parte do psiquismo, de elementos referentes a herança 

filogenética da e spécie sendo ao mesmo tempo o núcleo mais prim~ 

tivo . 

A finalidade da divisão mencionada (ao estruturar 

uma parte do corpo graças aos desígnios do desejo materno, que 

se presentifica através do seu corpo) é possibilitar ao ind~ví 
I -

duo condições que sejam em si mesmas , potencialmente capazes de 

por fim ao estado de tensão provocado pelo catabolismo , desta 

f e ita , de maneira mais organizada , pois esta parte marcada já e 

referência de uma direcionalidade e destino objetais (Fairbairn, 

1 980) . Consiste também essa divisão na efetivação de um proce~ 

so contínuo de descargas libidinais visando , posteriormente , uma 
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fixação da mesma nas zonas erogenas do corpo (Gantheret , 1971) . 

Através desse processo de fixação o universo psíquico é separ~ 

do em duas regiões . Numa de l as se encontram aqueles conteúdos que 

provêm das marcas e alterações processadas no corpo devido à pre 

sença materna , enquanto que na o utra região , estão dispostos os 

elementos psíquicos que são o resultado da influência dos meca 

nismos da herança filogenética , no que tange particularmente ao 

S2U aspecto diferenciador. Corresponde, por fim , aos elementos 

do corpo que se fazem representar no psiquismo , mas que não le 

vam , possivelmente , a marca do desejo materno . 

Este núcleo subexiste , pois , como um espaço lacra 

do , desconhecido tanto para a mãe como para o indivíduo, sendo , 

portanto , inacessível a ambos . ~ este núcleo , o mistério do ho 

mem , diante do qual , o mesmo se ergue numa situação dilemática 

para desvendá- lo na tentativa de poder alcançar a condição de 

ser conhecido . 

Somente apos a divisão mencionada anteriormente e 

que surgem no indivíduo , condições apropriadas a manter e a bus 

car objetos com fins anabólicos , ao mesmo tempo que , em decorrên 

cia da mesma , o pai vai intervir na relação peculiar entre o fi 

lho e a mãe , interpondo- se de modo bastante específico entre es 

tes dois termos dessa relação simbiótica . A en t rada do pai , qu~ 

brando essa díade estrutural é sentida pela criança como análoga 

aos processos registrados em decorrência da função catabólica , 

pois é o pai quem intervém nesta relação , vital pelo menos no i 

nício da vida lO
• 

Do mesmo modo que a mãe processa uma separação no 

psiquismo da criança através de sua intervenção contínua sobre o 

mesmo, o pai , na opinião de Lavie (1971) , vai produzir uma sep~ 

ração fundamental entre a mãe e o filho , desta vez em termos me 

ramente psicológicos, já que a separaçao anatômica , ocorreu por 

ocasião do nascimento . 

Para Fages (1975) , na medida em que a criança per 

cebe que nao mais é uma parte da mãe e que não representa tudo 

para a mesma , (uma vez que fica evidente para a criança a lig~ 

ção com o pai, e com isto , ficam estabelecidos outros interesses 
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para a mãe , além da criança) , se produz uma abertura na relação 

simbiótica , que jamais se suturará , pois é neste espaço queopai 

enquanto presença - ausênc ia se faz sentir . Trata- se , portanto , 

de uma separaçao que impulsiona a criança em direção a situações 

outras (além da mãe) que sejam potencialmente capazes de restau 

rar essa unidade perdida . Nesse sentido , essa separaçao resulta 

numa amp l iação do universo da criança e a subsequente utilização 

do seu espaço potencial , se já estiver sido reconhecido pela mãe 

(Winnicott , 1975) . 

Não obstante , como nenhuma situação pode efetuar 

esse processo de restauração , a criança está , então , apta a expe 

rimentar todas as possibilidades , e assim vai assimilando as no 

vas circunstâncias com as q uais se depara. 

Esta unidade perdida e jamais alcançada (exceção 

feita à psicose) corresponde àquilo que Freud (1974 1) denominou 

de narcisismo , considerado como o momento no qual o sujeito está 

identificado e totalmente confundido com o outro . Romper esta u 

nidade é criar para o psiquismo , uma certa instabilidade , (sobre 

tudo, necessária para a vida , pois assim não fosse , correr - se-ia 

o perigo de retrogredir a inermidade inicial) , equivalente ~os 

resultados do catabolismo . 
I 

o momento em que essa unidade se rompe, e aquele 

em que tem lugar o complexo de castração que , enquanto processo 

estruturante de sit~ação edipica , origina uma tendªncia a restau 

rar o narcisismo perdido, na medida em que o resultado desse pr~ 

cesso , é o reconhecimento do sujeito , dessa lacuna , da impossib! 

lidade de preenchª- la totalmente e também da obrigação de seguir 

em busca de situações para dar cabo a insatisfação decorrente do 

implante desta limitação . Sem que esteja cônscio , o individuo 

tenciona constantemente refazer a unidade original com a mae , que 

foi desfeita em duas etapas : no nascimento e no momento em que o 

pai passa a figurar na vida do filho . 

~ sabido que devido às marcas que a mãe imprime 

no corpo da criança , e ao modo como as mesmas se apr esentam no 

psiquismo , torna- se quase que impossivel a realização desse dese 

jo do individuo , visto que , em decorrªnciadessa interrelação com 
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a mae, a criança já aprendeu a encontrar substitu tos para a sati~ 

fação de suas necessidades geradas em função da tensão do proce~ 

so catabólico . Esta é a força que mobiliza o corpo e que também 

faz o mesmo representar-se , como também é representado no psiqui~ 

mo (Schenquerman , 1981) . 

Neste sentido, a tensão de n e cessidade , a qual 

produz descarga motriz desordenada , contém um e feito de chamame~ 

to , que visa o objeto adequado à satisfação da necessidade . Pa 

ra Safouan(1970) , esta descarga tem por objetivo recorrer a pr~ 

sença materna , que neste caso , é representante do objeto que po 

de solucionar a necessidade da criança . Gibello (1980)afirma que 

essa descarga funciona para aproximação do indivíduo carente a um 

objeto específico , que deve figurar como aquele que seja respo~ 

ta a essa descarga , visto que acalma o estado de tensão increme~ 

tado pela necessidade . Desse modo , assinala Le claire (1979a) ,que 

esse efeito de apaziguamento produz um conjunto de sensações pra 

zeirosas , as quais são conjuntamente registradas sobre o rótulo 

de "experiência de satisfação ll 
" . Esta é o res u ltado de urna 

transformação que se dá nos processos metabólicos , onde o estado 

catabólico desaparece temporariamente para dar lugar aos efeitos 

do estado anabólico . O registro dessa experiência e o resultado , 

então , de um conjunto de modificações corporeas. 

Para Fedida (1981) , tem- se nesta experiência urna 

transformação orgâ~ica , própria do momento em que o catabolismo 

apresenta urna r Edução nos seus efeitos e o anabolismo apresenta 

seus índices mais elevados , ou seja, o organismo passa a assimi 

lar substâncias . Com isto , a tensão naturalmente desaparece . No 

entanto , ao registro que o organismo faz dessa cessação de ten 

são de necessidade , acrescenta - se um outro registro referente a 

presença do objeto , que foi capaz de provocar a experiência de sa 

tisfação . 

Este segundo registro ocorre ao mesmo tempo no 

qual o conjunto de reações prazeirosas são registradas no corpo , 

e fica marcado no psiquismo , especificamente , no inconsciente . 

Disso , então, pode- se deduzir que a experiência de satisfação é 

bem mais ampla em comparação com as reações que se sucedem no 

corpo , pois além de incluir a presença do objeto de satisfação, 
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mantém estreitas relações com o registro desse objeto no plano 

psíquico . Neste sentido , já se pode falar de psiquismo como um 

duplo do corpo , pois o registro que é observado no psiquismo , de 
-ve - se , primordialmente , ao conjunto de reaçoes corporeas (Ponta 

lis, 1978a) . 

De resto , a experiência de satisfação caracteri 

za - se como necessária ao momento em que para Safouan (1970) 

. . . o oltgan.,0!lmo humano não tem no.6 ,!l e~!l -<- fÚC.-<-O.6 
pl1.C'.c.oc.e.6, I'tenhwn múo de lteai.A.zcUt qualquelt ação 
.6obl1.e o mundo extel1.-<.olt; ê o~tltO que Iteaüza pOIt 
ete a ação e.6pecZ6-<-c.a. 

Quando a pe.6.6oa auuüadolta já exec.utou 
pelo .6elt -<-mpo,tente a ação e.6pecZMc.a J1ec.e.6 /!lá 
l1.-<.a, e.6te e.6tá em C.OI1CÜÇÕe.6 , então , gltaça.6 a.6 

.6ua.6 pOM,Lb~dad~!l lteMexa.6 , de Iteaüzalt -<-me 
cüeúcuneltte, 110 -<-ntel1.-<.olt do .6eu C.OltpO, aq~o 
que a .6uplte.6.6ão do e-6;t2mu.to endóg eno euge (p . 33) . 

Nesse sentido , define - se a experiência de satisfa 
-çao como o aspecto mais importante , relativo ao desenvolvimento 

funcional do indivíduo. Corresponde ao conjunto de transforma 

ções corporais próprias do organismo,acrescidas de uma marca que 

fica inscrita no psiquismo . Esta diz respeito ao objeto que é p~ 

tencialmente capaz de provocar o estado anabólico e produzir a 

satisfação . Com efeito , no interior desse organismo, (conside 

rando- se aqui já o entrelaçamento corpo e psiquismo) se produzem 

situações bem específicas . Em princípio , a presença do estado 

anabólico é responsável pelo aparecimento de uma desc~rga duridO~ 

ra , funcionalmente capaz de suprimir o estado de tensao que esta 

va sendo vivenciado corporalmente como desprazer. Ao mesmo tem 

po, observa-se o investimento energético , por parte do psiquis~o , 

num objeto que foi percebido no momento em que esta descarga su 

primiu o estado de tensão . 

Esta percepçao e os efeitos decorrentes da tensão 

suprimida , vao possibilitarao organismo estruturar- se em ter 

mos de acionar seus movimentos reflexos de modo cada vez mais or 

ganizado tendo em vista uma meta que é a ação específica . Desse 

modo , se estabelece um princípio , a partir do momento em que a 

percepção do objeto de satisfação e a supressão de tensão -sao 

aprendidos como um todo , contrário àquilo que se processava para 
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provocar o estado de tensão ; c onsequentemente , em função desse 

princípio , decorrente da presença do objeto de satisfação , o or 

gan i smo já está se preparando para enfrentar o surgimento de no 

vos estados de tensão (Safouan , 1985 ). 

-O que nao fica registrado no psiquismo , e que , em 

certo sentido , este estado de satisfação , obtido pela supressao 

da tensão , é apenas momentâneo , pois o organismo não pode paral~ 

zar seu metabolismo , e também para sobreviver deve constantemen 

te gastar a energia disponíve l que e aquela que advém do estado 

anabólico . Por esse motivo , o estado catabólico volta a se pr~ 

senti ficar no organismo , ,rendo surgir novamente a tensão de ne 

cessidade . Diante deste estado de tensão , o organismo empenha- se 

novamente para solucioná- lo . Daí , efetua as descargas necessa 

rias para isto. Não obstante, este processo para alcançar urna se 

gunda experiência de satisfação, não é urna mera repetição das o 

corrências referentes à experiência anterior . Isto porque para 

Safouan (1970) 

. . . o Jte.apCVte.ume.n;to do e..ótado de. te.vl,óão Jte.ett.<. 
va C(,6 dUM .te.mbJtW1ÇM . t muJ:o pJtovâve..t que. a 
,i.mage.m I?Jne.llIôvúc.a do objeto f.,e.ja a pJUme.AAa a 
f.,e.Jt ett.<.ng~da pe..ta Jte.~ti.vação (p. 34J . 

De ste modo , o organismo nesta reação estaria mais 

apto a produzir algo a nível psíquico semelhante a urna percepção, 

mas que representa , senão urna alucinação, porque esta nova descar 

ga se faz de forma bastante específica em comparação a descarga 

referente a experiência de satisfação antecedente . Ao que se sa 

be , antes mesmo deste estado de tensão , reativado pelo cataboli~ 

mo , produzir de imediato , urna descarga motriz desordenada , obse~ 

va- se a presença de trajeto da energia pela marca de experiência 

de satisfação anterior e do objeto referente à mesma, ou seja , 

esta energia oriunda do corpo , nesta nova situação , reativa dpas 

marcas rnnêmicas : urna relativa à experiência de satisfação já' re 

gistrada e a outra , vinculada ao objeto que ao agir sobre o ser 

em sua inermidade, foi capaz de aproximar-lhe do objeto necess a 

rio à satisfação da necessidade, com vis t as a redução da tensão . 

Então, antes de se descarregar diretamente , a energia pulsional 

reativa de forma alucinatória , o objeto de necessidade relativo 

a experiência de satisfação anterior , o qual foi capaz de acalmar 

o estado de tensão (Freud , 1974g) . 
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A alucinação dessa experiência é vivida efemera 

mente em termos corpóreos como satisfação. Aqui , os fenômenos 

tratados, já permitem que se faça alusão a um novo plano, visto que 

as ocorrências do organismo não se passam somente no sistema ner 

voso, pois as marcas reativadas dizem respeito ao campo dos fenô 

menos psíquicos e não meramente às modificações metabólicas cor 

poreas. 

Na opinião de Leclaire (1977), o psiquismo pode , 

então , neste sentido ser considerado como : 

. . . a ma;t~ai.A..dade. de. uma mCV!.c.a (ml1e.môvúc.a) e.m 
ó ua a bó tAação c.om o C.OlLpO, 1/ abó tlLação 1/ a ó e.1L e.11 
.t e.ncüda tanto e.m ó e.u ó e.rr.,.tido c.omWl1 c.omo 110 ó e.VI.,u 
do de. (1 pe.ILaçõ.o de. de.óügame.nto a pCl.Jl/U.IL da '.'> u 
pe.lL{i .. ue. C.OlLpolLa1.. Ê c.orLó-<'de.lLCV!. o C.OlLpO c.omo o 
plLimulLo Ü VILO e.m que. ó e. -<.Y!-6C.ILe.v e. o lLaó;(AO , an 
te.ó que. óe.ja, c.omo mCV!.c.a, abó;(Aa..to, e. de.ó de. C?n 
.tão do tado de. ó ua e.óó e. I'lC.-<'a1. pILO plLie.dade. d c. P.Q. 
de.1L óe.1L lLe.pe.t-<.do a ó-<. l11e.ómo, ou quaóe. e.m óua 
e.le.I11 e.Yl.tcv!' ma;t~ai.A..dade. (p. 99- 1 O O) • 

Neste sentido, na reativação alucinatória operada 

na marca registrada no psiquismo , se produz também uma satisfa 

ção transitória da tensão que é funcionalmente capaz de retardar 

a descarga motriz desordenada. Não obstante, este estado de pse~ 

do - satisfação não é vital para o organismo . Por isso afirma La 

planche (1981) que o organismo só consegue permanecer alucinado 

por um dado espaço de tempo, já que num certo momento este esta 

do al ucinatório rião se reveste de utilidade para o organismo su 

portar a tensão, que durante a pseudo-satisfação não foi suprim! 

da . Muito pelo contrário , continuou a se elevar. Assim este es 

tado de tensão , mesmo cancelado momentaneamente pelo estado alu 

cinatório, clama por um objeto externo , que será alvo de uma no 

va experiência , visando a satisfação. Então , mais uma vez , o or 

ganismo efetua uma descarga motriz desordenada , produzindo , em 

relação ao objeto - alvo , uma nova experiência de satisfaç~o . E~ 

te processo é o resultado de o fato da satisfação alucinJtór ia 

não ser suficientemente capaz de negar a tensão de necessidade . 

Por isso , o desprazer volta a imperar , pois está registrada pelo 

psiquismo a presença da ruptura da homeostase no espaço corp~ 

ral , ao mesmo tempo em que dito espaço também se faz registrar 

no psiquismo , do mesmo modo que foi registrada a experiência re 

ferente ao prazer . 
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Na opinião de Aulagnier (1979b) 

. . . a 1te.c.ompe.vlJ.la de. pJtaZe.fL, c.omo objeto de. a.;t{.v.<. 
dade. de. fLe.pfL~e.ntação e, pofLtav~o , t.<.gada ã po~ 
.6'<'b.<.t.<.dade. de. wna fLe.plt~ entação e. de. wna e.xpe.fL..t-=-
ênc..<.a que. pO.6.6am pOfL fL~pe.c.,uvameHte. , e.m c.e.na e. 
e.m pfL~ e.nça , a 6unção de. do..t.6 P/ta 2 efL~ : a do fL e. 
pJt~ e.ntante. e. a do objeto que. e.te. fL e.pfL~ e.nta , no 
c.u.M o da e.xpe.fL..tênua de. .6C~ nação da ne.c.~.6'<'da 
de.. Avw-LL6cu1 do agofLa C(J.) c.ond.<.çôe.6 ltef.ctt-l vM ao 
e.6wo e. ao d~pfLa2e.fL, cilfLeJn0.6 que. ~ ,te. a6eto ~ 
tã pfL~ e.nte. c.ada ve. z que. o e.6 tado de. Mxação .tOtL 
I1Ch~e. itllp0.6.62ve.f. e. qu.e. a auv,ldade p.62quic.a de.ve. 
60fLjM 110vame.Vl.-te. wna fLepfL~e.ntação lltO c.Mo'Le6e. 
fLe.1l te. a wna nova e. xp e.fL..tênc.ia ) . VifL e.mO.6 fLe.c. oM en 
do ã metãnofLa e.ne.Jtg euc.a , que o .tJlaba.f.ho l1ec.~ú( 
fL..tO ã c.oYlJ.lt..ttuição de. wna nova fLc.pfLC-õe.ntação te. 
fL..ta C.01l10 c.o r/..6 e.q uênc.ia W17 ~ tado de. te.n.6 ão , 'l.~ 
pOf~~ãve..e. pe.f.o que. c.hcunMe.mO.6 de "d~pfLaz e.fL m21u 
1110", ,) lrllettU..c.o ao que. c.hamculIM de. "pita z C!..fL m2f1l 
mo" Ip . ../4). 

A representação do desprazer e , então , respons~ 

vel pelo surgimento de urna nova experiência de satisfação , já 

que o organismo correrá perigo , se o corpo não sinalizar que a 

satisfação é apenas alucinatória . ~ desse modo que o psiquismo 

não pode desconhecer o corpo e o que nele se passa , bem corno , de 

tectar o funcionamento da pulsão de morte que se viabiliza no 

desprazer . Para isto organiza-se o psiquismo , numa tendência con 

trária ao estado de retorno solicitado pelo desejo referente ao 

momento anterior à instalação de qualquer marca mnêmica . A nova 

experiência de satisfação que será desenc a deada , é urna tentativa 

de apagar esta força desse desejo referente à a uto-des truição . 

Esta nova experiência difere radicalmente da ante 

rior , particularmente na complexidade de seus aspectos compone~ 

tes o De maneira geral , contém , corno qualquer outra experiência, 

o conjunto de reações corpóreas próprias da satisfação pela pas 

sage m do estado catabólico ao estado anabólico . Refere - se também 

a urna marca relativa ao se u objeto de necessidade que foi capaz 

de apaziguar a tensão e , por fim , é a marca de urna marca ante 

rior , isto é , ao se constitu ir , esta nova experiência , engloba a 

alucinação refe rente a satisfação da experiência anterior (La 

planche , 1984a) . I 

Ainda , esta nova experiência representa então a 

marca da satisfação que está se produzindo , sendo também a marca 
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do seu objeto de necessidade e a marca da experiência de satisfa 

ção anterior que for reativada no psiquismo juntamente com a le~ 

brança do objeto daquela necessidade, em termos alucinatórios . 

Neste caso, essa experiência se refere a um processo que psiqu~ 

camente denomina-se identidade de percepção , termo empregado por 

Freud (1974d) para designar aquilo que caracteriza o modo primá 

rio de funcionamento do psiquismo, pois através dessa identiJad~ 
ocorre o reencontro de urna percepção idêntica ao objeto referente 

à experiência de satisfação. Esta identidade é o resultado da 

alucinação primitiva. Corno a satisfação decorrente desse estado 

alucinatório é da ordem da identidade de percepção, o organismo 

é frustrado, pois não há a vivência de urna situação que se enco~ 

tre na realidade, então , a tensão aumenta . Por isto, o objeto r~ 

ativado , no campo psíquico , não pode, por si, dar ao organismo 

as condições necessárias à sua sobrevivência. Além do mais assi 

nala Safouan (1970) que 

. .. toda a ct-uvidade. hwnana ac.ha -/.) e. /.) ubmUida 
ã ,te.ndê.nc.-ta palLa e.nc.o n GaJt a C. 0-05 a /.) o b a 601L 
ma de. identidade de pe.l1.c.e.pç.ão, t e.Jtdêl1.ua que.-; 
todavia utéi c.ondeJtada a /.) emplLe. pelLdelL tal. 
c.o.,v., a, j éi que o que é. al.u.c.inado 110 p/.)iq u..,v., mo 
nunc.a é. aquA.i.o que. c.oYll.ltitui a lLe.plLU e.ntaç.ão 
do /.)ujwo, embolLa pOMa in6el12.--f.a (r . 25). 

Corno se pode observar, a experiência de satisfa 

ção não responde diretamente ao desejo, pois está operando some~ 

te ao nível da nec~ssidade, vinculada ao encontro de um objeto 

que e esperado pelo organismo, para aí suscitar o prazer . Por ou 

tro lado, esta experiência tem toda urna importância pelo fato de 

possibilitar um engendramento do homem, no momento em que , nos 

seus primórdios, é incapaz de provocar a açao específica , 

neste estágio é obtida com a ajuda de alguém . Essa ajuda 

parte dos aspectos da maternagem. Em função dessa ação 

que 

faz 

materna 

observa-se dois conjuntos de fenômenos na criança: a presença da 

quela pessoa que compreende o seu estado interno é registrada ao 

mesmo tempo em que decorrente desse auxílio externo , produzem-

se reações de gratificação da criança, urna vez que se 

nela , o apaziguamento da tensão de necessidade. 

Estes fenômenos não sao tão claros para a 

processa 

crian 

ça, primei ro, porque ainda não se avilta na compreensão deles e 
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também porque os registros referentes aos mesmos encontram-se nu 

ma parte do psiquismo e numa parte do corpo , de certo modo, ina 

ces s íveis tanto à compreensão objetiva da mãe , quanto ao entendi 

mento , por elementar que seja , da criança . 

Ainda com referência à experiênc ia de satisfação 

reativada por alucinação , vale registrar que a mesma, ao se cons 

tituir num passo evolutivo , pois propiciará o aparecimento do 

pensamento , é de certo modo , perigosa . Isto porque , se o organi~ 

mo não renunciar aos "prazeres" desta satisfação poderá natural 

mente perecer . Por isto , assinala Freud (1974g) que se faz nece~ 

sário ao organismo se engajar num ciclo mais complexo de situ~ 

çoes para assim chegar à ação específica, desta feita , comanUada 

pelo pensamento , considerando que já tenha sido implantado no 

psiquismo o funcionamento do processo secundário. Entretanto , é 

através dessa ação específica , que o indivIduo torna-se capaz 

de se desalienar e prosseguir ao encontro do outro como ser ver 

dadeiro e não mais como uma parte de si mesmo . 

A complexidade desse ciclo é o resultado do cami 

nho percorrido pela energia do corpo , mobilizado pelo desejo , a 

medida em que vão surgindo e se acumulando as experiências de sa 

tisfação . ~ provável que se forme uma cadeia de experiências or 

ganizadas numa sequência temporal . Por isto , o trajeto dessa e 

nergia além de se elastecer, apresenta-se também como aquele no 

qual a energia le~ará um tempo maior para percorrê-lo. Assim , a 

cada experiência de satisfação, t em-se um alargamento do trajeto 

e com isso a energia do desejo , gastará sempre um tempo 

até atingir sua função específica . 

maior, 

Neste sentido , a organização dessas marcas no ps! 

quismo vão ser responsáveis pelo surgimento de um modo de funcio 

namento bastante específico , no que tange a descarga mencionada. 

Então , há uma certa demora para se descarregar , ou seja, entre o 

momento de seu aparecimento e sua descarga , tem lugar o aparec! 

mento de uma série de processos intermediários que vão resultar 

na demora da des carga. 

o efeito dessa demora , repercute principalmente 

na descarga, pois , a mesma não será mais tão desordenada . A ex 
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plicação para esse fato seria a de que , ao percorrer todas as 

marcas das experiências de satisfação , a energia do desejo vai ( 

sendo utilizada para atravessar as mesmas e assim se debilitar,o ~ 

que resultaria , por assim dizer , numa transformação de descarga 

motriz desordenada numa ação específica , resultante da série de 

processos intermediários que é , sem dúvida , o pensamento (Freud , 

1974d) . Neste caso , houve uma mudança de plano , pois enquanto 

que a descarga motriz desordenada decorre apenas de uma ação cor 

poral, a ação específica já revela o comando das funções psíqu~ 

cas acopladas aos fenômenos corporais . 

Desse modo , o processo de chamamento do obj1to 

já se faz com uma economia energética, pelo fato de ser bastante 

específico , uma vez que o indivíduo já está operando num nível 

p síquico de elaboração mais elevada . 

Este modo de funcionamento do psiquismo , segundo 

Safouan (1985) , evidencia para o indivíduo que o estado alucinat~ 

rio é pouco convincente para dar cabo à tensão relativa às suas 

necessidades. Ao mesmo tempo , percebe , graças ao processo do pe~ 

sarnento , que isto que se passa consigo sem o objeto externo é a 

penas uma alucinação, quer dizer , aprende que embora este estado 

seja satisfatório , o mesmo não se reveste de todos os requisitos 

necessários para o reaparecimento da condição homeostática . Por 

isto, sai em busca de um objeto qualquer que repres e nte psiqu~ 

camente uma satisfação ao níve l do desejo. 

Este mecanismo já é o resultado do trabalho efe 

tuado no psiquismo em decorrência do processo de recalcamento no 

elemento representativo da pulsão , que assim sendo vai inscrevê

lo numa outra ordem de acontecimentos . Estão aqui , em pleno fun 

cionamento, as leis do inconsciente , que , em termos de sistemati 

cidade da vida psíquica , está " c.ol1~t-i.tu-i.do pela ILeal-i.dade do .'t~ 

c.a ' que " (Lec..f.a-i.ILe, 7977, p. 700). De qualquer modo , caracter i 

za-se , neste sentido , uma divisão orimordial marcada pela barra 

do recalque , pois a rede dos representantes pulsionais represe~ 

tam, a nível psíquico , uma possível sutura das lacunas corpóreas , 

que se deve ao aparecimento do processo secundário . Este e o 

responsável pela apreensão da qualidade da experiência de satis 

fação e , consequentemente , pela inscrição no psiquismo , de um 
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índice de realidade , que vai fazer parte da descarga motora , prQ 

piciando à mesma urna nova organização . 

Neste momento fica bem implícito o papel dominan 

te do processo secundário sobre o proces so primário, pois para 

Safouan (1970) 

. . . .6 e. o pilO c. e..6 .6 o plUl11êuu:.o a vauça/l. , -tf1do cdê a 
aluc.-tnação , o 111e..61110 :tnckc.e. .6 e. plz.odu: e. o e.u ,{.f1 
t e.ll.Ve.111 t (Uz.de. de.ma-i..6, apó.6 a d ec.epção que. .6 e. .6 e 
gue. eLO ato 1z.e. 6fe. xo plz.o voc.ado pelo Znckce . POIz. 
outllM pafavllM, o pll.Oc.e..6 .6 0 .6e.c.wtdwuo .6Ó :tf7.A.W l 

na .6 e. o plz.oc.e..6.6 0 plz.-tmwuo 60ll mode.llado ante..6-:
po-i..6 e..6 -t e. Ú1.;Umo em pIz.ÚtC--tp-to pellmaf1e.c.e .6 o b e.Il.a 
no )p . 35- 36 ). 

o efeito moderador do processo primário decorre 

do aspecto frustrante da satisfação alucinada . ~ neste ínterim 

que a energia pulsional , diante de tal situação , é utilizada no 

processo do pensamento . Para Zopke (1977) " ê a pu f .6 ão qu e. m .6 e. 

IIl .t O t -tz a o p e. U.6 eun e lt .t o " (p . 57) , além de inserir o corpo no código 

de sua i ma gem corporal . Assim , pode- se admitir que a pulsão nao 

estaria entre o corpo e o psiquismo , pois é provavel que se si 

tue entre o corpo e a linguagem , aqui conside r ada corno relativa 

ao processo secundário . Para Green (1982a) a pulsão representa , 

em seu aspecto elaborado , todo um trabalho de linguagem , eíerc~ 

do sobre o corpo , com seus efeitos refletidos no psiquismo . ' Em 

síntese , a pUlsão, enquanto articulada ao desejo , representa a d~ 

mensão histórica ~o psiquismo com a correspondente representação 

do mesmo , através do recalcamento originário . Este representa a 

inscrição do corpo na ordem do simbólico , a medida em que este 

processo atrela o desejo , a pulsão e a necessidade num represe~ 

tante linguístico que é a demanda (Fages , 1975) . 

Na concepção de Freud (1974a) , a pulsão funciona 

como elemento inicialmente corporal , que introduz na necessidade 

orgânica a conotação d e erótico sendo , portanto , de ordem bioló 

gica , e não pertinente à esfera psíquica . 

A intervenção da mesma no psiqu ismo só pode ser 

feita através do ato de representação . Como se pode deduzir , Freun 

apenas estabeleceu a relação entre necessidade (como relativa 
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ao corporal) e pulsão (como natureza orgânica) . Sem dúvida , faz 

referência à representação , considerando- a o processo pelo qual f 

o componente ideativo da pulsão intervém e se faz figurar no ps~ f 

quismo . 

Lacan (1975) , reanalisando esta questão da metapsi 

cologia freudiana , situou a necessidade em relação a falta que 

se estabeleceu por ocasião do nascimento, visto que é neste mo 

mento que o indivíduo fica sem o complemento corporal materno . 

A falta desse complemento (o corpo da mãe) é vivida como algo 

que põe em perigo a vida do indivíduo , pois é possível que seja 

este o momento em que a pulsão de morte entre em funcionamento. 

Não que a mesma surja daí , pois se refere significativamente a 

prematuridade do organismo humano . Esta falta, pelo fato de pr~ 

senti ficar essa pulsão . é , de certo ponto , importante pelo fato de 

mobilizar o organismo à vida , sendo não apenas vivida corporal 

mente , pois o conjunto de reações decorrentes dela vão , gradat~ 

vamente , se inscrevendo em seu significado , nas estruturas psi 

quicas (Lacan , 1984a). 

Para Fages (1975) esse estado de carência 

"pafl.a aqu~m da pu.f..6ão o C!.. .6tado de. Vle.c.e..6.6.i..dade. Ofl.gãVl.i..c.a" 

Neste sentido , a pulsão representa, por assim dizer , uma 

que invade o corpo da criança depois do seu nascimento . 

situa 

( p. 4 1 ) . 

I força 

Embora Lacan tenha admitido , como Freud , que a pul 

são introduz na necessidade a qualificação de erótico , há em La 

can (1984a) um aspecto específico , referente ao destino da pul 

são . Admitiu , este autor , que a mesma se espalha pelas zonas 

erogenas , mui precocemente , antes mesmo que qualquer represent~ 

ção tenha lugar no psiquismo . 

I 

Dal surge, para Lacan , o desejo , que orientado P~ f 

la falta essencial , funciona para mostrar ao indivíduo as conse 

quências da mesma e sua importância no que concerne ao processot 

de sujeitificação . Como medida conciliatória , o desejo tende a, I 

ilusoriamente, preencher essa lacuna que se estabeleceu entre o f 

indivíduo e o complemento corporal materno . 

Devido a essa determinação do desejo, as açoes do f 

I 
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indivíduo, neste estado precoce , estão voltadas para a intenção 

de ser um complemento para a mãe, do mesmo modo que a capta como 

relativa ao seu complemento. Este processo e uma decorrência da 

atribuição pela criança da responsabilidade a mãe, pela falta 

que vivencia, ao mesmo tempo em que capta o mesmo estado de fal 

ta na mãe e tende a preenchê-lo constituindo, para si mesmo, co 

mo o elemento primordial capaz de suturar essa carência materna. 

Na impossibilidade de executar seu intento, pois 

jamais conseguirá complementar essa lacuna en tre si e sua mãe, 

como também não encontrará elemento para preencher a falta de am 

bos, o desejo estrutura-se de um modo tal a suscitar outras d e 

mandas que embora sejam vinculadas ao objeto materno sao , na r ea 

lidade, correspondentes aos substitutivos desse objeto. 

Resta salientar , entretanto , que o desejo aí se 

produz num espaço situado ao mesmo tempo aquém e além da demanda 

(Lacan , 1984b). Quer dizer, o desejo cobre uma amplitude bem 

maior que a demanda, ao mesmo tempo que controla e evidencia p~ 

ra o sujeito que o objeto encontrado em função da mesma não e a 

quele ditado em suas redes estruturais (no caso do desejo) com 

isto, o fato da demanda encontrar um objeto não põe fim total 

mente ao estado de insatisfação , pois o mesmo expresso na neces 

sidade é refere nte ao desej o 12 • 

~, então, neste processo que se estabelece a dia 

lética radical entre o desejo e a demanda na medida em que o mes 

mo é inva dido e subtraído pela demanda sem poder jamais sattsf~ 

zê-lo. Do mesmo modo, a demanda é incapaz de completar o des ~jo , 

contribuindo apenas para o seu renascime nto, cada vez mais ávido 

de satisfação. 

A demanda seria, portanto , considerada como o el~ 

mento de ligação e ntre a necessidade e o desejo no campo lincl!Is 

tico, sendo neste caso da ordem da linguagem. 

Para Fages (1975) 

. .. El a r a d e.mal'l da ) ê. da OJl.dem da liYLguag em e .6 e 
.6ub.6t-Uu-i.. pOfL-twúo ao dado p.6:tqu-i..C.O do p/t.az e/t. 
b~o p.6:tqu-i..c. o da p~ão . 
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A pu-uão plZA.mitiva do .6lLj ú:to .6 e/ I. tudo 
pCUta a mãe , ê. c.o mo j ã di..M emo.6, ,tnte/ z.ddo.da 
peto pai, auto/z. da tú , peto pai que impede 
a identiMc.ação do .6ujú t o C. Onl a mãe (r . 42-
43) . 

~ neste momento que a pulsão é relegada a uma p~ 

sição desconhecida e substituída pela demanda , que surge como 

um nexo de significação do corpo para o psiquismo . Neste senti 

do, assinala Aulagnier (1979b) que o corpo é representado ao 

mesmo tempo em que as zonas erogenas em seu conjunto, passam a 

figurar representativamente no psiquismo . Desse modo , o corpo e 

o espaço, reconhecido pelo psiquismo , enquanto investido pela 

libido narcísica ao mesmo tempo que é também o espaço rejeitado 

pelo fato de ancorar o desprazer e se constituir de limites p~ 

ra o psiquismo , pois e o corpo quem desmente o sabor de satis 

fação alucinatória . 

A partir desse arranjo na estrutura psíquica, o 

sujeito não procura somente alívio para a tensão gerada, pois 

se engaja num processo de negação , anulação ou amortecimento 

da força característica da pulsão de morte . Além do mais , busca , 

por outro lado, o conhecimento da origem desse estado de tensão 

e das necessidades . Disso resulta que suas demandas estão in 

terligadas às estruturas mais arcaicas do desejo que, num está 

gio bem precoce , essas estruturas teceram entre si uma rede com 

plexa tendo como elemento básico as inquietudes vivenciadas no 

corpo 13 • 

Graças a funcionalidade das demandas essas .estru 

turas se mobilizam para figurarem no psiquismo , enquanto !repr; 

sentantes referentes à linguagem (Lacan , 1984a). Porém são na 

turalmente impedidas 14 • Este é o primeiro fundamento do compl~ 

xo de castração em sua conjunção com as outras formações das es 

truturas psíquicas . A esse respeito , Freud (19 74m) já teria ad 

mitido que a castração , como unidade estrutural , é algo que re 

mete ao corpo , pois as fezes , a criança e o pênis são elementos 

constitutivos de uma unidade , ou seja, algo que se faz represe~ 

tar no psiquismo , porém que não pode ser entendido senão em r e 

ferência ao corpo . 
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Esta referência está , portanto, relacionada a 

marca mnêmica que testemunhou a experiência de satisfação - ele 

mento primordial da fundação do psiquismo - que a partir do cor 

po reconhecido psiquicamente recebem a conotação de erógena . 

Assim , o corDO e seu correlato ps íquico (a sua i 

magem inconsciente) são integrantes de qualquer ato do 

duo , que tem por base o funcionamento mental . 

indiví 

De resto, pode - se admitir à luz das proposições 

expostas , que o psiquismo é na realidade um duplo corpo , p rinci 

palmente , pelo fato de que tudo o que é psíquico originou- se no 

corpo ou tem, em relação ao mesmo , uma referência significativa 

(Pontalis , 1978a) . Desse modo , Fairbairn (1980) afirma que o 

funcionamento psíquico poderia ser considerado como o equivale~ 

te ao funcionamento dos hábitos corporais . Leclaire (1979a) con 

tes t a esta afirmação , admitindo que se esta proposição fosse to 

talmente verdadeira, o psiquismo ficaria e ntão descrito como 

uma metáfora do funcionamento orgânico , particularmente porque 

se pres ume que a realidade ps íquica é um processo a se consti 

tuir gradativamente ao lon go do processo evo lutivo. Não obstan 

te, para Pontalis (1978a) esta é uma forma de abordar o probl~ 

ma, poi~ mesmo na concepção freudiana , existem , epistemologica 

mente falando , duas metáforas do psiquismo que se apresentam , 

até o presente momento , sem um acabamento conceitual desejado . 

Por um lado , propõe Freud (1974 g ) uma formulação sobre o ps! 

quismo partindo da analogia relativa ao funcionamento do siste 

ma nervoso central . Para isto , postulou então uma unificação en 

tre a teoria dos neurônios e a teoria dos fenômenos mentais , 

admitindo que os fe nôme nos de ambos os campos obedecem as mes 

mas leis oriundas da Física e da Química . Desse modo , propôs um 

modelo neurofisiológico do psiquismo , sobremodo regulado pelos 

princípios da inércia e da constância. Este modelo neurônico de 

liberação de energia é suplantado na obra " Interpretação dos 80 

nhos " (Freud, 1974d) . Nesta , o modelo deixa de ser biológico e 

passa a ser entendido como equivalente ao apare lho ótico , e*pli 

cado em função de termos psico lógico. Neste aoare lho hipotéti 

co , as marcas mnêmicas se apresentam como análoqos a cargas elé 

tricas na superfície do corDO, que , de início , tem no corpo do 

outro uma abertura para estabilizar os desequi líbrios provoc~ 
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dos pela dinâmica dessas cargas , pois a mãe e , para a criança, a 

quela que provê a unidade do seu corpo , ao mesmo tempo que ser 

ve de cáps u la protetora ao psiqu ismo (Bick , 1970) . Isto porque, 

segundo a autora , nas etapas mais primitivas do desenvolvimento, 

as partes da personalidade são vivenciadas como carentes de uma 

força de união (falta de funcionalidade adequada da pu l são de 

vida) . Desse modo , a coesao que apresenta r es ulta na realidade 

de uma passividade experimentada no corpo , ew função da ação di 

reta de um agente externo . 

Para Rosenfeld (1976) , a função de conter essas 

partes da personalidade , deve - se aos cuidados materros , os quais 

propiciam a introjeção de um objeto externo , que deve ser vi 

venciado como potencial e estruturalmente capaz de unificar es 

sas partes . Este processo é o resultado da identificação com a 

função desse objeto , q ue tem por finalidade substituir o estado 

de não-integração e propiciar o aparecimento da divisão primo~ 

dial entre espaço interno e espaço externo , mesmo que seja no 

que se refere à produção fantasmática . 

A par t ir das idéias de Bick (1970) e Rosenfeld 

(1976) , pode- se admitir que neste estado primitivo de organiz~ 

ção psíquica predominam , basicamente , a dissociação das partes 

da personalidade e a idealização do objeto . Estas característi 

cas deste estado , podem ser compreendidas como o res u ltado pr~ 

vio da tentativa para conter as partes da personalidade , que 

são sinalizadas em decorrência da vivência de corpo fragmentado 

(Lacan 1978a). A medida em que s urge a possibilidade de um con 

tinente interno o orqanismo humano caoacita- se a receber o obj~ 

to externo , ou seja , neste período , afirma Bion (19 77 ) , já se 

fazem presentes no psiquismo, os limites do corpo , do mundo ex 

terno e do mundo interno . 

De maneira gera l pode- se , portanto , admitir que 

existem dois modos de relacionamento do psiquismo com a realid~ 

de corporea . A princípio , o corpo funciona como uma cápsula oa 

ra o psiquismo , idéia teórica que Freud (1974m) já teria apr~ 

sentado no historial clínico c.o "Homem dos Patos ", para expl~ 

car a dinâmica do processo neurótico . Também, o cor90 funciona 

como uma totalidade de partes segmentadas , apresentando funções 
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opostas polarizadas na estabilidade (no caso em relação a pu! 

são de vida) e na instabilidade (marcada pelas insinuações da 

pulsão de morte) . 

Esta proposição já foi também objeto de 

de Freud (l9 74j) em "Além do Princípio do Prazer ". 

Na primeira formulação, Freud estava preoc upado 

em construir um modelo explicativo do psiquismo , que apresenta~ 

se validade na explicação da gênese e da dinâmica das neuroses . 

Para isto , admitiu que o complexo c e ntral dessas 

pslquicas reside no corpo . 

perturbações 

No segundo caso , deixa entrever possibilidade p~ 

ra que se estabeleça um modelo acerca da esquizoidia considera~ 

do também as funções corpóreas . ~ por esse motivo que Pontalis 

(1978a) admite que : 

.. . M pJtOCUf.lM de (6uvtuOname.Jl;(:o) Pf.l;{.qLÚCOf.l 
(!.J.l-tão maJtcadof.l , igual que M pJtOCUf.lOf.l oJtgâni 
CM , de Jtepe-tiçõu, de uctOf.l , de au.;(:oma-t,ú.; 
mM, de. Jteaçõu imedia-tM M vaftiaçõu ex.-tefl. 
11M. t poJt iMO que. Uf.lU pJtOCe.,MOf.l podem 
/~e.Jt o b/~ eJtvadof.l como f.lequêvluCu.:, ObJe.UVM de 
COJldLLta (p. 21 g) • 

Não obstante , não se pode deduzir que todo o fu~ 

cionamento mental ~bedeça âs leis expostas por Pontalis , princ~ 

palmente , porque no que tange à relação com os objetos , sejam 

internos ou externos , existem situações que não estão no conju~ 

to das explicações mencionadas. 

Em suma , o objeto só é sentido como prevalente 

quando estiver reoresentado no psiquismo. Somente assim , esse 

objeto é reconhecido e então o indivíduo está na condição de 

tentar , embora nunca consiga , superar a falta deixada no corpo 

pela perda do objeto primário . 

2.4 - Estudo Topológ ico acerca dos Espaços Psíqui cos 

do Sujeito 

Ao examinar a questão sobre a constituição dos 
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espaços psíquicos do ser humano , depara - se com diversas expli c~ 

ções que , em certo sentido , são complementárias. 

A determinação do que seja um espaço psíquico do 

indivíduo reivindica toda uma construção teórica de cunho e 

pistemológico, pois conceber o psiquismo organizado e diferen 

ciado em espaços funcionais é pressupor o modo de relação do su 

jeito com o r ea l , do sujeito consigo mesmo e do sujeito em rela 

ção aos seus semelhantes . 

Face a estas três vertentes da dinâmica relacio 

nal , aportes teóricos distintos se destinam a oferecer explic~ 

ções mais convincentes sobre a questão . Em princípio , Freud 

(1974n), depois de ter estabelecido o funcionamento psíquico ' re~ 

do em vista instâncias diferenciadas , tanto do ponto de vista 

do arranjo das leis lógicas , quanto no que concerne ao aspecto 

funcional , se preocupou em determinar o modo como através da di 

nâmica dessas instâncias o sujeito se articula com o mundo que 

o cerca . Desse modo , Freud (1974d), ao estabelecer a divisão pr~ 

mordial do psiquismo nos espaços psíquicos denominados , incons 

ciente, preconsciente e consciente, se preocupou em delimitar 

as matrizes , sobre as quais define o que seja realidade inter 

na e realidade externa , bem como a maneira pela qual as mesmas 

se interrelacionam . Disso resultou o estudo sobre a questão a 

cerca do mundo externo e do mundo jnterno enquanto espaços top~ 

lógicos constituídos pelo sujeito . 

Não obstante , o caminho a ser seguido , aqui, com 

objetivos à delimitação dos espaços psíquicos , embora seja ori 

entado parcialmente pelas contribuições da teoria freudiana , 

considera um outro arranjo estruturante na constituição desses 

espaços , desta feita , fundamentado nos estudos de Klein (1978) , 

Lacan (1975) entre outros , bem porque se sabe que neste sentido 

as formulações freudianas nao açambarcaram todas as nuances da 

questão, de modo que essa incompletude deve - se, para Maci (1979), 

ao fato de que 

A que)tão 6un dame.vL-tcl1..;., e. 1Le.6e.1Le. ã lLe.fação da;., 
poúvUdadu e. IltJte. ;.,i e. , poJt outJta pcude., a Jt~ 
eação entJte. a;., tJtê6 pofcvUdadu e. o pM anti 
-tê uc-o cWlolL-ôdÁ..O . Á6 po.eaJtÁ..dadu que -) e tJtata 
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de VÚtVLÜ.CU!. J.:>ão : J.:> uj u:to- ego e ob j e:to -mundo 
ex:tetUolL [ptUmulLa po,tatUdadel; em J.:> egundo 
-tUgCVL, plLazelL-du plLazelL e 6inct.1.men:te a :telL 
C.UILct. po.tcvúdade : a;tivo-paM-i..v o (p . 111 1 • 

~ certo que Freud não s e preocupou com todo afi~ 

co a relação entre o estabelecimento desses espaços constituti 

vos do psiquismo e a relação amor-ódio . Sem dúvida não articu 

lou essa relação na diferenciação desses espaço s que vão apar~ 

cer cada vez consolidados nos estudos des e nvolvidos na vertente 

psicanalítica . Isto porque se torna quase que insustentável, 

frente aos achados da experiência clínica, se conceber o psi 

quismo apenas em termos dos espaços consagrados p e la teoria 

freudiana , seja na primeira tópica, seja na segunda . Além do 

mais , conforme assinala Pontalis (1978d), o espaço definido na 

primeira tópica freudiana, restringe-se apenas ao sistema de re 

presentações e arquivos de marcas mnemônicas, enquanto que na 

segunda tópica, os espaços concebidos em termos estruturais , or 

ganizados pelo id, ego e superego , revelam-se caracteristicamen 

te pulsionais . Na realidade, estes espaços da segunda tópica 

apresentam características de cunho mais geográfico , através 

dos quais o psiquismo é definido a partir de extratificação , on 

de cada extrato é energizado, e com i s so resultam as operaçoes 

psíquicas próprias de cada lugar, do mesmo modo, que se tornam 

possíveis as ope rações entre os mesmos. 

Klein (1978) reporta-se aos esforços psíquicos 

de f o rma bem diferente das proposições es t abe lecidas no modelo 

freudiano . Embora acei t e as formulações contidas na segunda tó 

pica apenas em termos do ego e do superego , es tabel e ce a noçao 

de "self 151 e a partir desse arranjo teórico, caracteriza o ~s! 

quismo em termos de espaço referente ao r e ceptáculo de objetos 

internos , baseado na antinomia radical dentro-fora(Petot 1979) . 

Já Bion (1973) fala desses espaços enquanto correlacionados as 

funções primordiais continente e contido. Para Winnicott (1975) 

haveria apenas um espaço a partir do qua l se desenrola a ativi 

dade fantasmática peculiar a todo funcionamento mental. Este é 

o espaço potencial, substrato psíquico do qual se organizam to 

das as diferenciaçõe s subsequentes do indivíduo. Ainda poder-

se- ia d e stacar um outro arranjo espacial , como aquele postulado 

por Milner (1974) e m termos de espaço vazio . Segundo a autora, 

- 150 -



este espaço representa o fundamento último e necessário para que 

o sujeito adquira as reais condições para se encontrar . Sem dúvi 

da, ao postular a existência de um espaço vazio , fica implícito 

que o mesmo é de ordem psíquica , do mesmo modo que o é o espaço 

do segredo estudado por Khan (1974). 

o espaço postulado por Milner (1974) corresponde 

as condições reais para que se processe a criatividade e assim 

se estabelecerem os limites observados entre o mundo interno e a 

realidade externa, pois, desse modo , configura-se urna ilusão re 

ferente ao sentimento de si mesmo que cobre duas finalidades . Por 

um lado , surge corno resolução frente a angústia impensável, est~ 

do postulado por Winnicott (1975) , capaz de perpetuar a condição 

de inermidade do organismo humano . Por outro lado , a condição de 

vazio total, que para Milner (1974) 

... c.olU~te UtM em ck6ro-6ição rMa deteJL o 
IIlwunWúo de vozu inteJU.olt, lte6eltente C(,6 M 
gwnentaçõu intJz.o-6reWVM erMa a61t0ntM o 
ú .lê.vl uo úLteJU.OIt e a indA.. 6 eltenuação 6 unda 
meri.-tal, que -6e rode exreJU.mentM c.omo aYliqt.U. 
f.amento c.ontlta o qual nO-6 de6endemo-6 ao rlteço 
que 601t, ou rOUc.o menO-6 . E ~to é o que -6uc.e 
de, em rCI.!l.ÂÂ..c.u.tM, quando U-6e -6ilê.nuo inte: 
JU.OIt vem a muc.f.cUt--6e. c.om o 6antMma de du 
:t'1.uição do objeto inteJU.olt, que. é, nao ob-6taVi 
te , nec.U-6âJtio Ir. 705-706). 

Des~e modo , a constituição desse espaço vazio e 

fundamental, para que , através da percepção criativa , o indiví 

duo supere as condições de indiferenciações que estão marcadas 

pelas suas determinações filo e 0ntogenética . Assim se t o rna apto 

a lidar com os fantasmas de destruição próprios e aqueles refe 

rentes à sua história sem o temor de destruição de seus objetos 

internos necessários. 

Considerando os espaços definidos anteriormente, 

observa- se que em todos há urna peculiaridade, ou seja, todos se 

prendem à questão referente a relação do sujeito com o mundo que 

o cerca, vinculando-a à delimitação entre interior e exterior . 

Este é o cerne de toda exposição sobre os espaços psíquicos,p~i~ 

cipalmente , porque os paràmetros que delimitam o mundo extern6 em 
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relação ao mundo interno nao estão estabelecidos com a precisão 

conceitual desejada (Fornari, 1982). 

No que tange a diferenciação entre espaço interno 

e espaço externo , se depara com inúme ras dificuldades, principal 

mente no campo teórico, pois existem imprecisões sobre questões 

relativas a elemento indutor dessa diferenciação, sobre os seus 

resultados e sobre o modo como o sujeito s e articula aos 

campos da realidade, constituídos por essa dife renciação. 

Maci (1979) 

A cov~tituA..ção d(UJf.Ja cU.6e/LeJ1ça entJte o -LJ1 
te.tz.J...o/t e. o ext e..tz.J...olL Ylão f.J e. pItO duz de uma vez-: 
f.JeYlão atJtavê..6 de f.Juc(UJú.V0.6 , cU.Ve.MO-6 e. cU.a1..e. 
-uc.ctme.rtte cuz;t(cu1.adM) momento-6, o que , -6-LgM 
6-(.ca qu.e. um COYldu.z ao ou.tJtu de. acolLdo com ele 
te/un-LYladcLó vcuú_açõ (UJ -LVlte./tI1CLó (p. 7 72) . 

~OiS 
Para 

Essas variações internas , postuladas por Maci, se 

referem possivelmente ao arranjo dinâmico da libido, bem como as 

modificações sucessivas no seu traj e to que são uma decorrência 

do processo evolutivo . Nesse sentido , essa diferenciação ao se 

atrelar a energia psíquica em seus sistemas de funcionamento,de! 

xa a possibilidade de explicações fundados nos mecanismos rela 

tivos ao princípio da constância psíquica, baseada nas 

ções relativas ao acúmulo de tensão e ao escoamento da 

oscila 

mesma 

(Freud, 1974g) . Do mesmo modo , essas explicações t ambém fazem 

referências às condições que registram o implante do princípio da 

realidade, bem como a sua articulação ao princípio do prazer. Co 

mo se pode observar , a delimitação entre interior e exteriorpre~ 

supõe uma distribuição relativa de cargas psíquicas , e assim ca 

racteriza os acontecimentos da história dialética da relação do 
-sujeito com o objeto , obviamente, porque essa diferença nao es 

tá presente ao nascimento nem se constitui num dado momento, sen 

do , portanto, o resultado do arranjo es trutura l referente as mo 

dificações processadas no indivíduo quando do seu contato com a 

realidade externa . Esta história é, então , uma outra cena que se 

desenrola paulatinamente à medida em que o sujeito vai se torna~ 

do apto à metabolização da realidade externa, tendo que para is 

to, já ter constituído um espaço psíquico com um mínimo de org~ 

nização, para servir de receptáculo aos elementos da realidade 

que o cercam e que se fazem representar no seu psiquismo (Safouan , 

1985) . . 
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Portanto , convem assinalar que a referência , nes 

te caso , e a um aspecto da ontogênese que se constrói dialetica 

mente e que vai redundar numa captação do real pelo sujeito , ao 

mesmo tempo de sua articulação . 

A articulação do sujeito com o real é conteúdo me 

diatizado pelo sistema de representações do próprio corpo e do 

mundo circundante além de ser modulado p e las determinações refe 

rentes às relações polarizadas no amor e no ódio , ou seja , a r e 

lação com o r e al pressupõe , em prime iro luga r , que s e ja estabel~ 

cido , a nivel de espaços psiquicos , aquilo que e inte rno e !aqu! 

lo que é externo . Isto requer uma especialização funcional do 

principio do prazer-desprazer , ante s mesmo da intervenç ã odoprin 

cipio da realidade (Laplanche , 1984a) . Desse modo, pode- se sus 

tentar que a relação com o real assenta-se em dois principios : o 

do prazer e o da realidade . Assim, as relações com as polarid~ 

des amor - ódio não podem ser excluidas nesta articulação dialé 

tica com o real (Maci , 1979). 

A vinculação do sujeito com o real so e possivel 

na medida em que se conceba , portanto , a existência de espaços 

p s iquicos com leis funcionais próprias , mas cabe ressaltar que 

nã o se trata de instàncias isoladas , mas de localidades psiqu! 

cas que se organizam evolutivamente e também que a primeira loc~ 

lidade a se organizar não perde sua funcionalidade ao se impla~ 

tar uma nova localidade funcional. De certo , o que acontece e , 

então, um comando desse novo espaço que se organiza sobre o an 

terior , ao mesmo tempo em que as leis funcionais desse novo esp~ 

ço induzem a uma reorganização funcional do(s) espaço(s) já es 

tabelecido(s) , embora cada esp aço se oponha funcionalmente ao ou 

tro. Desse modo , cada espaço se organiza como uma ne gação das 

leis funcionais do precedente , mas ao mesmo se articula(Deleuze, 

1969) , pois a negação relativa a determinação de uma localidade 

psiquica produz certamente outra determinação tanto no que refe 

re a esta localidade que se opõe, quanto à localidade , a qual e~ 

ta oposição é dirigida . Esta resulta numa reorganização de suas 

funções estabelecendo condições mais aprimoradas , no sentido de 

efetuar a distinção com maior eficácia , entre a realidade inter 

na e a externa . 
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Contudo, a organizaçao dos espaços psíquicos -nao 

representa, teoricamente, uma ordenação temporal dos mesmos , mas, 

tão-somente , um arranjo cronológico das leis que definem o fun 

cionamento psíquico , principalmente porque , o funcionamento psi 

quico e um processo de construção gradativa que resultadasorg~ 

nizações referentes às regulações energéticas , pautadas numa du 

pla vertente de exigências do lado interno , as pulsionais e do 

lado externo , as exigências do mundo que circundam o sujeito . B 

em função desse duplo campo de existência que se organizam os es 

paços psíquicos , embora o elemento indutor dos mesmos possa ser 

compreendido como um aspecto referente à herança filogenética 

(Freud, 1974d). 

A fantasmática referente às determinações filog~ 

néticas são então consideradas por Freud (1974d) como o ponto bá 

sico , do qual se estruturam todas as formações subsequentes do 

psiquismo . Não obstante, para Pontalis (1978a) , Freud explicitou 

apenas um lado do problema, uma vez que é da mesma importância o 

conjunto de elementos pert inentes a cultura , representados f in~ 
cialmente pela função materna . 

Desse modo , a caracterização dos espaços psíqu~ 

cos poderá seguir a idéia diretriz em torno da teoria das rela 
-çoes objetais , pois , assim se estaria -nao so enfocando a questão 

do real como também ten ando estabelecer os parâmetros que deli 

mitam a interior idade e a exterioridade enquanto representados e 

legitimados no psiquismo (Deleuze , 1977) . 

Assim , tratar da constituição dos espaços psíqu~ 

cos e , portanto , situar uma série de eventos que têm lugar nas 

etapas evoluti vas , referente à organização do sujeito como uma 

unidade frente ao mundo e ao caos gerado pela p r esença e ação da 

pulsão de morte . O amortecimento da ação dessa pulsão é , pois , 

uma conquista gradativa do indivíduo em sua relação como outro , 

na medida em que dele substrai as condições básicas para amplia 

ção e efetivação da pulsão de vida (Aulagnier , 1980b). Essa afir 

maçao de Aulagnier pressupõe , como base , as observações de sua 

p rática clínica , po is na r e lacão analítica se viabilizam as con 

dições que se constituem como anteparo aos aspectos destrutivos 

oriundos da matriz da pulsão de morte . Além do mais , na opinião 

da autora 
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· . . em toda a e.x.te.J16 ão da ted!_ação cOIo.11tica 
pe.JlJ.:lúte. w)]a de.manda de wn .óabeA petecüdo 
que .ó ome.nte o oUÂAo pode pteOPOtec.A..OllM . Áó 

/~im a i.f.u.óão do po.ó.ó Zvet encoJ'u:tea uma te~~ 
po.ó .ta ab.óo.f.ld:a tí,tca, pote Mm , cO J~~igJ1ada~ 
ULlJ.:lão, poteque no Mna.e do ,tAaj e.to de..ócobtee 
o .ó u j wo que to dCL demanda não é. mcLÚ que 
wna voz do de..óe.jo , o qual não pode v->capcL!L 
M de,teJuúnaçõv-> de Tãna,tcu" .óenão acutan 
do demandcL!L inden-<-Júdamelt te (p . 63) . 

~ assim que o desejo, a partir do encontro ilusó 

rio, organiza as matrizes fundamentais para , em lu~ar das -açoes 

destrutivas, implantar os aspectos conformadores da vida . Desse 

modo , todo objeto que vem a se instalar no psiquismo do indiví 

duo faz parte de uma série , onde um res?onde por uma função esp~ 

cífica, a serviço da realização de uma demanda já presente e do 

surgimento de uma demanda nova. ~, então , essa dupla articu l ação 

que será, sobremodo, o elemento indutor da organização dos esp~ 

ços psíquicos . Neste caso, supõe-se que são relevantes os aspe~ 

tos resultantes da relação mãe-filho particularmente na organiz~ 

ção da rede estrutural do desejo . Estas influências maternas não 

se assentam totalmente no vazio do psiquismo da criança, pois e 

provável que núcleos psíquicos em funcionamento primitivo este 

jam presentes, pois deve haver um estado de organização psíquica 

que responde pela passagem da situação intra-uterina ao meio ex 

terno, bem porque , é provável que a decisão de nascer, além das 

condições fisiológicas, dizem respeito também ao indivíduo (Green , 

1982b) . 

Desse modo, o primeiro espaço p síquico que se ! 0E 

ganiza não contém as marcas referentes ao desejo materno , conc~ 
- -bendo-se neste contexto a mae , nao aquela que gera o filho, mas 

aquela que propiciará sua passagem da condição biológica à condi 

ção cultural . Neste sentido, trata-se,pois, de um espaço referen 

te ao funcionamento arcaico do psiquismo que representa o momen 

to no qual não há diferenciação entre mundo interno e mundo ex 

terno, nem existem indícios de relações objetais, já que o indi 

víduo se encontra em estado de corpo fragmentado . Este é o esp~ 

ço formado, pois, pe las primeiras exigências pulsionais necessa 

rias para a sobrevivência, quando da mudança de ambiente provoc~ 

da pelo nascime nto. Então as representações referentes a essas 

exigências vão se fazer representar na matriz ps íquica e organ~ 
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zar , na mesma , um espaço articulado , visando apaziguar a angú~ 

tia relativa ao abandono decorrente do confortável equilíbrio da 

situação i ntra-uterina , visto que , ao nascer , o indivíduo se lan 

ça no mundo de exigências externas e internas totalmente desco 

nhecidas . Frente a essas circunstâncias , se faz necessária uma 

série de pronunciadas transformações para que o indivíduo seja 

capaz de manter pelo menos suas funções vitais básicas. O ele 

mento desencadeador dessas transformações é , possivelmente , es 

truturado nesse primeiro espaço psíquico que se organiza em de 

trimento das exigências internas . 

Possivelmente , este espaço contém também as repr~ 

sentações pulsionais referentes aos acréscimos do estado de ten 

s ã o além daqueles vinculados propriamente ao su~gimento das ne 

cessidades vitais e a presença da satisfação pe l o decréscimo des 

se estado de tensão . 

A presença da satisfação e do objeto relativo a 

mesma , e a decorrência do registro da atividade alucinatória (Sa 

fouan , 1970) . Nesse sentido , organiza-se um espaço , o qual cor 

responde aquele referente a transfor~ação da descarga motriz de 

sordenada em ação específica , conforme Freud (1974d) expos em 

sua obra " Interpretação dos Sonhos ", espaço esse pensado a pa!. 

tir da metáfora que concebe o aparelho psíquico em terIT\O~_ óticos 16 . 

Seria , portanto , esse espaço equivalente às ocorrências que se 

dão no pólo perceptual . Assim , a lei básica do funcionamento psi 

quico referente a esse espaço seria a identidade de -per cepçao , 

posto que , se supõe a presença de matrizes alucinatórias , o que 

conflui para a caracterização do estado de indiferenciação (Ble 

ger , 1977) , peculiar da posição gliscocárica. 

Neste espaço, viabiliza- se tão- somente a realiza 

ção frenética do desejo , sob a forma de descargas motrizes desor 

denadas , e pela lei da identidade de percepçao , a representação 

pulsional se acha confundida ao elemento que é representado . Se~ 

do assim , persiste neste espaço o estado de não-discriminação, 

razão pela qual não se pode postular a existência de relações 

objetais . Este é o único espaço psíquico que , na opinião de Maci 

(1979), opera de modo que 
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... a Á..n;uw Jeção da 60YLte de rlta zelt e a rito 
Jeção daquA.i.o que Á..YLteltYlameYLte rltodu z rlta 
zelt (~ o b ltegÁ..me do rJtÁ..YlcZr Á..o do rltazeJt aÃ..n 
da não -tota1..meYLte 6uYlcÁ..oYla1..) I cOM-tdUÁ.. uma 
rJtÁ..meÁ..Jta demaJtcação (que ~ e eVÁ..deYlcÁ..aJtã ro~ 
teJU.oltmeYl-te) eV/.;ULe Á..YLtetU Olt e ex;teJtÁ..olt I a 
quc<-t Ylão derellde do rJtÁ..YlcZrÁ..o da tLeaLLdade I 

e, roJt-taYLto I maYLté:m a cOHdÁ..ção de .6a-W 60. 
ção au-to-eltÔUca. (r. 85-86). -

Esse processo se efetua , mesmo ao nível da 

çao do espaço arcaico, muito embora nesta e tapa evo lutiva 

I 
! 

forma 

ainda 

não haja a discriminação adequada des s es mecanismos ps íquicos , 

que se fazem presentes para a sua constituição . O reco nh e cimento 

é uma decorrência do implante do processo p rimário, q ue se faz 

ul teriormente 17 • 

Ainda com respeito ao espaço arcaico , vale assina 

lar que neste estado, o desEje se encontra estreitamente vincula 

do a uma alucinação , ou s ej a , ã satisfação referente ao estado 

de equ ilíbrio máximo da condição intra-uterina . Nesse sentido, a 

repetição da percepção relativa a esse estado (esta pe rcepção 

corresponde naturalmente a um registro efetuado no corpo e e en 

tão o corpo que reclama pelo des equilíbrio provocado pelo nasci 

mento) encontra- se atrelada com o estado de satisfacão máxima 

das necessidades vitais e da presença constante do suprimento de 

todas as necessidades , bem como das condições vitais protetoras, 

características do período de gestação. Não obstante , como a re 

petição alucinatória desse estado não se constitui como elemento 

significativo para refazer o equilíbrio , o caráter regressivo 

desse espaço será então , suplantado por formas mais específicas 
I 

de funcionamento p síq uico tendo e m vista o encontro de objetos 

do mundo externo que sejam potencialmente capazes de solucionar 

as exigências pulsionais . Assim , se estabelece um bloqueio no c~ 

minho dessa regressao alucinatória , sendo que o mesmo se consti 

tui c omo um ante?aro , mediante o qual a energia psíquica tende a 

ampliar p rog ressivamente os espaços psíquicos na unidade em que 

tem lugar o funcionamento de novos complexos estruturais que se 

organizam a partir da constituição do espaço arcaico . 

Esses novos complexos serão uma decorrência , pois, 

da atividade re p resentativa , esta , já vinculada a índices da r ea 
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lidade externa (Anzieu , 1981b) articuladas as ocorrências já re 

gistradas em termos de descarga motora apropriada . 

A partir da apreensão desses índices dos objetos, 

tem lugar a formação do outro espaço psíquico. 

Esse novo espaço e aquele que resulta do momento 

em que o processo de recalcamento apres e nta sua funcionalidade , 

ou seja, já se encontram operantes o processo primário e as dJf~ 
sas relativas ao mesmo, efetivando-se assim o prelúdio de 

renciação interna (Aulagnier , 1979b). 

dife 

o aspecto que e fundamental para o surgimento des 

se espaço e , então , o processo de recalcamento , que se deve , em 

sua funcionalidade básica , à existência das protofantasias (en 

quanto relativos aquilo que é interno ao sujeito) e as areas do 

corpo da criança que são inscritas pelo desejo materno através 

do contato corporal . Deve- se ainda esse processo as marcas 

mnemônicas que se fixaram a partir desse contato e satisfa ção de 

corrente do mesmo. Assim , na formação desse espaço , já intervem 

representações referentes a objetos da realidade externa que são 

capazes de propiciar satisfação das necessidades. Neste caso , se 

observaria o fracasso da atividade alucinatória e o implante fun 

cional do processo primário , com uma identidade de percepção não 

mais relacionada ao equilíbrio intra- uterino , mas uma marca mne 

mônica referente à ,satisfação de uma necessidade ligada a um ob 

jeto do mundo externo . 

A organização desse esp aço p síquico condiciona a 

penas relações parciais de objeto , uma vez que as duas dimensões 

de exterioridades , referentes ao desejo e àquilo que se funda no 

recalcado estão sob júdice do processo primário , e assim, figura 

somente aquilo que é projetado na relação . Desse modo , os elemen 

tos resultantes da introjecção , quando ocorre , são de certo mo 

do, preca riamente funcionais , pois a relação estabelecida em ter 

mos de estrutura binária não garante a apreensão do objeto em 

sua totalidade, o que caracteriza a presença da intervenção da 

dime nsão do imaginário na constituição dos espaços psíquicos do 

sujeito (Kernberg , 1979) . 
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Contudo , a realidade chega ao indivíduo como uma 

extensão dele mesmo , não sendo , pois, captada por uma subjetiv! 

dade estruturante resultando, desse modo , numa conformação dos 

objetos externos de acordo com as leis de funcionamento que op~ 

ram sobre os objetos internos . Isto porque as exigências inter 

nas referentes à pulsão são imperativas (Pontalis, 1978a) Desse 

modo, a realidade que figura no psiquismo acoplada a es trutura 

arcaica é aquela ditada pelo desejo que ainda não sofreu a medi~ 

ção das determinações culturais . Mas, mesmo assim , a tendência 

do sujeito de satisfação de maneira um t a nto quanto " irrealista" 

não impede o implante do real nem a sua intervenção . Não obstan 

te, a tentativa de satisfação do desejo vai acabar por delimitar 

os dois campos já formados no psiquismo : um referente às exigê~ 

cias pulsionais que clamam pelo equilíbrio perdido e outro pelas 

exigências pulsionais referentes aos objetos de necessidades ex 

ternas. 

t esta dimensão de perda que caracterizará então 

a dialética que irá se constituir no elemento formador desse I e~ 
paço psíquico pautado nas relações parciais de objeto , pois nes 

ta etapa evol uti va assinala Maci (1979) que " o eg o -lLeal. -<.Jt ,i.c.-<.al. 

~ a ~unç~o que e~t& lLegul.ada pel.a d-<'6elLenc.-<.aç~o entlLe o que ~ 

~u~c. e p.t:z.vel. de ,~elL ev-<.tado (ten.6~o) e o que yt~o ~ (.6at ,ü6aç~o)" 

(p. 117) . Naturalmente essa função não está pautada totalmente no 

princípio da realidade . 

Neste espaço psíquico, que apresenta com leis fun 

cionais o processo primário, se apresenta o narcisismo origin~. 

rio como estado caracter ístico , já que o auto - erotismo faz parte 

do espaço do arcaico . 

A matriz estabelecida por este estado de narcisis 

mo consiste na identificação , a nível perceptual , do objeto agr~ 

dável , o que equivale , economicamente falando , ao 

parcial. 

investimento 

Em termos funcionais , aquilo aue e internalizado 

já faz parte das qualidades do objeto . Este espaço correspond~ 

ria, em termos kleinianos, à presença da posição esquizoparanó! 

de (Petot , 1982) . 
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Ainda com referência à funcionalidade desse esp~ 

ço , observa- se que a presença do corpo materno é de extrema im 

portância , pois é através do mesmo que vai ser implantado nes 

te espaço aquilo que estâ integrado e aquilo que não está (Gre 

en , 1982b), pois a consciência que a criança obtém do próprio 

corpo , seja da unidade q ue se estrutura , seja da fragmentação 

presente, é uma decorrência do papel materno. Neste caso , a mãe 

se constitui uma espécie de esfera psíquica para a criança , ou 

seja , uma nova matriz situada no exterior , que conforme 

lou Bick (1970) , representa o único lugar seguro. 

condições 

Desse modo , afirma Pontalis (1978a) que 

... O p!.>-tqLLÚ>mo !.>e/vLa , em !.>ua eM êvlua , a 
de ntJz.o de nó!.> , 01.1 a )JaAte da mãe qu.e c..LL-i.da 
c/u.w1ça , c..ovuiLção e.I.lta qu.e t eva a c..JU.ança 
c..tU.aJc !.>u.a mãe, peto meno!.> do me.l.lmo modo 
eta o c..JU.ou. . E!.>ta e. a mãe au.l.levt-te qu.e -LJcã 
;té.t~ o no!.>!.> o -tnteJU.oJc (p . -+ g) . 

-
mae 

da 
a 

c.omo 
c..OIU 

assina 

nestas 

Esta introjeção da parte da mãe e então o resulta 

do da atividade mental , que apresenta como finalidade dar cabo 

as exigências pulsionais . Na medida em que estas exigências /se 

modulam pelo princípio da realidade outro espaço psíquico irá , 

então , surgir , desta fe ita, formado pela integração dos elemen 

tos parciais incorporados . Este processo favorece à caotacão p~ 

lo indivíduo da realidade externa enquanto decorrente do proce~ 

so de internalização . 

Este t erceiro espaço é , então , formado pelas r e 

presentações relativas à maneira como o indivíduo se vincula ao 

objeto, característica da posição depressiva (Klein , 1975). Este 

e o espaço no qual se registram os acontecimentos referentes a 

simbiotização da criança com a mãe , em termos de relações obj~ 

tais e , também , à possível saída deste estado pela superação efe 

tiva da dependência materna . Ao mesmo tempo , inte r vém a efetiva 

ção dos limites entre mundo externo e interno , obtidos pela fun 

ciona1idade do processo secundário (Lap1anche, 1984a). 

Nesse sentido, o indivíduo , uma vez tendo se des 

coberto , . -Ja evidencia a p r esença do outro , po is, conforme assina 
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la Zalcberg (1979) 

A pM/!>ibilA.dade de c.oYl.hec.elt-.6e , ltec.oYl.hec.elt 
.6e 110 oubto (na mãe) .6útteuza e.6.6C? momento 
da C.OY1..6 WuA.ção do .6uJ e/. to. 

Ê wna c.oYl..6;ti;tuA.ção que .6 e dá 
bipolcul.meYl.te : wn pltOc.eMo de 
que eVlc.ontJta .6eu pa./taleio no 
I!>ub j etivação (p. 59) . 

.6únultânea e 
o b j eÚ.vação 

pfLOC.e.6.'JO de 

Esse outro é, portanto, o r epresentante da matriz 

cultural que superpõe as atividades fantasmática e alucinatória, 

reorganizando os aspectos caóticos do es~aço arcaico, e interpo~ 

do-se , em termos da lógica aristotélica, ao espaço organizado pe 

lo processo primário . 

Nesse caso, a emergência desse espaço vai sucumbir 

o funcionamento de um momento da vida ps íquica , impossibilitada 

ao acesso, até mesmo na regressão psicótica mais pronunciada 

(Green, 1982b) . Trata-se aqui do núcleo arcaico do psiqui smo (:! do 

espaço, ao mesmo relacionado. Esta inibi~ão atinge também ao es 

paço organizado pe las relacões parciais de objeto, no qual a 

criança cria imaginariamente a mãe , para interpô-la na fronteira 

com a morte. Isto porque, pelo advento do terceiro espaço e das 

organizações concernentes ao ~dipo, cria-se no psiquismo uma ma 

triz funcional bastante específica, que responde pela organiz~ 

ção dos fantasmas originários das primeiras marcas mnemônicas e, 

finalmente, engendram representantes inconscientes, capazes de 

possibilitarem o processo de reconhecimento de si a partir do. de 

sejo do outro. Para Leclaire (1975), esses representantes fudci~ 
nam " c.omo valo ,'t .6ub.6titutivo , a gama de lteplte.!l entaç.õe.6 que o Ite 

p,'te!>entallte iltC.o lv.sc.i el1te eYl.geYl. dlt ou de noltma violenta , e , pOli.. c.on 

!>egutllte , .'teti'tou alqul1w. c.oi.6a do .6eu podelt ,tiltãVlic.o " (p .l 7l . 

Sem dúvida, refere-se Leclaire ao modo como ocor 

reu o arr~njo estrutural no psiquismo na presença da pulsão de 

morte , condição esta que se organiz a pa r a sustentar as situações 

representadas pela vida . Assim, se inscreve toda a trajetória 

dos espaços psíquicos, e tendo como eixo a pulsão de vida, o su 

jeito é, então , a ilusão que (pelas determinações da cultura) , 

garante e faz significação dessa contradição; na medida em que 
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se constitui como foco de todas as unidades , bem porque o impla~ 

te do recalcamento já conseguiu efetivar sua função , em contro 

lar as angústias referentes à pulsão de morte l8
• Nesta etapa já 

se observa a distinção entre o representante pulsional (o objeto 

que é representado e o ego) , e o princípio prazer- desprazer . Es 

te funciona de modo a não mais desconhecer a diferença entre o 

real e a representação , já que se faz presente no psiquismo , em 

termos valorativos , a identidade de pensamento l9 (Freud, 1974d) . 

Nestas condições , as exigências pulsionais , ou até mesmo aquelas 

referentes às exigências da realidade externa , são tratadas em 

relação ao sistema do acúmulo de tensão e do seu escoamento , já 

entrevendo neste funcionamento , não somente o princípio do pr~ 

zer mas também o princípio da realidade . 

Com isto , se estabelece a delimitação entre o mun 

do interno e o mundo externo , pela coadjunção do princípio da 

realidade ao princípio do prazer e também com a ajuda de um meca 

nismo de defesa , que e fomentado no ego por este segundo princi 

pio (Freud, 1974g). O resultado , então, da existência funcional 

deste terceiro espaço é a distinção entre o real e a represent~ 

ção , a qual responde a um modo efetivo da distribuição das car 

gas pulsionais. Esta eficácia do ponto de vista econômico e , cer 

tamente , um sinal construtivo da existência de uma outra cena 

operando no psiquismo , cena esta que se organiza no interio r do 

sujeito, e que permite, por assim dizer, estruturar os limites 

mínimos para delimitar os dois campos da realidade (Mannoni , 1982) 

e com isso , efetuar definitivamente o fechamento de sua unidade 

corporal , para se r então sujeito falante . 

Neste caso , toda a transformação que se procede 

no indivíduo já tem como bases seus próprios arranjos estrutu 

rais e nao mais utiliza o corpo materno como invólucro externo . 

Isto porque o corte , conforme demonstra Lacan (1984a) , ocorre em 

núcleos internos que transformará o indivíduo ~ançado no exteri 

or numa unidade significativa , independente dq unidade materJa~ 
No que se refere às ligações concernentes à criança e a mae , pa~ 

ticularmente , em termos da boca- seio, observa - se u~ tiesligame~ 

to . Para Mannoni 1985 
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ê a c.JU.CU1ç.a que ~ epa/La o ~ UO do ~ eu C.OfL 
po, quando ~e dá c.ovlta que f.he 6aJ.;ta. t uCi 
que o pfLoje;ta pafLa 6ofLa, c.olMidefLaJ'ldo - o , n~ 
~ e momevlto , c.omo um invut<.mento ncVl.Wic.o 
ptu:.nú .. uvo que , em ~ egtUda a pu~ oa ma.tefLl'la ê 
c.hamada a ~ ub~ WtUfL (p. 1 9 ) • 

Fica claro, nesta passagem,que esse corte irá po~ 

sibilitar o aparecimento das relaç6es objetais , bem porque , e a 

partir dessa separação que a criança vai captar a mãe como uma 

totalidade não mais interiorizada , mas com autonomia externa , já 

que reconhece que a mesma não é potencialmente capaz de pree~ 

cher sua falta , visto se tratar de uma falta referente a um obj~ 

to perdido . Pelo fato de nunca ser encontrado , leva o sujeito a 

estar constantemente buscando esse objeto em outros lugares 20 . Is 

to só é possível na medida em que a criança pode registrar a pr~ 

sença da mãe como um fenômeno exterior a si mesma (Aulagnier, 

1979b) . B a partir desse momento , no qual a criança utiliza- se 

de um substituto , (que funciona como a mae em sua auséncia) que 
-capta a mae como uma totalidade (Winnicott , 1975) , a qual respo~ 

de aos seus apelos . Ao reconhecer a mãe como aquela que responde 

a esses apelos, a criança a interioriza como um potencial real , 

que e fundamental para permitir a expansão do seu espaço pote~ 

cial , já em termos simbólicos , para assim chegar a realizar uma 

atividade criativa , desta feita , vinculada ao s objetos da realid~ 

de externa . Provavelmente , esta experiência de vida criativa man 

tém uma certa analogia com a atividade alucinatória relativa a 

atividade dos dois primeiros espaços psíquicos caracterizados . 

Assim , a diferenciação entre o real e a represe~ 

tação referente às exigências pulsionais , e nquanto consequências 

da existência de espaços psíquicos , funcionalme nte dinâmicos , se 

efetua a partir do momento no qual o indivíduo ascede ao simbóli 

co (Lacan , 1984b) . 

Tem- s e , portanto , um processo que se orqaniza d a 

seguinte forma : e m primeiro lugar, a função real aplicada ao su 

jeito , decorrente do espaço arcaico, é reve stida de novas formas 

embora não perca o seu poder de vigilância c aracterística do es 

tado originário do psiquismo . Esse poder de vigilância se reve 

la, pois , nas determinaç6es vinculadas ao princípio do prazer . Em 
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segundo lugar , observa-se um arranjo na função do real , relativa 

a formação da rede psíquica , quando ainda não se fazia evidente 

a diferenciação ent r e o real e a representação , devido ao pred~ 

mínio do princípio do prazer e ao funcionamento do processo ori 

mário . Por fim , assinala Safouan (1982), que devido ao fato de 

que " aqu.,t lo qu.e. e. pl!..az e. 1!.. pal!..a o ,tYl.C. o /16c..t e. nt e ê d e. .6pl!..a z e. 1!.. pal!..a a 

C.OIl /~ c.,t QI1c.,ta " r p . 7) ocorre então uma nova interveniência do real 

que se acopla às transformações processadas nos modos de inter 

vençao anteriores . Assim , surge o r e al a partir do reconhecimen 

to da diferença e ntre a representação e o objeto que a mesma faz 

figurar no psiquismo, mediante a atuaç ão do princípio da realid~ 

de , mediado pelo processo secundário . Cada uma das etapas conshi 

tutivas desse terceiro espaço se organiza de modo a coordenar 

o destino das exigências pulsionais , a satisfação das necessida 

des e a emergência dos diferentes modos de defesa frente às exi 

gências da realidade externa . 

Nesse sentido , assinala Maci (1979) que o real en 

quanto representado nas localidades psíquicas é o resultado de 

dois conjuntos de exigências conflitivas : as de cunho pulsional 

e as referentes a cultura , pois estabelecer relações com os obje 

tos externos e fazer retroceder aos estados de indiferenciação 

e de narcisismo primário . A passagem e superaçao desses estados 

são registradas nos espaços psíquicos do processo secundário , p~ 

lo princípio da realidade , como condições que devem ser evita 

das , tendo em vista,à manutenção da vida . Como .se pode observar , 

o surgimento desse terceiro espaço , presentifica um mecanismo de 

separação no sentido restritivo , pois à medida em que ficam deli 

mitados os espaços anteriores , as funções egóicas se organizam 

para sucumbirem os conteúdos referentes a esses espaços , pelo f~ 

to de serem esses conteúdos desencadeadnres (l.e .l:lqústi a e da pr~ 

sença da morte . Então, esta ação coercitiva, organizada a partir 

do surgimento desse terceiro espaço , e sobremodo necessária, p~ 

ra garantir a sobrevivência , visto que e graças as formações psi 

quicas nele desenvolvidas que se torna possível a sublimação 

(Flournoy , 1974) . 

Desse modo , a passagem marcada por essas etapas 

relativas a cada etapa psíquica redunda numa circunscrição do 

desejo , para que assim seja possível a certeza de que o prazer é 
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algo que não pode ser alcançado em termos do encontro do objeto 

perdido e que o ser humano pode apenas vislumbrar- se perante a 

satisfação de necessidades. Isto porque o prazer ligado ao encon 

tro do objeto do desejo é algo que não pode ser alcançado e ao 

mesmo tempo , não pode ser negado . Este é o caráter paradoxal que 

a estrutura do desejo engendra neste terceiro espaço psíquico e 

que fomenta todas as condições de continuidade da vida . Não obs 

tante , este caráter paradoxal do desejo , na medida em que e reco 

nhecido , se constitui no primeiro indutor que provoca toda uma 

série de modificações das descargas pulsionais . Tendo em vista o 

espaço interno já organizado , pode se traçar urna demarcação ery r~ 

lação à realidade externa , pois a diferença, neste caso , reside 

no fato de que em comparação ao funcionamento do arcaico, não há 

prova de realidade visto que predomina a existência de um estado 

de aglutinação primitiva dos núcleos psíquicos (Eleger , 1977) . No 

entanto , no espaço que se estrutura numa etapa subsequente , a 

prova de realidade se faz através dos mecanismos de projeção e 

de introjeção , porém sem maiores discriminações , pois nestas con 

cições , o psiquismo não apresenta mecanismos funcionais adequ~ 

dos à metabolização daquilo que é decorrente da intro jeção . Ain 

da neste caso , o principio do prazer impera , no que concerne as 

excitações que são distribuídas nestes dois mecanismos, com pr~ 

valência na projeção , o que vai então contribuir para demarcar 

apenas o que é externo , basicamente em função daquilo que e exp~ 

lido . 

Na medida em que a rede psíquica está em condi 

ções de metabolizar os conteúdos provenientes da introjeção vai 

então se conformar as matrizes do espaço interno . 

Portanto , aquilo que é expelido ao mundo externo 

é evitado e vivido em termos daquilo que não é aceito pelo ego . 

Da mesma maneira, aquilo que e introjetado passa a figurar como 

um aspecto do ego, relativo ao princípio do prazer (Petot,1979). 

Através dessa distribuição das cargas pulsionais 

sobre os conteúdos expelidos e assimilados , recria - se no indiví 

duo a diferença entre exterior e interior , desta feita, já arti 

culada as várias instâncias psíquicas , e decorrente não mais do 
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aprisionamento de partes ou da totalidade do objeto , mas relati 

va as relações que já organizaram em função das exigências puls! 

onais e das exigências do mundo externo. O surgimento dessa di 

ferença é decorrente da oposição entre a realidade (mundo exter 

no) e a representação da mesma , vinculada aos elementos de repr~ 

sentação próprios do indivíduo . 

Este processo revela , portanto , a açao dos meca 

nismos de aceitação e expulsão enquanto regulados pelo princípio 

do prazer , já coligado ao princípio da realidade (Maci , 1979) . 

Desse modo , o espaço psíquico , referente à realida 

de externa , se organiza em torno da posição depressiva 21
• Contu 

do , no que tange ao princípio do prazer , este se encarrega de 

forjar uma situação , na qual o prazer seja refletido no próprio 

ego e o desprazer seja deslocado como algo que não pertença a es 

ta instância psíquica . 

Em suma , no espaço psíquico referente à realidade 

externa (terceiro espaço) podem ser diferenciadas suas formas de 

caracterização dos espaços interno e externo , enquanto represe~ 

tados no psiquismo e reconhecidos pelo ego . A primeira destas 

distinções pode ser traçada , a partir das formulações sobre o 

princípio do prazer- desprazer e a outra se efetua em r e lação a 

prova da realidade . 

Não obstante, antes de as representações serem 

submetidas à prova de realidade são , sobremodo , reguladas pelo 

princípio do prazer (Freud , 19740) . Isto somente acontece se es 

tas representações já tiverem sido metabolizadas no espaço do ar 

caico . Este é o destino de uma representação para que se faça ar 

ticular ao principio da realidade , em se tratando dos compone~ 

tes de representação inscritos no ego e daqueles que nao passam 

por essa inscrição . Es t es úl t imos ficam impedidos de se represe~ 

tarem pelo fato de que o psiquismo não dispõe ainda de um arse 

nal adequado que os metabolize , particularmente , se não já pass~ 

ram pela metabolização referente ao espaço originário ou arcaico 

(Aulagnier , 1979b) . Desse modo , opera - se uma divisão que se man 

terá em termos de conformação do psiquismo , pois enquanto alsu 

mas exigências pulsionais vão ser representadas em conjunção com 
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exigências do mundo real , existem outras exigências pulsionais 

que já se representaram , sem a interferência dos objetos exter 

nos e que não foram objeto de transformações por parte dos com 

plexos estruturais que surgem no psiquismo . Desse modo , o surg~ 

mento do terceiro espaço é , sobretudo, uma lei de funcionamento 

que se organiza em relação ãs leis de funcionamento , já existen 

tes aos outros dois espaços. 

As organizaçoes psíquicas referentes aos dois pr~ 

meiros espaços organizados , que não são passíveis de transforma 

ções pelo implante do terceiro espaço, vão se somar aos elementos 

da herança filogenética e compor , por assim dizer , a interiori 

dade psíquica que e inacessível (Bachelard , 1972). Apenas os 

elementos que serão metabolizados pelas estruturas concerne ntes 

à emergência do terceiro espaço se constituirão como primord~ 

ais na formação daquilo que se define como exterioridade . Sem 

dúvida , o que se constitui como primeiro referente de exteriori 

dade é aquilo que é expelido pelo sujeito no mundo externo, mes 

mo que este processo não seja reconhecido pelo princípio do pr~ 

zer, sendo , portanto, mediado pelo me smo . Assim é que o real se 

intervem no espaço psíquico , mesmo antes de ser reconhecido como 

condição que irá coparticipar da interioridade do indivíduo . Nou 

tras palavras, o princípio do prazer é a via inicial (depois que 

o arcaico se organiza) pela qual o real , ainda não totalmente di 

ferenciado da atividade representativa, intervem na montage~ do 

psiquismo . 

Então , esta primeira diferenciação , embora de fo~ 

ma parcial entre o exterior e o interior, fica consignada para 

que a diferenciação fundada na prova de realidade se efetue . As 

sim, ocorre todo um processo de reestruturação da atividade fan 

tasmática, e com isto se observa o surgimento do princípio da 

realidade que vai se processar em termos de acoplamento do pri~ 

cípio do prazer . Desse modo , conforma-se uma unidade integrativa 

no espaço psíquico , referente ãs relações de objetos totais, que 

condiciona, pois , a relação com o real, enquanto exterioridade no 

p lano das manifestações do desejo e nas ocorrências externas. 

Neste caso , a intervenção do real se faz pela me 
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diação das exigências pulsionais li gadas ao objeto enquanto dit~ 

das pela estrutura do desejo , mesmo que ainda essa intervenção 

não seja reconhecida pelo sujeito. Como essa intervenção se efe 

tua , inicialmente , sob o regime do princípio do prazer, já fun 

cionalmente atrelado à primeira diferenciação entre exterior ida 

de e interioridade, é preciso determinar quais são os efeitos 

dessa intervenção sobre os conteúdos externos que se inscrevem 

nos e s paços psíquicos - especificamente o terceiro - e como se 

organizam , então , as representações articuladas entre si e rela 

cionadas , por sua vez, às diferentes l eis referentes a cada esp~ 

ço, considerando que , por ocasião da constituição do terceiro es 

paço , os espaços arcaico e primário são funcionantes. Neste sen 

tido , sabe-se que a emergência do espaço referente ao processo 

primário é uma prova de que o estado total de fusionalidade nao 

pode continuar e mesmo que este estado é uma ilusão (Safouan , 

1982). Do mesmo modo , o implante do terceiro espaço se consti 

tui como uma condição que evidencia a incompatibilidade para a 

vida , se o psiquismo permanecer operando apenas em termos de i 

dentidade perceptiva (Mannoni , 1982) . 

Assim, o cancelamento do estado de fusionalidade 

pelo surgimento do processo primário , bem como a atividade frena 

dora sobre a identidade perceptiva característica do processo 

primário , resulta no aparecimento de uma terceira lei constituti 

va de um outro espaço psíquico , referente ao processo 

rio . A partir do mo~ento em que este processo se torna 

secundá 

funcio 

nal , a cadeia de representações vai ser regulada pelo processo 

primário sob a forma de identidade de pensamento . Deste desti 

no se estabe l ecem as matrizes do código simbólico . Noutras p~ 

lavras, os espaços psíquicos se determinam a partir das articula 

ções com o real, seja pela função que desempenha o desejo no es 

paço do arcaico , ou pela função referente ao objeto do desejo no 

espaço primário e , também , pela presença desse objeto na reladão 

do sujeito com o corpo do outro , entidade que e tratada como um 

significante linguístico , em decorrência da organização do esp~ 

ço secundário . 
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2.5 - O Espaço da Experiencia Cultural 

As condições que engendram as relações de prod~ 

ção e também a existência humana se distribuem em três eixos de 

conteúdos psíquicos . Um desses eixos e aquele que contém as re 

presentações das relações interpessoais que são responsáveis, em 

parte, pela utilização de aspectos n ã o-humanos do meio circunda~ 

te. Outro eixo relaciona-se a vida psíquica individual , relati 

va aos sonhos, as fantasias, a realidade pulsional , e o terceiro 

eixo é aquele que se situa em torno das r epresentações referen 

tes à experiência cultural. 

O segmento anterior destinou-se à descrição e ca 

racterização dos espaços psíquicos referente aos dois primeiros 

eixos . Efetuando-se um estudo de cunho metapsicológico, toda a 

exposição esteve voltada para a demonstração dos limites desses 

espaços , sua dinâmica interna e a articulação entre os mesmos . 

Aqui, a preocupação está voltada para as ocorrências relativas 

ao terceiro eixo , o qual faz referência à realidade externa, en 

tendida no seu contexto simbólico. 

Em se tratando da realidade externa, considera-se 

um conjunto de aspectos concretos e abs tratos externos ao indivi 

duo, que se fazem repres e ntar paulatinamente no psiquismo . 

Desse modo, o psiquismo reconhece o acontecer de 

três tipos de experiências : aquelas relacionadas a realidade fan 

tasmática e pulsional , enquanto importantes para a manutenção da 

homeostase vital; aquelas referentes às representações dos obj~ 

tos de satisfação de necessidade e aquelas relacionadas às 

mas transmitidas nos jogos culturais. 

Acerca desse terceiro tipo de experiência, vale 

salientar que,em relação as mesmas, se constitui também um esp~ 

ço psíqu ico com a finalidade de r epresentá-las, com referência 

aos aspectos simbólicos e simbolizáveis. A partir da formação 

dess e espaço , é provável que o sujeito desenvolva mecanismos ver 

bais (s e m que anule seus mecanismos não verbais de expressão) p~ 

ra diferenciar a realidade que o cerca e ao mesmo tempo diferen 

ciar-se dos demais. Há também a possibi lidade de que os mecanis 
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mos de identificação lhe permitam urna condição para sua locomo 

ção no tempo e no espaço (Pontalis 1978b) . Somente assim o su 

jeito articula e estabelece traços de diferenciação e identifica 

ção , com os quais passa a discriminar e reconhecer as duas ver 

tentes da realidade: externa e internai ou seja, entre aquilo que 

é subjetivo e aquilo que é objetivo. Nesse sentido, Winnicott 

(1975) assinala que há formação de urna r ea lidade psíquica , ou se 

ja, de um espaço referente ao período que antecede .ao surgimento 

da linguagem , enquanto que em decorrência do aparecimento dessa 

função, tem lugar a organização dos elementos culturais no psi 

quismo. 

Esta etapa que antecede a linguagem é caracteriz~ 

da por Winnicott (1958) corno fase anobjetal , pelo fato de que 

neste período evolutivo nenhum fenômeno é reconhecido corno sen 

do aspecto não pertinente ao sujeito , pois tudo que e externo a 

que indivíduo se r e laciona, existe tão-somente corno urna criação 

a partir das necessidades presentes no organismo . ~ a mae que , 

ao se adaptar às necessidades da criança , vai evidenciando que 

há uma realidade externa correspondente à capacidade de criar do 

indivíduo . Devido a esta função materna , o sujeito está em condi 

ções de experimentar sua onipotência em termos ilusórios (Gun 

trip1977) . Des se modo, cada vez que a mãe coloca o seio na boca 

da criança , no momento adequado , permite que a mesma , movida por 

urna necessidade , possa criá-lo. Não obstante , embora seja cria 

do, trata o seio com.o um objeto substitutivo , na medida em que 

ainda não e percebido corno um fenômeno não - eu. Desse modo, nao 

há , por parte da criança , diferenciação com a mae. Por esta ra 

zao é que Winnicott (1958) caracteriza este estado primitivo d~ 
mo carente de integração . ~ a partir desse estado de não- integr~ 

ção que se organizam os primeiros núcleos do Ego que, urna vez 

responsáveis pelas primeiras experiências , respondem , através 

dos processos de integração, pela diferenciação entre realidade 

interna e ambiente . Este processo e o resultado da adaptação ma 

terna , a fim de fornecer ao filho urna dose de experiêcia de oni 

potência (Winnicott, 1978) . Aqui a referência é ao papel das 

pulsões enquanto relacionadas à agressividade e à sexualidade c~ 

mo formas privilegiadas de vinculação do indivíduo com o meio 

(Green, 1978) . Desse modo , esse arranjo pulsional indica que o 

indivíduo é portador de algo que o sustenta, mas que esse algo 

- 170 -



só se torna adequadamente funcional a partir do reconhecimento 

materno. Esta possessão , legitimada pela mãe , se constitui como 

um elemento diferenciador que se interpõe entre o sujeito e a 

realidade externa. Quer dizer , entre o eu e o não- eu há um esp~ 

ço que corresponde a uma ilusão. Este ~ o espaço ocupado pela ! e~ 

periência cultural que Winnicott (1975) s e encarregou de caracte 

rizar a partir do conceito de objeto transicional e da id~ia 

de jogo . 

Esse espaço referente à e xperiência cultural vai 

se organizar , à medida em que se observa uma delimitação do cor 

po , pois ~ em função desse processo que se observa um progresso 

do indivíduo em r e lação a si mesmo (Milner, 1978) . 

Esse processo de delimitação do corpo deve - se , p~ 

ra Winnicott (1971) , à descoberta do outro enquanto uma ilusão , 

poi s somente quando o snjeito desc:obre as partes do outro e que se envolve 

num processo de de scoberta do próprio corpo , continuando assim o 

processo de integração , que se iniciou pelo contato direto com 

a mã e . Não obstante , na medida em que descobre o outro como ilu 

s ã o, essa integração já se faz sobre um material abstrato. De 

qualquer forma, a integração ~ sempre o resultado do contato com 

o outro, mas somente a partir da percepção do outro e do próprio 

corpo ~ que se efetua a totalidade da integração . 

Nesse 'sentido , pode-se sustentar que a localidade 

psíquica referente ao processo de integração cont~m aspectos re 

lacionados à vinculação do indivíduo com a figura materna, pelo 

fato de que e na simbiose com o mundo externo que se efetua 

tal processo. Sem dúvida , o narcisismo primitivo ~ tamb~m rele 

vante nessa etapa evolutiva, ligado à onipotência experimentada 

pela criança (Pontalis, 1986). Contudo , se o sujeito fica sozi 

nho, sem a presença do outro , não se efetua a integraç ã o , culmi 

nando assim com falhas na estrutura da personalidade . Não obs 

tante, essa presença necessária e apenas uma presença-ausentei 

pois a açao que deve figurar no contexto deve ser da criança , e~ 

quanto que essa presença deve- se constituir como a condição bási 

ca de testemunhar e legitimar as ações da criança (Khan, 1971) . 

A presença que nao age dá condições para que o in 
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divíduo elabore todas as suas ilusões e construa o espaço refe 

rente às mesmas , a partir de sua própria experiência , pois a ilu 

são, embora seja decorrente da realidade .i.r:terna, acontece no mun 

do externo. ~ necessário que o sujeito entre na ilusão para ter 

autonomia e com isto superar o processo de simbiotização . Desse 

avanço evolutivo, também concorre o conhecimento da realidade in 

terna presente ao nascimento , porém totalmente desconhecida pelo 

sujeito. 

Somente depois que descobre e experimenta o esp~ 

ço interno , o sujeito se volta para o conhecimento da realidade 

externa , utilizando para isto o seu espaço potencial. Inicialmen 

te, para enfrentar as exigências externas , lança mão de suas fa~ 

tasias , ao mesmo tempo em que para estruturar e legitimar seu es 

paço potencial elabora ilusões . 

o desenvolvimento do espaço potencial é a condi 

ção básica para que o indivíduo possa superar as interferências 

da pulsão de morte (Winnicott , 1958) . Este espaço se organiza a 

partir da onipotência que a mãe responde a criança . Desse modo, 

a mãe através do jogo que desenvolve com a criança acaba por ev~ 

denciar a cultura como uma ilusão, na medida em que , na cons~itui 

ção do sujeito , todos os elementos do código cultural advêm co 

mo que espelhados pelo outro . Este espelhamento é a condição "si 

ne qua non " para que o indivíduo se sinta preenchido e , com isto, 

fuja ao aniquilamen~o provocado pela sensação de vazio e pelo es 

tado de não-integração . 

Esta ilusão corresponde à experiência cultural e 

situa-se entre a realidade externa e interna , como uma are a in 

termediária , embora seja representada mentalmente . Esse processo 

possibilita ao indivíduo lidar , através do jogo , com suas forma 

ções fantasmáticas e com suas ilusões (Khan , 1977a) . Aqui se!v~ 
rifica a passagem da relação de utilização do objeto (momento no 

qual o indivíduo vive um estado de fusionalidade com o outro) a 

relação de uso de objeto , característica da maturidade. Por uso 

de objeto , entende Winnicott (1978) a possibilidade do indivíduo 

d e se conhecer no mundo em termos de sua diferença constitutiva 

em relação ao outro , pois esta capacidade permite que se discri 

mine do outro. Neste caso , há a superaçao da dependência, nelo 
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-reconhecimento da ilusão de que o objeto referente a experiência 

cultural, embora ilusório, subsiste. Este é o campo das trocas, 

possibilitadas pelo uso do objeto. Segundo Green (1978) 

. .. v.d.a c.apa c.idad e d e. UI.> CUt o o b J e.,to .6 Wtg e. , 
de.poÁ.-ó de. irv~,ta1.ada lLe1.açêio de. ol'u..po-t ênc.ia. 
en.tão ê 11e. c.eMâJúo que. .6uc.e.da Wlla La!.> c. , na 
qLLa1., ao duxCUt o obJ ~to .6 ob o C.O JLtlLo.te 0-

I'Úpo-te..ue. o .6ujedo o du;tJLua . Se o obj e.,to 
.6 oblLeviv e , e..uão , o .6LLjedO pode ut--<-Uz éi. -
.to . O 6al'zta!.>ma J'la!.> c. e.JLéi. du.6 e. ú Lt elLva1.o e. 11 
.tlLe a du;tJLuição e. a lL(wpcuúção. O u~ o áa 
du ;tJLuição de.ve. c.o-tnc.id-<-IL c. om a p(J./l.c.e.pção 
da e.w,tênc.ia indepe.nderzte do o b j U o (p. 15). 

Nesta perspectiva, o uso do objeto pela função do 

jogar e o resultado de um processo de sua destruição, sendo que 

esse fantasma de destruição (desilusão) está interligado à oni 

potência primitiva, fundamento último do processo de interlig~ 

ção entre a mãe e a criança. 

~ neste sentido que se sustenta que a 

çao do objeto e, a princípio, um fenômeno subjetivo . 

constitui 

Somente de 

pois que se estrutura o espaço referente à experiência cultural 

é que o objeto vai ser percebido corno realidade objetiva. A pe~ 

cepção objetiva do objeto e para Winnicott (1975), o resultado 

da capacidade de reflexão da criança, estabe lecida a partir da 

ilusão. Daí surge então o processo de simbolização, que é na re~ 

lidade a configuraçâo do modo representativo da existência da r~ 

lação objetal no psiquismo do indivIduo. Segundo Edelweiss(1978) , 

este processo de sirnbolização observado nas relaç ões objetais, 

"{(p'l. c. ~ c. Jl -ta o modo JlcUtc.iõ-t.6ta da lLe.taçã o obj e ta .t , vi.6ta pe.to ob 

~ e t~{(d o ~" (p. 7). Neste caso, o sujeito em termos psíquicos re 

presenta o centro das relações objetais, pois já se encontrará 

diferenciado com relação ao outro primitivo, com isto, pode j~ 

gar e efetuar trocas, utilizando os símbolos da cultura,supondo

se, po rtanto, a criatividade subjetiva (Milner, 1978). 

A simbolização funciona, assim, corno a tentativa 

para superar a angústia relacionada ao pe ríodo de não-integração 

e ao perigo de passar desse estado à desintegração . A existência 

da experiência cultural representa, pois , urna progressão em re 

lação a esses estados, isto porque, na fase evolutiva do estado 
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de não-integração, as fantasias e os desejos não sao unívocos con 

forme assinala Portela (1978) 

. .. o o b J ~to a M .1l. c.tu:.ado e.ll.a a mãe que. c.0.. 
da va, aLlme.l'ltava , pll.ote.gÚt ma;te.ll.l'lalme.nte. . . -:
mcvs . .. néit<.c.a, ~to é, que. -tJ1C.ÚÚa.. o pM., 
(( potênua que. de.ve.tu:.a apll. Me. l1tall. -sob tÍ0 lUna 
de. i lúua.,t{.va e. a;titudM ma..ó c.uLi. na.s que. lhe. 
ac.o be.Jdcu,.6 e.m a pcu,.6 i v.i..dade. (p. 61 ) . 

Neste caso, esses dois elementos da relação de ob 

jeto não coexistem em termos das manifestações que deles se de 

preendem como o resul tado das formações psíquicas referentes ao 

elemento primitivo (o seio), e ao elemento posterior (o fálico) . 

A presença do elemento fálico , enquanto selado pela codificação 

cultural,conduz ao desprendimento do objeto de sua onipotência 

mágica, a partir do processo de desilusão . Neste sentido, a il~ 

são de que o objeto mostrado pelo outro é uma criação própria da 

criança vai ser desfeita e, com isto , evidencia as primeiras fun 

ções egóicas, para tentar preencher o vazio deixado por essa de 

silusão, utiliz ando os elementos da cultura. Na opinião de Pon 

talis (l978a) 

... o expe.Il.e.VlUa.tz. (M.6a de.6i.eu..óão l Isupõe uma 
1/l0 biLi.. 2 ação vtQ .6 e.io do p.6 iq ui;s mo I (o u .6 e. j a , 
C.O IllO aMlUnam vÓJúO.6 autoll.e.6 Lll'tg eOMtX Õe.6 il'lte 
JL e,~.6adM I tQ pll.ob.f.e.lIla da c.tu:.aÃA.vidade. l uma di"6 
,souação que Vlão c.he.ga a wão . A Mta c.apa 
cA.dade. de tole.tz.a.tz. o in1Í0ll.me de.ve.-.6e .6oma.tz.-ú~ 
a c.apau dade de. u aboll.ação que exige. LLma fu 
t 2.11 u a m.tVL-i.ma, wn c. etz.to j o 9 o e.m JLe.,tação a.6 

exutaçõe.6 iV/;te.tz.ncu, e e.xteIl.Vla..ó (p . 49 ). 

Es ta é a dimensão da experiência cultural que se 

p resentifica a nível de funcionamento mental como uma ilusão; 

para que assim seja feito o reconhecimento e a aceitação da re 

alidade externa. Esse reconhecimento é o resultado, pois,do im 

plante de uma zona intermediária de experiência pautada na ilu 

são. Constitui, para \Vinnicott (1975), o lugar onde aparecem.l o~ 
fenômenos e os objetos transicionais. À medida em que surge esta 

área intermediária , a criança já está em condições de separar o 

eu do nao-eu, pois é n a base da ilusão que o indivíduo consegue 

ter a percepção de que há um outro alé~ dele. Assim surge a di 

ferença a partir da área transicional que é a cultura. Este pa~ 
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so é decisivo para que se efetue a diferença fusional da criança 

com a mãe , pois a ruptura desse estado de fusionalidade máxima 

conduz a criança a perceber os elementos que lhe são pertinentes 

e aqueles que pertencem a mae . Isto se dá no momento em que se 

estabelece a ligação da criança com um objeto do mundo que a cer 

ca tomado como substituição da mãe. Esta primeira possessão dá , 

pois , a idéia do que seja externo e , além do mais , para Winnicott 

(1975) 

ê Uóada em c.oI1jul1ç.ão c.om tc.C.llj_ C.C0~ cup~ 
c.iCÚ-6 da il1ôãnc.ia muito plÚmitiva, M qu~~ 
]]0 de..m inc. tUÚt CV~ a. ti vidadcu auto - e..ltõtJ ... C.("'6 
I1l{Li..~ cLi..Jte..,tM ou e..:ú6 W -t.6o.tadcolle..Vl-te.. dU M. 

t impoJttcmte.. 110talt que não há di6Vten 
ç.a dig na de.. no ta e..ntJte menúlO e me..l'úna e..m 
·~ eu uóo da pOMe,Mão oltigil1a.t "não-eu" que.. 
e-6 tamO-6 c.hamando de.. o b j e-to tJtan.6ic.io na.t (p. 
17-18) . 

Essas técnicas especiais , do mesmo modo que as ex 

periências funcionais acompanhadas de fantasias , respondem pelos 

fenômenos trasicionais , diante dos quais um objeto externo e es 

colhido com o objetivo de apaziguamento das tensões e o amorteci 

mento do estado de agonia primitivo (Rosalato , 1984) . A prese~ 

ça desse objeto permite a passagem da relação oral com a mae a 

verdadeira relação de objeto . Não obstante , a atividade , embora 

continue sendo oral, registra-se em termos de uma variação da ca 

racterística do objeto (Reinoso , 1980) . 

o surgimento desse objeto , enquanto fenômeno cul 

tural, ocorre na zona intermediária, cimentado , pois , no espaço 

potencial . ~ , na realidade, algo que se estabelece entre o sub 

jetivo e aquilo que é objetivamente percebido . Desse modo , nem 

está dentro do sujeito, nem totalmente fora , pois não pertence 

nem à criança nem à mãe , embora contenha características de am 

bos. Seria,portanto , o r2presentativo substituto do peito mater 

no contendo a marca dessa relação primitiva . Assim , há nele a 

presença de um elemento interno e de outro elemento simbólico. O 

elemento interno aqui situado diz respeito ao objeto criado , in 

ternamente capaz de suportar as exigências de amor e de 

são , pois o objeto transicional só adquire significado se 

! -
agre~ 

este 

objeto interno apresentar vitalidade . Desse modo , este objeto ex 
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-terno , eleito corno primeira possessao , representa o elo entre o 

objetivo (mundo externo) e o subjetivo (realidade pulsional e 

fantasmática) . Do encontro dessas duas realidades surge o objeto 

transicional , numa area de ilusão , através da função do jogar 

(Winnicott , 1971) . 

~ através do jogo que a criança compartilha com 

as experiências culturais, à medida em que vai s e constituindo 

corno urna pessoa unitária , processo este decorrente de urna demar 

cação entre o que é interior e o que é exterior . 

Assim, a criança , ao eleger o objeto transicional, 

nao só aprende a utilizar o símbolo da união , corno também aceita 

a separação retirando proveito da mesma . Desse modo , separação e 

união são os contornos de urna mesma situação . A existência dessa 

terceira área marcada por essas duas situações opostas , 

. .. 60;' pMa WÚtvu.c.o,U a oc.aJ.J;.ão de .6 e ;'vtteJt 
JtogcUz. .6 obJte o .6 enudo pJto nundo qLLe pode aa 
qu-tlúJt (I Jogo de va-Lv êm evtt.Jte eó.6e,~ do~ c.on 
tOJtllO.6. O que agoJta me ÚtteJte.6M( ê veJt c.omo 
e.6.6e.6 C.OI",tOJtvt0.6 .6e .6upeJtpõem . Como ê PO.6.6; 
vel Mz eJt a quem 0.6 do~ peJt,tevtc.em, Já que 
peJt;(:evtc.em (LU me.6mo tempo ã c.Jtútvtça e ã mae, 
apJz.e~ entallh~c..(o obJeto ,t.JtaJ1,~;'c. . .{.o na1. ) c. o 1110 wn 
.6Zmbo.fo , que JtepJte.6eltta toda c.u1.tu.Jtct (AI;'CneJt., 
1978 , p. 99-100). 

Nesta passagem observa- se a importância do impla~ 

te dessa experiência , pOis , através da percepção criativa, o su 

jeito encontra urna razão para explicar a si mesmo , a sua sobrevi 

vência , enquanto já disposto pela separação da mãe . 

Este objeto,ao mesmo tempo em que assinala a u 

nião da criança com a mãe , se constitui corno um indício para o 

processo de sepração , o que concorre para a busca de significa 

ção a partir dos elementos da cultura . 

~ somente a oartir da experiência cultura l , enqua~ 

to ilusão , que o indivíduo pode se desenvolver em termos de sign~ 

ficação para si a validade de sua vida e progredir superando o 

estado de fusão , e criar um espaço para efetuar trocas com seus 
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congeneres. Há também,nesta espiral progressiva , um momento no 

qual a criança joga, a partir da confiança no objeto já interna 

lizado, ou, como diz Winnicott (1958), revela-se aí sua capacid~ 

de de estar só . Observa-se também a superposição das zonas de j~ 

gos através da contribuição da percepção criativa. Este é o mo 

mento que (Mannoni 1978, assinala como fundamental para a ob 

tenção do prazer, pois é referente ao espaço no qual o indivíduo 

realiza a experiência criativa de elaboração do objeto, para as 

sim dar cabo às angústias surgidas pela separação do mesmo . Para 

Mannoni (1985), " o obj eto WiI1VlOc.ott.tano plLe e nc.he a ~a.e.ta de-i..xa 

da peta aU.6ênc.ta " (25). Isto já é uma decorrência da capacidade 

de criar que se organiza em função da onipotência que a mae ou 

torga à criança. 

Na medida em que esse objeto ilusoriamente pree~ 

che a falta deixada pela mãe, se constitui como algo que desen 

cadeia o prazer . A obtenção do prazer refaz situações já passadas 

pela criança, e a impulsiona em busca da ampliação do seu hori 

zonte de ação. Na opinião de Dolto (1984) 

... o plLaze.Jt da c.omwúc.ação inte/lp.6:tquic.a ê, 
no .6 elL hwnano,.6 ub.6~u.;to do plLaz e.Jt ól.6ic.o . Do 
tado que ê de memõJtia, a plLeMgu./tação do pILa 
z elL , o adiantamento de .6 u.ct Ju!_ctLi.zação e ate. 
lIlumo .6ua ólLu..6tJtação , quando c.ompen.6ada peto 
plLaze.Jt p.6:tquic.o de c.omWÚc.M-.6 e c.om OlLtlLO 
p.6-i..q Ui.611lO , tudo ~.6 o -i..IÚc.-i..a o .6 elL hWllano no.6 
valolLU dCt.6 tlLoc.Ct.6 atí e:uvCt.6 e c.ogniuvet) , 
-Lruc.-<-Mmente c.on6undido.6 c.om o valolL u.yÚc.o 
do plLazelL ól.6ic.o . A 6unção .6imbõüc.a, upeu 
Mc.a do .6 elL hwnano , p e.Jtmd e .6 ub.6 ~u.iIL o pILa 
ze/t de wn wc.u.ito c.Wl.-to do duejo, .6eMuaE 
e imediato pOIL Wl1 c.,tlLc.uito maW longo , que 
IIledúLUza (V) put.6ÕC6 e f.lte pe/r.m-i...te lLetMdalL 
(t ob t enção do objetivo pWl1éiJúo em nome de 
w}/ novo plLazelL a .6elL duc.obe.Jtto (p.227-228) . 

Essa é a função do objetu transicional que, en 

quanto experiência cultural, impulsiona o indivíduo em busca de 

obj etos que possibili tem satisfação máxima. f: naturalmente esta a 

conotação ilusória do objeto transicional (Khan, 1977b) . Ilusó 

ria, porque embora sendo confortador é sinalizador de uma ausen 

cia. A sua importáncia reside, pois, no fato de possibilitar a 

criança distinguir entre fantasia e fato, além de se tornar I ca 

paz de aceitar as diferenças e semelhanças forjadas no contexto 
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cultural . Essas diferenças e semelhanças se fazem representar no 

espaço da fantasia , pois é a partir do jogo , que a criança vai 

paulatinamente constituindo a realidade que a cerca , mediante a 

mobilização de sua realidade pulsional (Mannoni , 1982) . 

o surgimento dessa area d e ilusão vinculada à ex 

periência cultural representa uma analogia à transição do princí 

pio do prazer ao princípio da realidade como postulados por Freud 

(1974j) . Não obstante , ressa l te - se que para Winnicott (1975) a 

postulação do princípio do prazer não se constitui como argume~ 

tação válida para explicar todos os fenômenos relacionados a in 

fância primitiva . No tocante ao princípio de realidade , Winni 

cott reconheceu a importância do mesmo como fundamental para o 

implante do mundo externo , através das trocas que o indivíduo e 

fetua com a realidade que o cerca. Para Davis e Wallbridg (1982) 

esta passagem e dolorosa , razão pela qual se faz necessário , p~ 

ra a criação de um objeto (no caso o transicional) que possa apa 

ziguar as tensões surgidas nesta transiç ão . Este objeto repr~ 

senta , pois , a ilusão de onipotência com a qual o indivíduo se 

engaja no processo de verificar que a realidade que criou existe 

independente de sua criação . Uma vez tendo sido reconhecido o 

seu espaço potencial pode então passar adequadamente por essas 

situações e pelas restrições que a cultura lhe impõe . Esse esp~ 

ço representa pois a área de toda experiência satisfatória medi 

ante a qual o sujeito encontre resoluções para as exigências re 

ferentes as sensaç~es internas e ao mesmo tempo tem a noção de 

que está vivo , ou seja , é o espaço onde a pulsão de vida aprese~ 

ta sua funcionalidade . Desse modo, esse espaço é onde se dá a 

comunicação significativa , pois as relações interpessoais trava 

das na etapa evolutiva , em que s e implanta a ilusão , tem por fim 

a redução das tensões referentes às exigências pulsionais . priml 

tivas . Neste caso , as exigências se organizam mediante as deter 

minações ditadas pela realidade externa , particularmente aquelas 

que se apresentam como condição " sine qua non " para resolução da 

situação paradoxa l que caracteriza o ser humano (Winnicott , 1979) . 

Esse paradoxo se refere ao fato de que o homem so se conhece a 

través do outro; assim enquanto desconhecido e tudo e nada ao 

mesmo tempo . Então precisa do outro para se descobrir . Desse mo 

do , sua primeira tarefa é descobrir o outro . Sua descoberta 

uma etapa subsequente condicionada a esse processo , e dá - se 
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medida em que realiza a experiência cultural . Para 

(1978) esta experiência 

.. . come.ça com o j ogo e cOHduz a tudo a.qLVi.J.o 
que. compõe. a hv wnça do hOIl/em; M a.JlÂe.6 , Oó 
IlU/tO.6 h.AJ., tÓtU.CDó , e. .e e.1IÂ:a pILO gILU.6 ão do pe.n 
MUJ1e.Yl.to 6ilo.6 Ó 6.(eo e. Dó mútriJt..to,fj da lIIate.mã 
tiea , da-~ ..tYl..6.tA.;tu..<.çõe.6 60c...taió e. da lLeLi..g..tao . 

E.6.ta e.x.pvúêYl c...ta Hão pod .6 duCVL na lLea 
eA.dade. P.6 -J.qu...tca inte.tU.olL do t ncLi..v.Zduo , pOIL 
que não ê. Wl1 .6onho pU60af., ae.ê.1I1 do ma ... w, 601l 
ma patvte. de uma ILweA.dade. compa/LWhada . T am 
pouco 6 e. pode. pe. Yl..6CVL wúeame/1..te. e.m nunção áe 
1Le...f.aç.õu e.X.te.tU.OILU , pOlLque. óe acha dominada 
peto .6ol1.ho (p.40l . 

Winnicott 

Indubitavelmente em relação à realidade interna e 

à realidade externa , a experiência cultural é a forma mais plás 

tica de representações psíquicas , pois decorre de uma area de 

experiência , onde determinadas convençoes participam como ativi 

vidade do jogar , as atividades do humor e todo arquivo que a cul 

tura possui e que vai gradativamente sendo evidenciado para o su 

jeito . Para Green (1978) do surgimento dessa área decorre a fun 

cionalidade de elementos opostos no psiquismo como a afirmação e 

a negaçao que se revelam na atividade lúdica . O jogo é aqui con 

siderado como um meio de expressão vinculado às ocorrências da 

realidade psíquica . 

Para Mannoni (1978) 

. .. o q LLe .6 e. meu Ú S e.,ó ta 110 j o 9 o da ctU.ança ê. o 
de...~e.jo, 111M a mã e. pode. .6e. cLi...6polL /1.a t(U!.e ~a ,~ ê. 
JtÚt de. .6aÂ:ú6aze.1L M ne.cu.6..tdade...ó Jte.~, e. e.,-;
cJtcwC( de .6e.u de.ve.Jt , C.tU.CVL a c.l7.-tança (p . 62 - 63T. 

Neste sentido , se efetua , pois , a conquista da i~ 

dependência , que e o resultado , por um lado , da ação materna , por 

outro , da criação artística que o jogo possibilita . Assim se es 

tabelece para Clément (19 78 ) um espaço de ação p r óprio , que não 

se caracteriza nem em termos de fusão , nem em termos de separ~ 

çao. ~ , então , pertinente à cultura e é uma ilusão ampliada a 

partir dos fenômenos transicionais , que datam dos períodos prim~ 

tivos do seu des e nvolvimento . Esse espaço , onde se desenvolve a 

experiência cultural , depende da experiência que conduz à confi

ança . e é equivalente ao espaço do segredo , descrito porKhan(1974) . 
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NOT A S 

1 - Esta foi a suposição de Freud de que há urna base biológica, 

na qual o psiquismo está assentado . Esta é constituída pelo 

tecido neural , altamente especializado no homem . As células 

desse tecido no homem se organiz am , de uma maneira específ! 

ca comparativamente aos outros animais por tadores de sistema 

nervoso. Não obstante , isto não é suficiente para explicar a 

atividade ps í quica , tornando-se corno modelo a atividade neuro 

fisiológica , pois trata- se de duas características distin 

tas do homem , e também pe l o fato de que , no que concerne a 

atividade psíquica , não se pode por de la.do toda a influência 

do contexto social. I 
2 - Trata- se de urna transformação que tem lugar no psiquismo e 

que resulta no aparecimento de estruturas novas, as quais sao 

formadas a partir de orientaç ão externa , ou seja , a partir 

das determinações sócio-culturais . 

3 - Não se está aqui admitindo urna aproximação a proposição de 

J.Locke acerca da " tábula rasa ", pois o que se tem em mente 

e que , no que se refere ao uso da palavra e à unificação do 

corpo , se observa a ausência de elementos responsáveis pelo 

fu ncionamento e organização dessas funções . Esses elementos 

vão se formando gradativamente pelo contato do indivíduo com 

o semelhante representante da espécie . 

4 - O corpo materno , em função do estado de corpo fragmentado da 

criança , passa a ter dois significados : por um lado , quando 

do contato com o corpo da criança , destina - se a promover urna 

certa estabilidade e orientar as formaçõ e s psíquicas rumo a 

vida . Por outro l ado , a ausência da instância corporal mate~ 

na, reflet e -se , como a presença de influências marcantes rela 

tivas à pulsão d e morte, as quais operam visando um estado 

de desequilíbrio , que pode resultar no aniquilamento do indi 

víduo . 

5 - Desse modo , o corpo materno é algo d e natureza externa , que 

t em por função induzir à formação de um conjunto de proce~ 
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sos psíquicos , que culminam na unificação do corpo da crian 

ça e na formação de uma unidade de Ego . 

6 - Sustenta- se que nos primórdios de diferenciação das instân 

cias psíquicas , o corpo materno vai atuar como algo que se 

reflete no psiquismo da criança em termos do estabelecimento 

de dois espaços diferenciados : um que contém as marcas rela 

tivas ao desejo materno e outro e spaço no q ual não se obser 

vam e ssas marcas . A partir daí , então , t e m lugar o proces s o Cl t' 

recalcamento que se encarrega de finalizar a difere nciação i 

niciada em função do contato com o corpo materno . Por outro 

lado , funciona de modo a estabelecer os limites entre as di 

ferentes instâncias . 

7 - Trata- se de um mecanismo definido por Klein (1978) , o qual 

se revela como uma defesa mais primitiva organizada devido à 

angústia . Neste sentido , o objeto alvo das pulsões cinde - se 

em qualidades boas e mas , para com isso haver encaminhamen 

tos diferente s , em função dos mecanismos de introjecção e 

projeção . 

8 - A palavra é o elemento de uma cadeia simbólica que legitima 

o aspecto comum relativo à s instâncias das dimensões do imag~ 

nário de dois seres que se comunicam . 

9 - Pressupõe-se que , a cada manifestação da pulsão de morte , o 
, ' 

organismo revive , de modo significativo , uma série de condi 

ções traumáticas relativas ao nascimento . Não obstante , esse 

reviver se constitui num preparo para que posteriormente o 

organismo se precavenha contra tais manifestações e desenvo! 

va sua pulsão de vida , que se encontraria atrofiada , confor 

me assinala Mezan (1985). 

10 - Em certo sentido , a entrada do pai tem por objetivo desesta 

bilizar uma relação que se estabeleceu entre a mãe e a c1ia~ 
ça , ou seja, da parte do pai decorre um estado de desequil! 

brio , em função do qual a criança se movimenta rumo ao equ~ 

líbrio e assim diferencia- se gradativamente para entrar na 

cultura. 
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11 - A expressão e de S . Freud . 

12 - Isto po r que o desejo é essencialmente eterno e indestrutível , 

visto que mesmo na ausência do objeto de satisfação continua 

a existir (daí ser eterno ) e também pelo fato de que mesmo 

destruindo o objeto o desejo não se altera . 

13 - Admite - se , portanto , que as demandas representam, a nível sim 

bólico , a matriz básica organizada pe lo conjunto de necessi 

dades , quando o organismo em sua pronunciada prematuridade 

apenas registrou as inquietudes refe rentes aos estados que 

aI teraram a estabilidade ;l.omeostática . 

14 - Provavelmente e ssas estruturas , pelo fato de conterem os ele 

mentos mais arcaicos do psiquismo , es tariam , de certo modo , 

impossibilitadas de serem repres en tadas . Daí permanecem , a 

nível corporal , como marcas não- simbolizáveis . 

15 - Define- se esta instância psíquica como o conjunto de siste

mas responsáveis pelo agir , pensar e sentir . Compreende a 

harmonia entre todas as partes do psiquismo . Para Klein , o 

Ego (entendido como equivalente a " sujeito", "eu " "pessoa " )é 

apenas a parte organizada do self , o qual responde também p~ 

la vida instintiva que Freud d e nominou de Id . 

16 - Este foi o mod e lo psicológico proposto por Freud para expl~ 

car a formação do psiquismo , toma do em analogia ao funciona 

mento do t e lescópio , ou seja , admitiu exis tir no aparelho 

psíquico um pó lo de recepção - pó lo pe rceptual - e um pólo 

de saída - pólo motor . 

17 - Presume - se que, de certo modo , as experiências decorrentes 

do es tado d e prazer tanto no que se r efe re a introjecção , 

quanto em r e lação à projeção conformam uma matriz , a qual uI 

teriormente se investe de e lementos , que são em si r espons a 

veis pela demarcação entre aquilo que é interno e aquilo 

que e externo , dependendo evidentemente do implante do pr~ 

cesso primário . 

I 
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18 - O que postula é a possibilidade de que o individuo,ao se or 

ganizar em direção ~ vida , faz surgir urna série de condições 

que são potencialmente presentificadoras da morte . B, então , 

neste jogo (tentar encontrar a vida para fugir da morte) que 

o individuo se constitui no eixo de sua única certeza - amor 

te - a qual é traduzida para o sujeito corno a impossibilida

de de infinitude , de imortalidade e de atemporalidade . 

19 - B,sem dúvida , no momento em que a identidade de 

tem lugar graças ao funcionamento do processo 

pensamento 

secundário , 

que são traçados os primeiros limites entre o que e externo 

e o que é interno , pois tal identidade já se baseia numa dis 

tinção entre a coisa e aquilo que a r epresenta, o que não o 

corre em termos da descarga motriz desordenada e da identida 

de de percepçao . 

20 - ~ esta a dinâmica suscitada pelo desejo e desdobrada em de 

mandas . 

21 - Isto de acordo com a metapsicologia kleiniana. 
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03 - DO NARCISISMO À CASTRAÇÃO 

Ao situar a experiência cultural numa área . inter 

mediária entre a realidade externa e .a realidade interna, efe 

tuou-se · uma incursão entre dois aspectos da evolução humana: 

o narcisismo l , que como etapa subsequente ao estado de fusiona 

lidade máxima, se apoia na onipotência que a mãe evidencia para 

a criança e a castração , fenômeno este decorrente do corte que 

se dá a partir da inclusão de elementos da cultura na realidade 

psíquica 2
• 

Nesse sentido, a experiência cultural se apresen 

ta para o sujeito, como a única capaz de processar modificações 

estruturais no seu psiquismo, no estado de narcisismo. Este es 

tado, representa, pois , uma organização de estruturas psíquicas 

em rel a ção a dinâmica do vivido durante a fase do auto - erotismo . 

Assim, representa o narcisismo um engendramento nos estados evo 

lutivos, com a possibilidade do aparecimento da criatividade, 

fato esse devido a eminência da formação àoespaço transicional. 

A dinâmica do narcisismo está organizada por uma 

fantasmática atrelada a duas condições. Em primeiro lugar, diz 

respeito ao estado de auto-erotismo, e em segundo lugar, predi~ 

põe o indivíduo para operar com os símbolos da cultura. Desse 

modo, é o narcisismo uma defesa contra a angústia do estado au 

to-erótico e também uma progress ã o pelo fato de demarcar um lu 

gar no psiquismo com vistas à realidade externa, pois embora o 

sujeito esteja voltado para si, não desconhece a realidade ex 

terna, que a experiência cultural se encarregara paulatinamente 

de codificar e legitimar. 

Desse modo, a experiência cultural localiza-se 

entre o narcisismo e a ~astração, contendo, portanto, e l emelt~s 

de ambos os estados e nao sendo pertinente a n e nhum deles, pOlS 

cobre um espaço referente ao período em que o sujeito se ilude, 

pelo fato da crença de que a realidade externa é um produto de 

sua criação, até o momento em que se desilude ao verificar que 

esta realidade existe independente de sua determinação psíquica 

(Winnicott, 1975). 
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Assim sendo, todo o processo de constituição da 

subjetividade humana se baseia em ocorrências que se constituem 

como os limites dos fenômenos referentes ao implante da expe 

riência cultural. Tem-se, por um lado, o narcisismo que decorre 

de surgimento do espaço potencial~ este forjado a partir da oni 

potência. Esta revela-se como o momento da constituição do as 

pecto principal e primordial da subjetividade, sendo pois o re 

sultado da qualidade da função materna. Esta função é de extre 

ma importância na organização do psiquismo e o processo de I un! 

f icação do indivíduo, pois, segundo Winnicott (1975) " no d e. ~ e. n 

vol v~m e.nto e m o e~o nal individual , o r~ e. eu~~ o ~ do e.~r el h o ~ o ~ o ~ 

to da m~ e. " Ir . 153). Desse modo, a criança ao entrar em contato 

com a mãe, através da função visual ve-se a si própria . B nes 

te momento qUA se implanta o estado de onipotência, que a ~ãe 

vai legitimar a medida em que se dispõe para que a criança rea 

lize esta função. Não obstante, este estado de onipotência ini 

cial não pode ser considerado como narcisismo, pelo fato de que , 

neste momento, a criança não tem ainda uma idéia de si como su 

jeito, pois não descobriu o outro (a mãe). Somente quando se 

processar o descobrimento da mãe é que a criança engendra seu 

descobrimento (Leclaire, 1979a). 

Esta descoberta do outro, revela-se como um cor 

te efetuado pela figura materna que resulta no processo em que 

o indivíduo volta-se para si próprio . Aí está, portanto , a raiz 

do narcisismo. Assim sendo, a e struturação do espaço potenciaL 

ao qual a mãe responde, acontece mesmo antes do encontro com o 

outro e do implante no narcisismo primitivo , pois neste o suje! 

to somente volta-se para si depois do corte efetuado pelo outro. 

Por outro lado, o pai , que efetua um segundo cor 

te , possibilita o aspecto ~ecundário da subjetividade, que cor 

r e sponde ao aspecto cultural. 

Desse modo, o processo evolutivo apresenta dois 

cortes. Um que finaliza o estado auto- erótico e implanta o nar 

cisismo (este efetuado pela figura materna, que evidencia para 

a criança a realidade externa) e o outro efetuado pelo pai , so 

bre o narcisismo, evidencia a cultura e com esta o código nor 

mativo que deixa transparecer aquilo que é permitido e o que 
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nao e, sendo este, o momento constitutivo da castração. 

Com referência ao primeiro corte, postula-se que 

sua ocorrência data do momento no qual o sujeito, a partir da 

intervenção materna que garante sua onipotência, reconhece o ou 

tro. Daí se engaja num processo frente ao seu próprio descobri 

mento para poder vincular-se aos demais através das relações ob 

jetais. 

No segundo corte, além do proce sso de descoberta 

e reconhecimento do outro, há também o reconhecimento da prQ 

pria existência, na medida em que o aparecimento da lingutOem 

se constitui como um apa nágio da pulsão de morte, organizadó em 

termos ilusórios. Esta é a verdadeira relação de uso objetal, 

que e decorrente da ruptura da relação simbiótica e do surgime~ 

to da criatividade. 

Este processo evolutivo, dependente dessas duas 

funções somente tem lugar quando se constitui o psicossoma, co 

mo uma membrana limite interposta entre o interior e o exterior. 

Neste sentido, a descoberta do corpo, permite ao sujeito dife 

renciar os dois campos da realidade: externo e inte rno. Com is 

to está apto a vivenciar as situações decorrentes de sua realida 

de fantasmática, que as exigências pulsionais referentes aos i~ 

dicadores concretos da castração, fazem suscitar (Fre ud,1974 p ). 

3.1 - A Função Especular e o Narcisismo em Relação a 

Organização do Ego. 

Ao se fazer referência ao narcisismo, particu 

larmente ao narcisismo primário, como um estágio evolutivo da 

libido, torna-se obrigatório situá-lo em relação aos demais. 

Trata-se, portanto, de uma explanação que tem valor meramente 

explicativo, pois, neste empenho suscitam-se estados evolutivos 

que são pensados enquanto suposição, uma vez que se torna bas 

tante difícil asceder a os mesmos, seja pela falta de um instru 

mental apropriado para se observar os primeiros extratos que se 

formam no psiquismo, seja pelo fato de que c a da estág io e voluti 
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vo que se organiza suplanta funcionalmente o anterior. Assim , 

dos est5gios primitivos , é possível apenas ter - se urna suposição 

de sua existência . 

Com efeito, em se tratando da dinâmica evolutiva 

da libido , pode-se distinguir cinco períodos bem caracteriza 

dos . O primeiro deles , é aqui referido corno o narcisismo prim~ 

rio, considerado corno urna fase do desenvolvimento , na qual se 

verifica a total a usência de tensã0 3
, (Bleichmar , 1980b) . Obvi~ 

mente, trata- se de urna fase em que o sujeito se encontra na con 

dição intra- uterina. Ao lado da ausência de tensão , registra

se outra característica no narcisismo primário , que é a organ! 

zação psíquica materna , na qual o filho é visualizado enquanto 

possibilidade de representar todos os anseios do par parental, 

com relação ao narcisismo dos mesmos (Aulagnier , 1979a) . 

Nesse sentido , postula-se que este estado não se 

pode observar clinicamente , mas isto não quer dizer que o mesmo 

nao exista mas que apresenta duas fontes : urna , a suposição p~ 

los pais do corpo da criança em homeostase e a outra , a determi 

nação psíquica materna 4
• Ambas já têm sua organização antes do 

nascimento e antes mesmo do implante da condição de sujeito fa 

lante , ou seja , sua ocorrência se faz num campo fantasmático re 

lativo ao imaginário familiar , quer se trate da relação de int~ 

rioridade corpo da criança - quer se trate da relação de ~xte 
rioridade - psiquismo materno . De resto , reconhece- se que por 

estas razões, neste estado , há um objeto intervindo na consti 

tuição do sujeito , mas o mesmo pelo fato de ainda não ter oco r 

rido nele o ato psíquico que funda o ego , não é capaz de respo~ 

der a esse objeto ou até mesmo às marcas deixadas pelo mesmo 

(Leclaire, 1979a). 

A segunda fase é designada corno o auto-erotismo , 

que tem corno suportes o estado de corpo fragmentado e o indutor 

rumo à unificação efetuado através do processo identificatório 

que constituirá o ego , e que marcará , portanto, o final deste 

estado . O estado auto- erótico , vincula- se também com a formação 

do espaço psíquico arcaico , pois se trata de urna fase bem prim! 

tiva onde as açoes do indivíduo se realizam sem referência ao 

mundo externo. A terceira fase , surge quando o sujeito , através 
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da função especular, (ou seja, pela captação da integridade do 

corpo do outro) vislumbra-se diante de urna unidade corporea. 

Daí, empenha-se aos cuidados dessa imagem unificada que supla~ 

ta o estado de corpo fr,agmentado. Esta é a fase do narcisismo 

que se estrutura concomitantemente à formação do processo prim~ 

rio e do espaço psíquico ao mesmo relacionado. A quarta fase, 

decorre da saída do estado de narcisismo, quando para a ob 

tenção de prazer o indivíduo reconhece a necessidade de objeto 

do mundo externo. Trata-se, pois, do estado das relações obj~ 

tais que se vincula ao aparecimento do processo secundário e da 

atividade totalizada da realidade pulsional. Enfim, tem-se a 

quinta fase que diz respeito aos fenômenos relacionados à cas 

tração, decorrentes, pois , da assimilação do código cultural . 

Cabe salientar, que a intenção aqui nao e fazer 

um estudo sobre o desenvolvimento evolutivo da libido, mas si 

tuar a estrutura complexa do narcisismo. Não obstante, ao se 

tentar compreender esta estrutura, se depara com um campo marc~ 

do por influência de várias ordens, razão pela qual se faz ne 

cessário localizar os outros estágios da evolução libidinal,bem 

corno o processo de formação do ego (Laplanche, 1985). Face ao 

exposto , antes mesmo de enfocar o narcisismo, algumas , considera 

ções serão feitas sobre o estado. 

Inicialmente,focaliza-se o narcisismo primá~io 

que ,forjado no espaço intersubjetivo, se constitui corno a pedra 

angular para a organização das instâncias psíquicas, pois este 

momento de desenvolvimento é de suma importância para o destino 

que terá o sujeito na cultura. Aliás, corno afirma Leclaire(197~, 

este estado organizado no psiquismo parental, vem satisfazer a 

necessidade de investimento narcísico, pelo fato de que a cria 
-çao de urna criança onde se depositam os ideais de grandiosidade 

dos pais é 

. .. wna tte.ptte_M? .. VLtação -tnc.o Yl-6 u e.n:te. lJtÚU10 It 

cU..al, na qual. -6 e. e. VLttte1.a çal11 , ma.-W de.Yl-6o-6 ao 
que. e.m quaique.tt ou:ttta , 0-6 aYl-6 UO-6 , n0-6:tã..e.9-t 
C.0-6 e. u pe.ttança de. cada um d0-6 pa.-W . Ve.M e 
modo , a apaAe.VLte. tte.alidade. da c.tt-i.-ança ê o 
tte.al de. :todo-6 0-6 du e.j 0-6 pcvte.ttn0-6, 110-6 qua-i..-6 
e-~:ta tte.ilidade. mu-6-Vta --6 e. ape.nM c.omo w)) véu. 
ÁM-tm a c.tt-i..cmça mattavilho-6 a c.tt-i..ada pe1.0-6 
pCÚ-6 6uJluona c.omo um upaço de. tte.ilização 
do qual. 0-6 pCÚ-6 não pode.m -6e. adap:taA(p.8J . 
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Considerando esta proposição, deduz-se que esta 

fase do desenvolvimento organiza-se fora do indivíduo e respo~ 

de a urna série de papéis, aos quais se empenha a representar ao 

longo de sua vida, pois este é um código, organizado pelas fig~ 

ras parentais, de constituição do sujeito, ao qual lança mão pa 

ra ser sujeito da cultura. Desse modo, vincula-se a essas dete~ 

minações corno urna condição básica de sua estruturação. Essas de 

t e rminações são o resultado da existência de um eao ideal que 

deve existir d e sde o início da vida, pois para os pais o indiví 

duo que nasce já é um sujeito. Desse modo, a suposição do narci 

sismo primário a bre espaço para a questão sobre a oriqem do ego 

e o seu caráter estruturante, pois em algum momento - narcisis 

mo primário - é provável que o indivíduo concentre suas ener 

gias libidinais em torno de urna estrutura psíquica que seja o 

ego rudimentar ou mesmo algo que a represente (Kohut, 1984) .Ne~ 

te caso, trata-se pois de um reservatório libidinal que não se 

manifesta abertamente, pelo fato de que só se verifica a prese~ 

ça da libido quando a mesma está sendo investida nos objetos. 

Nã o obstante, foi necessário uma investigação mais profunda p~ 

ra que Freud (1974 1) pudesse compreender que além da libido ob 

j e tal e da libido do ego existe urna terceira forma que é funciQ 

nante no processo de estruturação dessa instância psíquica. Por 

esta razão é pertinente a função do narcisismo primário, como 

estágio evolutivo relativo à presença dessa terceira forma da 

libido, que embora nem semore seja evidente, tem, portanto, sua 

existência. 

Es te ponto inicial da libido é naturalmente a mãe i 

ne ste caso, conforme assinala Safouan(l970), tem-s e a mae em 

sua conotação erótica e não propriamente o ego corno alvo ao qual 

se dirige a libido. Isto seria possivelmente válido para o e s 

tado vivido intra-uterinamente corno ausência de tensão, pois e 

a mãe quem finalmente é responsável pela produção do mesmo. Des 

se modo, a mãe representa a parte complementar do narcisismo da 

criança 5 • 

Neste estágio de desenvolvimento, o ser humano é, 

pois, o dependente perfeito embora não tenha noção dessa depe~ 

dência. Ao nascer, esta dependência continua, porem o reconheci 

mento da mesma é um processo lento e gradual. Por isto a 
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-criança,ao narcer, alucina aquilo que nao possui ; razao pela 

qual se sente onipotente. Para Winnicott(1975) , a criança e oni 

potente, completa e plena a ponto de vivenciar a condição de 

que não precisa de mais nada que não seja a si própria . Uma vez 

que sua relação com a mãe é indiferenciada, este "si próprio"i!:!. 

clui naturalmente a mãe 6
• Além desse sentimento subjetivo da 

criança, há por parte dos pais o enaltecimento desse estado e 

dos ideais de perfeição. Este é o momento em que segundo Green 

(1976), se observa a máxima fusionalidade de sujeito com aquilo 

que está representado em termos imaginários no psiquismo mater 

no. Esta é a razão pela qual se supõe desde cedo a presença de 

núcleos rudimentários do ego, pois neste estado de fusionalida 

de já há uma organização das pulsões que promovem a total ausên 

cia de tensão. Não obstante, a hipótese do narcisismo pri4ári~ 
requer explicações em outras bases, principalmente quando este 

estado é relacionado ao princípio do Nirvana e também consider~ 

do como instância autônoma. A esse respeito Grunberger (1979), 

o caracteriza como o modo de funcionamento psíquico referente 

ao período pré-natal , admitindo para isso, a presença já neste 

período , de uma organização rudimentar indutora que é responsá 

vel estruturalmente pela organização do ego. Essa idéia recebe 

sobremodo, a aceitação de Kohut (1977), para quem o narcisismo 

primário deve mesmo ser entendido como um modo particular de i!:!. 

vestimento libidinal, especialmente pelo fato de que neste est~ 

gio de organização primitiva do psiquismo este investimento so 

pode ser realizado desta forma. 

Neste sentido, pode-se admitir que o narcisismo 

primário representa, enquanto estágio evolutivo normal, a cond~ 

ção em que toda energia libidinal se concentra nos núcleos rud~ 

mentares do ego , o que resulta pois numa harmonia das funções 

biológicas, harmonia essa comandada pelo psiquismo materno com 

vistas a manter o organismo da criança isento de quaisquer esta 

dos de tensão. :t; por esse motivo que Bleichmar (l980b) afirma 

que este estado de narcisismo da criança representa na realida 

de 

... o Il MCÁÁMmo do.6 pw , não .6omen-te pe1.o {ja 
to de .6 e pltet.endelt .6igrU.Mc.M c.om uta aM!tm~ 
ção que 0.6 pw .6~ 6azem .6ua pltõpttia nec.u.6-<.. 
dade de utima , '::tpeltva,~ottizando o t5.il~o , que e: 
-!leu pitO duto , .6el'lao úonbem qLLe a vivenua do nM 
c.Mi.6mo -6ati.6ne-0to da c.ttiaJlça tem .6ua ottigem 
J1O ,~ p~ ( P . -17) . 
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Assim , os pais realizam a indução direta de urna i 

magem na criança , ante~ mesmo que esta possa responder a essa 

indução . Não obstante , resta à criança um oeríodo de espera p~ 

ra que possa se identificar a esta imagem idealizada pelos pais , 

para com isto se identificar aos mesmos concebendo-os corno ide 

ais de supervalorização e hiperestima (Kohut , 1977). Este e o 

papel que representa o narcisismo primário na formação e na ma 

nutenção da identidade primária , conforme assinalou Lichtens 

tein (1976), a qual será forjada a partir dos qualificativos que 

os pais organizam no seu psiquismo e que destinam para a crian 

ça corno ideais imaginados . Daí , ao se ident_Uicar a um ideal valoriz~ 

do pelos pais a criança termina então por se valorizar . Balint 

(1982) denomina este processo de amor orimário ao objeto , em lu 

gar d e utilizar a expressão narcisismo primário . De qualquer 

modo , seja amor primário , ou narcisismo primário , trata- se para 

Laplanche (1985) de 

. .. wna eJ.> pêue. de. plÚmUJW eJ.>tado lupotê:ttc.o 
(da e.volução do pó-i.qtU-61l10 hwnavw 1 no qual. (I 

o/tga~mo 60/tmalÚa wnCt un-i.dade. iJe.c.hada e.m /te. 
tação aqu.-i.1.o que. o u/tc.unda. EJ.Jte. eJ.>tado nao 
,5 e. de.Mnúr.ã po/t um -i.I1VeJ.> t.Lme.nto do e.go , uma 
ve.z que. J.Je.lÚa antC'..lÚo/t ã p/tõplÚa d,t6e./tC'..l1ua 
ção de. wn e.go , mclJ.J po/t uma eJ.>pêue. de. eJ.>tag J'la 
ção .f.oc.a1. de. e.ne.Jtg-i.a lib-i.d,tnctf. nWila un-i.dacúi 
b-i.o.f.õg-i.c.a c.onhe.uda C.0/110 al1obj~ta1. . Re.6 e./tê.n 
C'..-ta , po~ , ao p/totõtipo da v-i.da -i.ntlta - ute.J[I' 
na ou ao /te.c.ém- HClJ.J udo (p . 75l. 

Esta passagem abre espaço para um questionamento 

acerca do narcisismo primário em váriRs linhas . Em princípio , 

Laplanche sugere que o inves timento nao é da instáncia egóica, 

pois é adepto da formulação teórica de que essa instância res 

ponde por uma diferenciação gradativa do Id . Não obstante , con 

forma assinalam Bleger (1977) , Bion (1977) I Petot (1979) e ou 

tros , embora o ego neste período não responda pela funcionalid~ 

de em termos globais isto não quer dizer que o mesmo não exis 

ta . Apenas sua estrutura está se desenvolvendo e se tornando 

mais complexa para dar contas pelas funções às quais irá respo~ 

der . Seguindo a linha de raciocínio apresentado por esses auto 

res, é possível então se supor que o investimento neste período 

do desenvolvimento se efetua nos elementos estruturais básicos 

que , uma vez organizados , constituirão a instância egóica (Kern 

berg , 1975). 
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Outro ponto da passagem de Laplanche que requer 

uma análise mais profunda diz respeito à questão da anobjetall 

dade~ por se apresentar bastante polªmica, principalmente no 

que tange ao caráter estrutural do ego. Desse modo, uma vez ad 

mitido que na fase de narcisismo primário o investimento da li 

bido se efetua nos núcleos arcaicos do ego , há razão suficiente 

para se postular que esta fase não é desprovida de objeto, pois 

para Bleichmar (1980b) 

. .. o nallCA..l.>..umo ptu.mcvu..o ê. ob J e;tal. dude. o 
poiU:o de. vÁ..J.d.a da .óduação utJtutU/tante. na 
qual. .óe. C.OYl.ó.t.U.uJ.. o Eg o, .óduação em que. não 
há wn Ego plle.-e.w .t el'/,te ao e.rtc.ontllo do obJe 
to , .ó e.não que aque..te. .6 e C.OI'~~utuJ.. plle.U.óamell 
te n~~-te e.nc.on-tllo (p.4 2J . -

Neste sentido, mesmo que s e suponha neste está 

gio , que o indivíduo encontre-se fechado sobre si mesmo (o que 

representa analogia aos estados de sono e sonho), nao se pode 

deixar de compreender que a atividade alucinatória desencadeada 

no indivíduo frente às tensões surgidas das necessidades vitais, 

apresenta um caráter objetal. Esta atividade alucinatória, p~ 

culiar do próprio pós-nascimento tem seu representante no períQ 

do de vida intra-uterina no psiquismo materno q ue se constitui 

complementar ao psiquismo da criança que se encontra em período 

de organização (Safouan, 1977). Desse modo, a presença da alu 

cinação primitiva é a base para o entendimento de uma genese 

real da relação ~bjetal, pois, conforme assinala Laplanche 

(1985 ) 

. .. a al.uunação pJz.Á..mÁ...:ti.va .6 upõ e um c.o iU:eudo 
llepll~e.iU:a.:ti.vo mZnimo e , pOIl c.on.6eguJ..I~e. ,wna 
pwnulla c.uvage.m , cúnda que. impe.1l6 e.dcL: c.u I 
vage.m não taiU:o e.ntlle. o e.go e. o obJe;to , ou. 
e.ntlle. a.6 e. x. cA.;ta çõ u -<J'l-te.llna.6 e. a.6 e.x.utaçõ e..ó 
e.x.t.e.Jz.ncv!> , ma.6 en-tlle a .6a.:ti..6 6ação ime.dúvta e. 
O.ó deJl1aÁ...6 .6Á..gno.6 que ac. omparthcun toda a .6~ 
6ação Ile.tafldada , Á..mpe.1l6e.da , c.onuJ'lgeiU:e-; 
mecüa..t.i.zada : a que ê. tJtazida peto "outJto hu 
mano" . ( p. 76 J • 

Desse modo, o narcisismo primário enquanto rela 

cionado à alucinação primitiva representa, pois , uma tentativa 

de retorno à situação intra-uterina, uma vez que esta atividade 
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alucinatória é , como demonstrou Freud (1974 1) desencadeada p~ 

lo acúmulo de tensão decorrente das necessidades , fator este 

que nao se apresentava na condição mencionada . Assim , o narci 

sismo primário mantém estreitas relações c oma teoria que trata 

dos protofantasmas , pois é a partir da interveniência dos mes 

mos que se observa o investimento das ene rgias psíquicas com o 

intuito de formação do Ego . 

Aqui se depara portanto , com um aspecto da exper~ 

ência individual que responde pe las b a ses de todas as relações 

objetais futuras , pois neste estágio , esses protofantasmas res 

pondem , segundo Laplanche e Pontalis (1964) , pela expressão Dsí 

quica das pulsões dirigidas e realizadas na experiência corpo 

ral o Este e o ponto de partida do processo de subjetivação que 

se organiza no narcisismo primário pelo fato de que esses pr~ 

tofantasma s possuem o caráter estrutural que responderá pela 

passagem da condição indivíduo à condição coletiva pela fomen 

tação da formação de vínculos em termos de relações objetais . 

Segundo Kaes (1977) a expressão desses protofantasmas bem como 

as do narcisismo primário se verifica mais claramente na consti 

tuição dos grupos humanos . Assim , no narcisismo primário , 

ocorrências que neste estado se observam respondem não só 

organização do aspecto da coletividade corno pela formação 

as 

pela 

do 

Ego; embora seja este estado desprovido de relações com o meio , 

urna vez que todo o investimento libidinal se orienta para fomen 

tar a constituição do Ego . Desse modo , o narcisismo primário 

sinaliza um lugar estruturante do sujeito enquanto marcado pela 

rede da inter- subjetividade , pois a origem e manutenç ã o do mes 

mo se atrela ao conjunto de ocorrências que tem lugar no ps~ 

quismo dos pais . Em outras p 21avras , pode - se entender o narci 

sismo primário como uma determinação orientada pelo desejo p~ 

rental. Para Cabas (1980a) é o desejo parental quem introduz o 

sujeito mesmo antes de sua existência como ser da cultura num 

campo de realização . Assim , é o desejo paterno quem demarc~ o 

lugar do sujeito no espaço criado entre as expectativas pat~r 

nas que são responsáveis p=la união dos progenitores com a cri 

ança e a possibilidade de que a criança venha a realizar suas 

intensões narcísicas. Como se pode observar, trata- se de uma an 

terioridade marcada Dela diaiética r e ferente à união da criança 

com os pais e da separação da criança dos mesmos para que esta 
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se torne apta a representar o narcisismo paterno , pois conforme 

aponta Laplanche (1985) " 0 nalLc.-<- .6 -<-.6 mo plL-<-m éi fl-<-o :tefl á .6-<-do um d-<-a 

o nalL c. -<- .6-<-.6m o d o.6 pa-<-.6 a o qua l v ol:tam pOfl oc.a.6-<-~ o do na.6 c.-<- men:to 

(p. 83 ) . Aliás , para Freud (19 74 l) , é em relação à criança que 

os pais manife stam sentimentos próprios de supervalo rização e 

de onipotência . Sendo assim , assinal a Freud que " 0 amolL I do.6 

pa -<-.6 , :t~o c.omo v en ,t e e no 6und o :t~o -<- 1l 6an -U . e. na da ma-<-.6 ê. .6 en~o o 

Ha lLc.-<-.6-<-.6m o d o.6 pcu : . .6 lLen a.6 c.-<- d o , o qual , tflal1-660lLm a do em amOfl ob 

je:tal , -<-vteq u-<-voc.cun el'l:te lLe v ela .6ua natulLeza an:telL-<-OIL (p . 70 8) .Co~ 

tudo , a assunçao dessa passagem da teori a de Freud , faz supor 

que a gênese do narcisismo primário tem lugar no narcisismo p~ 

terno , que responderá pela significaçã o e dinâmica dos protofa~ 

tasmas bem como das identificaçõe s primárias . Em síntese, tra 

ta- se aqui de um possível núcle o arcaico do narcisismo primário 

que se e xplica em consonância com uma dup la vertente : por um la 

do está atrel a do ao Id da criança e por outro lado , fa z parte 

das matrizes ide ntificatórias através do na rcisismo pa t e rno , que 

serã o fundame ntais na constituiçã o do Ego . A esse r e spe ito, Ca 

bas (1980a) propóe um mode lo que represente uma t e ntativa de ar 

ticulação entre a interveniência do de sejo paterno e a consti 

tuição do Ego em relação à organização do Id . Para tanto, po~ 

tula-se que na criança o elemento somático , pelo fato da prese~ 

ç a d a s funções vitais , gera e xigência s ao psiquismo para que as 

mesmas sejam ma ntidas e também para assegurar a vida . Ess a s e x~ 

gências são reconhecidas no psiquismo como pulsões q ue se fazem 

si gnificar e se ~nscrevem nos significantes provenie ntes do ou 

tro no que tange as matrizes do seu de sejo . Esta condição é fun 

da me ntal para que o indi víduo nã o caia totalmente nas r e de s d a 

pulsão de morte , pois·é a pre s e nça do outro que , s egundo Lac a n 

(1975) , é o indutor da vida . Sob este prisma , o e ncontro com a s 

de terminações significantes opera das pe lo desejo do outro, d e i 

xa marcas que , unidas às exi gências pulsionais , acabam por 

criar um c a mpo psíquico que conforma a instância Id . Este cam 

po , segundo Cabas (l980a) " ê. -<-n:tvu,:t-<-c.-<-a.f. pO-<--6 -6ua -6 ub -6 -tânc.-<-a 

é. -<'Jltc. 'l. .!:Jub jet<.va e e-6:téi. oflgcu l-<.za da no el1c.on:tflO de dua-6 

a e x -<- 9 ê 11 C. -<- a d o -6 u j e -<- ;t o e o d e 6 e j o d o o u t fl o " (p . 3 7 ) . 

~ sem dúvida essa primeira instância psíquica que 

s e organiza e q ue ga nha func i ona lidade . No entanto, assin a l a 

Pe tot (1980) s e r provável haver uma estrutura egóica rudi ment a r 
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que devido a formação do Id se desprenderá em franco desenvo l v! 

mento . Neste caso , o Id "é um indutor , ou seja , um ponto de par 

tida da estruturação egoica . Mediante a constituição do Ego , o~ 

serva-se pois a operação realizada pela instância narcisista , 

que responderá pela articulação do indivíduo com os demais obj~ 

tos . No caso , fala- se do narcisismo propriamente dito . Não ob~ 

tante , para que o Ego se estruture é necessário um investimen 

to , o qual representa no processo de formação do Ego, o narci 

sismo primário . Desse modo , admite-se que o Ego não apresenta 

uma certa autonomia , como pensavam alguns teóricos , nem também 

é totalmente inato , pois seu acabamento depende de um investi 

mento libidinal . Aliás , conforme assinala Rabinovich (1984) , o 

ego é uma herança simbólica representada pela marca deixada no 

sujeito devido à passagem de um objeto de catexia ao qual o su 

jeito se identificou . Esta passagem é vivida pelo sujeito como 

uma perda desse objeto . Em termos psíquicos representa, pois , ~ 

ma perda da catexia que o Id investiu para efetuar o registro 

'desse objeto . Desse modo , o Id se empenha em recuperar essa ca 

texia e , por isso , há um retorno até a própria pessoa . Ist1 se 

constitui como um símbolo de perda , uma marca que assinala a 

presença vivida da morte , pois neste trajeto há uma forte ati 

vação da pulsão de morte . Assim tem- se a constituiÇão do Ego 

como relativo àquilo que está faltando no indivíduo , ou seja, o 

objeto . Neste sentido , concebe- se o Ego como a presença de uma 

ausência que em sua articulação com o Id representa a matriz bá 

sica da estrutu~ação do narcisismo primário , enquanto investi 

mento de um lugar que sera ocupado posteriormente por um obj~ 

to , que será catexado pela libido , processo este orientado p~ 

las determinações do desejo do outro (Lacan, 1984a) . A esse 

respeito assinala Cabas (1980a) , que 

, " e-~ te YlCUl.w.wmo ê. wna oltgarúzaç.ão v.. pe.c2. 
6,i.c.a do,~ iYlv~;t.i.meYl-to.6 de. c.a-t e. ua , que. o ra 
l7..e.aLi..za rtO Ego (.6 e.ja no pl7..0C.e.-6.60 de. ~;t'l.U,tu 
.'Laç.ão , ,6 e. j a HO Ego j á v.. -ttr..u-tu,'Lado) e. q LLe. pitO 
duze.m no /~ujwo a c.e.na in.:tel7...6ubjetiva do 1:t 
tho c.om .6 eM pitO 9 e vu;to Ite.-ó • Aq LUlo que. ê. de.J1o 
minado exte.lLllO (oLVt!to / nil/LO) .6 e ÚL6 c.l7.. e. v e via 
quieo que. e c.hamado de.Jl,tI!.o (Id / Ego) , Ve.-~ "~~ 
modo, há um tr..-i.gOl7..0.60 .womoltn.wmo e~L-tlLe amb0.6. 

t impotr..-tal'/...te. dv..-tac.CUl. que. a c.e.na rIa 

qual" o de~ejo do OLLtI!.O .6 e deódob!T.Ct, tomando 
o M.fho c.omo l7..Q l. el7..e.n.te. e .6upotr..-te, ê "'Lepl7..od~ 
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lida e. dupuc.ada nwn ptano OpO-6to (ú_me.:tIÚ 
c.am e. vU:e. ) e. c.omp.te.me.ntéúúo . E/~ te. p,tano ú _niê. 
tlÚc.o e. c.omp.te.me.rL-t euz. ê. o c.ampo do -6 u j wo 
c.ujM nltonteAAM -6ão c.ooJtde.nadM puo I d , 
que. ac.abam poiJ.J poJt mM c.euz.euz. wn c.e.ntJto que. 
e. o Ego (p . 34 - 35). 

Nesta passagem , obs e rva- s e a aplicação da conceE 
-çao lac aniana acerca do estado do espelho , pois na realidade es 

te efeito duplicado reside no plano especula r atra vé s de uma i 

magem . Assim , e no entrecruzamento do na rcisismo dos pais e na 

fase q ue ma rca a formação do Ego enquanto articulado no Id que 

tem lugar o na r cisismo pr i mário , pois este repres e nta o ponto 

de par t ida que marcará a trajetória do indivíduo e m relação ao 

outro, para assim se constituir como s uj e ito da cultura . Neste 

caso , forma - se então , o narcisismo primário num espaço de rela 

ções i nter - subjetivas dos pais com o filho (Kernberg , 19 79) , n~ 

ma região fantasmáti c a que une e que separa esses dois me mbro s 

de ssa relação . 

Disto então resulta que o narcisismo primário vem 

representar para Laplanche (1985) a matriz básica na qual 

consti t uirá "pari passu " a condição de sujeito . Além diSSO !, 

se 

as 

sinala Lacan(1985b) que esta fas e do de s e nvo l vime nto tem uma re 

presentação dup la , pois e um projeto de constituiçã o do sujeito 

e , ao mesmo tempo , revela - se como relacionado ao desejo e ao 

discurso do outro sendo , desse modo , uma marca da espécie , pelo 

fato d e de ixar entrever a matriz filogenética constitutiva da 

condição ontogenética , que os pais se e ncarregam de evidenciar 

para o filho . Em outras palavras , representa além do processo 

constitutivo do ego , uma matriz simbólica que s e revela na in 

t e rsubjetividade i ente ndida aq u i como o proje t o imaginário e ide 

al que os pais , e nquanto r epre s e ntativos da condiçã o d e huma ni 

zaçao , explicitam para a cria nça , uma vez que este projeto f o i 

organizado e estruturado por ocasião da concepção do filho (Au 

lagnier , 1982) , (Laplanche e Pontalis , 1964 ) e (Green , 197 6 ) 

Neste sentido , o narcisismo p r imário e , pois , o 

elemento causal da condição de sujeito pelo fato de que os pais 

se utilizam de todos os meios disponíveis para que o filho e xe 

cute o projeto que fora planejado pelos mesmos . Assim é , em úl 

tima instância , o proj eto que o " infans " te r á que por em prát~ 
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ca, pois este estágio está atrelado a urna catexia do outro sus 

citado pelo desejo já coordenado pelas determinações culturais. 

Em suma, o narcisismo primário responde pelas determinações si 

tuadas na história parental, que tem como elemento principal u 

ma imagem que é responsável pelo processo de transformação do 

"infans" em sujeito da cultura, processo que é fundamental na · 

constituição da subjetividade. 

Essa imagem e, pois , o elemento de ligação entre 

a mãe e a criança que nos primórdios tem consequências bem dis 

tintas para ambos . Para a criança, em sua plenitude nirvânica, 

há apenas o intento de manter a condição homeostática, que para 

isto dispõe da mãe corno um pólo complementar. A mãe, por sua 

vez, ao responder a esta função complementar para a criança aca 

ba por realizar mais que isto, pois a l ém de responder pelas ne 

cessidades da criança, evidencia para a mesma toda uma históri~ 

na qual está inscrita (Leclaire, 1979a). Em outras palavras , a 

mãe já mantém com o filho uma relação ampliada que se conforma 

com a estrutura fantasmática que desenvolveu por ocasião da ge~ 

tação,de modo que o encontro com a criança antes mesmo de s e r 

um encontro e o reconhecimento de um ser que tem (em seu psl 

quismo) uma pré-existência visual. Esta é constituída à base 

do narcisismo primário. Para Cabas (1980a), a mãe ao se deparar 

com seu filho r e cém-nascido 

... e.nnJz.el1ta cl.-f.go que já t e.m pJz.e. - e.w.:tê.l1.ua 
v-wucl.-f., mM que ao mv.,mo .:tempo I.>e cü.6e.Jz.el1 
ua dOI.> -<-l11agol.> mateJz.1101.> pelo 6ato de. e.x--(;; 
,t{.!!. 110 v.,paçu do Jz.e.al, emboJz.a .:tenha l.>UJz.g-<-dõ 
da Jz.e.e.ação do d~~ e.jo . t aM-<-m que. v., I.> v., 
do~ wuveM OI.> I.> e. el1c.MI1.Wn : o Jz.e.cl.-f. e o v-<-Jz. 
tual . 

EM e. Jz.e.al , que v.,.:tá Jz.eg-<-do pe..f.M .f.w 
da home.OI.>.:tMC!.. de .:todo oJz.gal'Úl.lmo v-<-vo, I.> e. 
opõe a e!.> /.'! e. v~tuet.e que poJz. I.>ua pM.:te. obede 
c.e (U .f.ú.ó de wn uMve.MO que e. ante!.> ele 
m~ nada , eIl1Úlel1,temen.:te I.>-<-mbõuco,oul.>eja,o 
wúveMo do de!.>ejo (p . 57) . 

-Quer dizer que a criança, ao nascer, ainda nao 

dispõe de condições adequadas para realizar o projeto parental ~ 

pois sua primei ra tarefa é tentar suplantar o estado de corpo 

fragmentado, caracterizado pela presença das pulsões parciais . 
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Para que isto seja possivel , se utiliza da unida de egóica da 

mãe, a qual se acoplará à matriz do narcisismo primário. A I po~ 
sessão dessa unidade ilusória tem dupla função . Por um lado, 

possibilita a passagem da condição de corpo fragmentado a condi 

ção de corpo unificado (Maci, 1979). Por outro lado, significa 

para o individuo um estado prazeiroso ao qual dirige todas as 

suas energias libidinais. Esta é a fase conhecida corno auto

erotismo , que se instala apos o nascimento através da captação 

minima da unidade egóica materna, que funcionará para a consti 

tuição gradativa da unificação que se processa nas funções vi 

tais entre outras representadas no Ego e referentes às zonas e 

rógenas (Aulagnier, 1979b). 

Este processo contém, pois , dois extremos : de um 

lado, há a criança com urna image m unificada do seu próprio cor 

p09 e do outro há a mae que já se constitui em termos da tota 

lidade dessa imagem. Esta e a totalidade que a mãe ilusoriamen 

te empresta à criança para que a mesma prossiga no processo de 

acabamento da instância egóica (Bleichmar, 1985). A partir des 

se momento , a libido que apenas tinha corno função o investimen 

to para estruturação do Ego, encarrega também de investir o co~ 

po, pela exigência que é feita em função do estado de fragmenta 

ç ã o . Disso resulta o surgimento de um estado que s e caracteri

za , para Laplanche e Pontalis (1979), corno a fase que apresenta 

• •• Wl1 c.ompofLtam en..:to .6 ex.ual em que o Á..ncüvZ
du'o Obt011 a .60.:t<...6 6ação Jtec.olULel'ldo ao .6 eu pJtõ 
plLio c.oJtpo, .6 em objeto ex.teJtioJt . SelLia PO-06 
wn c.ompofLtament o Á..n6al'lÂ:.il. pJtec.oc.e , peto qual 
a pLtL6ão PM c.ú L-t , ligada ao 6unuonamen..:to de 
um õJtg ão ou a ex.wação de wna zona eJtõgena 
enc.OVltJta .6ua .6ati.6 6ação .togo ali (p . 79). 

Observa-se, pois , que o auto- erotismo representa 

urna fase primitiva da organização libidinal, caracterizada pelo 

funcionamento parcial das pulsões no que tange ao objeto, pois 

neste estado, verifica- se a existência de partes do corpo sep~ 

radas e dife renciadas entre si , constituindo desse modo especi 

fico, enquanto objeto das pulsões. Neste caso, a libido e stará 

sendo descarregada em partes do corpo, o que vai ser fundamen 

tal para a continuidade no processo de constituição do Ego. As 

sim, na fase auto-erótica , pelo fato de a libido ser distribuI 

- 1 98 -



da anarquicame nte , o objeto da mesma ~ parcial , ou seja , parte 

do próprio corpo ou parte fora do corpo . Devido a este proce~ 

so , a satisfação nesta fas e vai ser cumprida nestes objetos pa~ 

ciais , sendo jã um objeto de existªncia r e al quando comparado 

ao objeto da fase narcisística primãria , que é constituído ima 

g inariamente no inconsciente mate rno (Lüplanche , 1985) . Dess e 

modo , a fase auto- erótica , em seu carãte r estrutural , apresenta

se como um proce sso intersubjetivo , e nquanto que no narcisismo 

primãrio , predomina a intrasubjetividade. 

Embora o objeto não sej a reconhecido pelo sujeito 

em sua totalidade , o contato com o outro , favorece para que o 

indivíduo organiz e , pela imagem que o outro dis põe , o s indícios 

que se constituirão em objeto (Balint , 1982) . Esta falta de re 

conhecimento do obj eto é também o resultado de estado de fragme n 

t a ção do corpo , no qual se encontra o indivíduo . Esta fragme.Q. 

t a ção revela - se , de resto , como fragmentação da puls ã o se xual, 
-pe lo fato de que para Bleichmar (1980b) , no auto- erotismo na o 

há a inda a constituição completa do Ego. Por isso , torna- se ne 

c e ssãrio 

. .. um 110 VO ato P.6;[qiM..c.o que. pOM.i..bili..t e. que 
o -<- I'l cüv;[duo te.nha wna lLeplte6 e.ntação uniMc.a 
da de. .6-<- c.omo obJ eto de. CWlOlt . Ou .6 e. ja, qLL e. o 
Ego que. .6e. c.o rv~ ti;tiM.. no IlCUlC-Ü,wmo pItOp,UC( 
me.nte. cü-to ê a lte.plte6 e. ,,,,tação de. .6-<- ; a -<-magem 
qtte. o /~ uJwo c.ap.t a de. c.omo ê, a pCtJt.t.úr. da 
Itep ~~~ e.ntação 1Le.al-i..zada pelo o~tJto (p. 47) . 

Nesse sentido , aquilo que o indivíduo na fase do 

na rcisis mo p ropri amente dito tomarã como objeto de amor na o e , 

na realidade , a si mesmo , mas tão - somente uma repre s e ntação que 

é forj a da pelo des e jo do outro 10 • 

Este serã o indutor primãrio que se constituirã 

como el e mento p rimordial na evolução do estado auto- erótico ao 

esta do da s relações objeta is 11 , no qual se observa a percepção 

total do outro e também a vivªncia de uma imagem unificada do 

corpo . Para Gre en (1976) , nesta passagem , observa- se uma série 

d e ocorrªncias que s e iniciam e sao determinadas pe la puls ã o 

ora l , pois nos primórdios da vida a r e lnção que se observa e a 

do cor9 0 da criança repre sentado pela boca e o seio materno . Es 
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ta relação e mediada, portanto , pela pulsão oral 12
• Neste está 

gio, o seio e vivido como pertinente ao corpo da criança. Não obs 

tante , num estágio mais evoluído, a localização do seio já se 

faz num espaço externo à criança, o que se reverterá num elemen 

to significativo para a captação , pela criança, da mae enquanto 

totalidade . Este processo propicia o implante do princípio da 

realidade , principalmente fundado no prazer de sucção . ~ a par 

tir desse momento que se processa a unificação das pulsões se 

xuais; o que concorrera para o aparecimento do narcisismo propr~ 

amente dito, pois neste caso, já pode aventar a possibilidade de 

que o objeto já é percebido em totalidade, graças ao desenvolvi 

mento processado no Ego . Disso deduz-se que , embora não esteja 

presente no psiquismo na fase auto-erótica, qualque r estrutura 

organizada que seja análoga ao Ego, as pulsões parciais já apr~ 

sentam grande funcionalidade . ~ esta funcionalidade que clama p~ 

la presença de um indutor psíquico (naturalmente a formação do 

ego) para que seja implantado o narcisismo como fase do desenvo! 

vimento normal, que antecederá à fase das relações objetais . 

Desse modo, é na medida em que vai se p ocessando 

a unificação das partes dispersas do corpo da criança que o Ego 

já pode então abrir mao da unidade especular materna em prol de 

uma unidade própria que se estrutura em termos intersubjetivos. 

Daí então , o estado auto-erótico vai sendo gradativamente supla~ 

tado uma vez que já é possível o processo de identificação, nao 

mais em termos parciais mas , em termos de totalidade objetal e de 

si próprio . Este é o momento em que o narcisismo propriamen~e di 

to s e implanta pelo fato de que, desta feita, o investimento li 

bidinal já pode ser realizado no Ego . Isto porque essa instância 

psíquica já é representativa da unidade corpórea . Neste caso, o~ 

serva-se que a libido investida no Ego é o resultado da retira 

da da libido anteriormente depositada em aspectos parciais do o~ 

jeto . Portanto, constitui-se o narcisismo pela incorporação dos 

investimentos objetais parciais . A interação dessas pulsões que , 

até então, eram dirigidas ao próprio corpo, passará por outr a via 

de investimento que e o Ego (McDougall , 1983). Neste caso, a li 

bido terá como objeto o próprio ego, pois se constituirá como 

objeto dessa libido. Este é o campo de aber tura para o surgime~ 

to do narcisismo, considerado aqui como um tipo específico de e~ 

colha obj etal, processada por identi ficação , mediada portanto por 
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um amor que se dirige ao Ego . Freud (1974b) já teria , pois , re 

lacionado o narcisismo a uma organização a serviço do ego , muito 

embora o tenha concebido também como um estado defensivo de natu 

reza psicótica (Freud 1974g) . 

De qualquer modo, Freud não deixou de reconhecer 

o narcisismo como condição básica , ou seja , um estado original 

de todo o ser humano , que é responsável pelo seu desenvolvimento 

e sua transformação a partir das determinações culturais (Yampey , 

1981). Na fase do narcisismo, nem o corpo , ne m aspectos parci~ 

is do objeto mas sim o ego se constitui como o objeto de investi 

me nto da libido , para que essa instância psíquica, uma vez org~ 

nizada, possa emanar libido para os objetos , tendo para isto , o 

indivíduo já constituído uma representação imaginarla e espec~ 

lar de si mesmo (Lacan, 1981). Essa representação se faz com ba 

se no processo de identificação . Não obstante , é no momento em 

que o indivíduo encontra o objeto , o qual e na realidade sua pro 

pria imagem,que ocorre a captação amorosa que se efetua por esta 

imag em . Assim, o indivíduo identifica-se com a própria imagem, e 

uma vez amando- a, considera-a como outra realidade 13
• Este e o 

indício de constituição ' do narcisismo, pois assinala Caba s (1980a) 

que o encontro desse objeto e sua captação amorosa , representa 

a possibilidade de que o indivíduo está escolhendo como objeto 

a moroso algo que r e presenta uma duplicata de si mesmo . 

Dess e modo , a representação que o indivíduo obtém 

de si , processa-se para Khan(1976) numa base de identificação que 

pe lo fato de ser a primeira a acontecer e também porque se dá em 

termos de globalidade , denomina-se de primária , e responde 

constituição do sujeito e do Ego . 

pela 

Conforme assinala Laplanche (1985) , este processo 

é básico na constituição do sujeito pelo fato de que a primeira 

escolha objetaI que se realiza é o próprio Ego . Aqui , o Eqo conce 

bido como um objeto , difere nte do sujeito , que vem unificar o 

funcionamento auto-erótico. Desse modo , o Ego re?resenta um re 

servatório de libido que se destinará ao investimento dos obj~ 

tos e que também está sempre apto a absorver a libido que já de 

positou nos mesmos (Rosalato , 1976) . Nesse sentido , fica aberta 

a possibilidade de que deve haver dois tipos de escolha que se 
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efetua sobre os objetos: a escolha de objeto por apoio, que e 

baseada nos atributos próprios do objeto de amor . Fundamenta-

se pois , no fato de que, nesta escolha , o elemento pulsional, 

se apoiará originalmente nas pulsões de auto-conservação . O ou 

tro tipo, a escolha narcísica, se diferencia desse primei ro t! 

po, pelo fato de que, segundo Lapl a nche (1985) " 0 obj eto e. e-6c.Q. 

l h'<'do a patc.-t.<.tc. do mod elo d e -6 .<. , ou -6 e ja, o mode lo do ego "(p. 79 ) . 

Como se pode observar, o ego tem um papel 

mental no narcisismo propriamente dito, pois na escolha 

sica as pulsões do Ego se encarregam do investimento do 

pelo processo de identificação. Este processo , que é base 

funda 

narcí 

constituição do ego,se organiza numa realidade especular, imagi 

nária que a mãe evidencia para a criança . 

Desse modo, a conformação e acabamento da instân 

cia egóica se efetuam num plano virtual, q uando se considera a 

qui os dois campos que se acham presentes na constituição da 

subjetividade humana. Por um lado, tem-se uma formação que se 

deriva do espaço psíquico materno e que vai resultar na forma 

ção do Ego Ideal , enquanto que por outro , exi ste a estrutura 

ção , no sujeito , de um lugar no seu psiquismo referente a um 

campo que se faz significar nas relaçõe s culturais. No entanto, 

sabe-se que esta determinação materna está sempre disposta num 

espaço virtual, onde é forjado o dese jo dos pais . Ainda assim , 

essa determinação funciona para conferir ao sujeito um " status 

quo" de uma ortopedia unitária, embora se reflita como uma di 

mensão ilusória que se fará representar no espaço egóico do in 

divíduo. Este é o ponto fundamental do narcisismo que propicia 

a transformação do "infans" em sujei to cultural (Rosalato ,1976) . 

Contudo, esta e a matriz identificatória , que ao nível espec~ 

lar , conforma uma ordem significante para o sujeito e estabele 

ce a condição necessária, porém , alienante , para produzir e r e 

produzir a própria vida. De certo modo , o processo de reprod~ 

ção da vidq , vai aos poucos se inscrevendo no psiquismo da cri 

ança e conformando assim um campo próprio de vivência no que 

tange a idéia que o indivíuduo faz de si , revelando como a capa 

cidade de manifestação do corpo unificado , uma vez que fora su 

plantado o estado de fragmentação. No entanto , a vivência do 

- 202 -



corpo unificado que se forja pela organização egóica , faz susci 

tar a fantasia de corpo fragmentado , pois a idéia de unificação 

e uma decorrência do contraste com o corpo frogme ntado . Desse 

modo , assinala Bleichmar (1980 b) que " .6e c.oVl.6Li. -tu em .6iHluLtcul ea 

ment e num me.6111 0 ato , a -i.mag em do C. OlL pO uni6ic.ado e a imagem do 

C.O -'l.p O 6ILagmell tad o" (p . 56) . Assim, propõe Bleichmar uma explic~ 

ção dialética , no que tange aos aspectos estruturantes do ego , 

pois a imagem que é captada como unificada é aquela que possib~ 

lita também a captação daqu ilo que é fragmentado . Desse modo , 

opera- se pela captação da imagem unificada um salto evolutivo , 

distintivo da antropogênese , que se faz significar no ego (An 

zieu , 1976) . 

A captação dessa imagem unificadd , mesmo sendo se 

diada no outro , é a matriz constitutiva de todas as identifica 

çoes que conformarão a identidade do sujeito . ~ na realidade a 

partir dessa imagem que se articularão todas as relações que o 

sujeito virá a rpalizar , ten do como elemento mediador o código 

cultural . 

Este elemento mediador faz par te do ego , do m~smo 

modo que essa imagem . Assim sendo , constitui - se o ego com base 

numa ilusão que a cultura evidencia e com base numa falta pois , 

a imagem unificada advém do contato com o outro , logo represe~ 

ta uma atribuição do out r o . Assim , todo o empenho dessa ins t ân 

cia psíquica 2 pr~pulsionar o indivíduo rumo a situações que se 

jam capazes de fornecerem e l ementos significativos , para o su 

porte da idéia de que a condição de sujeito é uma dádiva de um 

outro , mas que isto não pode ser vivenciado abertamente , razão 

pela qual , os dispositivos culturais se encarregam ilusoriamen 

te a preencherem esta falta (Rosalato , 1 984) . 

Nesse sentido , a estruturação do ego conforma ao 

mesmo tempo uma ilusão (pelo fato de q ue o sujeito tem uma no 

ção de si , a partir da captação do outro) , e uma falta , pois no 

processo identificatório , houve uma retirada libidinal para ca 

texi or o objeto a ser identificado . Esta falta é o elemento que 

vai ser fundamental para a transformação do " infans " em sujeito 

pela possibilidade de acesso ao simbólico . 
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A medida em que essa falta se faz representar no 

ego, organiza-se nesta instância como a série de condições que 

responde m pelo processo de transformação do indivíduo em suj e~ 

to da cultura, de$fazendo assim a dupla narcísica mãe-fálica 

e filho-falo,pois, é neste campo do ego que vai se estruturar o 

conflito edípico 14 i com refe rência ao a spe cto da a gressividade 

e ao fenômeno da castração. 

3.2 - O Surgimento da Agressividade e sua Relação com 

o Narcisismo 

Ao postular a existência do narcisismo como um es 

tado normal,Freud (1914 1) teve que reformular sua teoria sobre 

a dinâmica pulsional, principalmente pelo fato de que o definiu 

como ligado a atividades amoro s as. Desse modo, tornou-se ne ces 

sário uma explicação da dinâmica pulsional, no sentido de de 

monstrar qual o caminho que a libido percorre com vistas a au 

to-conservaç ã o. 

Para isto, Freud (1974j) lançou mão do esquema 

referente ao modelo pulsional que apresentava a dualidade e x 

pressa pela vida e p e la morte que,a partir daí, tornou- s e mais 

complexa. Especificamente com respeito a distribuição da I lib~ 

do, Freud propôs uma distinção entre as pulsões do ego e as pu! 

sõe s sexuais, s endo que esta s últimas estariam providas de li 

bido objetal e libido do ego, por oposição às pulsões do ego 

que se encarregariam do atendime nto aos interesses do ego fr e n 

te à vida em termos da auto-conservação e a satisfação das ne 

cessidades bio lógicas. Ainda, s a lientou que a libido do ego a 

t e nde ao obj e to de amor relativo ao próprio ego que vai, cada 

vez, se diferenciando daquela relacionada com a auto-conserva 

ção. Não obstante, na análise de determinados quadros psicop~ 

ticos, Freud pode observar que a libido do ego alêm de vincular-

se ao amor,responde também por um elemento da pulsão de morte 

que se manifesta na agressividade. Esta tese é t a mbém aceita por 

Balint (1982), Rosalato (1984) Kernberg (1975), entre outros. 
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Corno é de se esperar, essa libido do ego vai se or 

ganizar para permitir a ligação do indivíduo com sua própria 

imagem . À medida e m que se observa urna maior organização dessa 

libido do ego , o sujeito tende , cada v e z, a se empenhar num pro 

cesso com o objetivo de reduzir a distância que o separa dessa 

imagem virtual , a qual é inicialmente mostrada pela mãe . 

Essa tendência de encurtamento dessa distância e 

para Lacan (1981) um dos elementos constitutivos da agressivid~ 
- -de , pelo fato de que se observa neste caso , nao so urna aproximaçao 

ao vazio peculiar característico da apropriação dessa imagem , cQ 

mo também um encontro com a situação na qual o indivíduo se a 

prende apenas e nquanto marcado nas redes tecidas pelo desejo do 

outro. Para Cabas (1980a) a agressividade é , 

. .. ~H e mo vimerU:o pelo qual a tel1dênua do eg o 
ê. de 6azVl. de.6Ctpcul.ec.ell. a demanda, e a tendênua 
do ego ideal ê. a de .6 e alienM ao outll.o . 

O enc.UAtM da di.6 tânua (entll.e o .6uj wo e 
a -i.magem v-i.JL.tual) ê. wna I .• ,oç.âo que du wc.adeMã 
a agll.u.6-i.v-i.dade . O du ej o de .6 ell. o ego -i.deal e 
o duejo de .6ell. U.6e v-i.ll.tual c.onduz o .6ujwo a 
uma enc.ll.uzilhada : ou bem apaga o ego nu.6e. ego 
ideal c.om o pIl.OpÓ.6i-to de .6ell. U.6e ego ideal j ou 
bem apaga o ego -i.deal pMa que o ego pOMa oc.u 
pall. U.6e. lugall. j ou ainda o .6ujwo mente. (eu 
,~ou wn ego -i.de.al , ou .6eja , .60U U ta -i.magem) . 
Nute. C.MO ê. a .óeduç.ão , onde o duejo.6 e. o/ue 
1:.a (p , 64 - 6 5) . 

Nesta passagem , argumenta Cabas que as alternati 

vas propostas são referentes à impossibilidade de se alcançar a 

imagem ideal , d p. modo que , mediante qualquer movimento que o su 

jeito efetua, figura sempre urna lacuna entre o sujeito e a ima 

gem que capta virtualmente do outro e que acredita ser sua. Es 

sa lacuna tende pois a ser preenchida pela agressividade (Ba 

lint , 1982) . 

Nesse sentido , verifica-se que a agressiJidade 

surge enquanto elemento estruturante do psiquismo , e que sera 

mantida , para Freud (1974r) , no masoquismo primário . Configura

se, portanto, a agressividade como o elemento de caráter instru 

mental que se désenvolve paralelamente às funções do amor e que 
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I 

tem suas expressoes nas ações do indivíduo , sendo também repr~ 

sentada no ego . Neste sentido , a agressividade surge como uma 

forma compensatória ao estado de ferida narcísica 1s resultante 

da impossibilidade do indivíduo completar a aproximação total a 

essa imagem . Desse modo , assinala Laplanche (1985) que 

. .. o e..6.6 enua1 C.OYl.6-<Ate. na '<'dêA.a de que a a 
g!Le..6.6.<.v'<'dade e..6tã voLtada pJL.<.mwo pMa o .6Ij 
j wo e c.omo que. e..6tagnada Heee. , CU1.teiJ áe 
.6e!L ~g'<'da pMa o ex..te.JL.<.o!L . O te/wlO ".6uje..<. 
to " em to d0.6 0.6 n1 v eA-!J, ta f'l-to o .6 C'.!L b'<'o.e ô 9 I 
c.o ma.<..6 e..t.em e ntM, p!Lowta ou c.é.tu.ea , quaVi 
to o -Lvtd-<-v;{.duo b.<.o.tôg.<.c.o mu.etic.e,c.u.ecUL e evI 
dentemen.te , tCUt-to o '<'11d-<-v;{.duo hWl1arlO C.O IJ!.J.<.áe 
!Lado c.omo -Lv1.d-<-v'<'duaLi.dade. b'<'o eôg.<.c.a quanto 
c.omo v'<'da p.6;{.qu.<.c.a (p.90). 

Esta é a idéia que possibilita o entendimento da 

agressividade como elemento estruturante do psiquismo , pois es 

sa função nova que surge vem a interpor- se nas lacunas 

vas aos acontecimentos do período de narcisismo que se 

relati 

consti 

tuirão como traumáticos , pelo fato de evidenciarem para o su 

jeito uma série de condições refere ntes aos objetos externos 

aos quais deverá se vincular para ser sujeito da cultura. Tam 

bém no que tange à impossibilidade de o indivíduo se manter in 

finitamente no estado d e narcisismo sob a pena do perigo relat! 

vo a morte . Não obstante , são esses fatores que se constituem 

como el e mentos significativos ligados à agressividade ; através 

dos quais , o in~ivíduo reage na condição de revivência de deter 

minadas situações relacionadas à feri da s narcísicas (Kohut , 1980) . 

Aliás, conforme assinala Bleichmar (1985) , " o na!Lc..<./!J.<..ómo (amo!L 

do .6uje..<.to pO!L .6ua .<.magem ) põe em ma!Lc.ha a ag!Le.6.6~o que tende a 

JLC'.!JtauJLã - to " (p . 124). Desse modo , o compone nte pulsional relati 

vo à agressividade faz referênci a a um estado de amor do indiví 

duo consigo mesmo ; amor este que t e m alto poder sedutor e que 

responde pela morte , caso nao haja uma interveniência da cultu 

ra entre o sujeito e a imagem que capta de si mesmo 16
• Na rea 

lidade , assinala Lacan (1984 b) , essa atitude de enamoramento , 

de certo prazerosa, se deve ao fato que , r epresenta a captação 

dessa imagem a possibilidade de encont ro com o outro . Por isso , 

a sedução do sujeito pela imagem tem efeito no processo de ide~ 

tificação , relativo ao mome nto em que o proto-suj ei to vislumbra 
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a realidade de ter encontrado uma imagem unificada sem poder, 

portanto , representá-la através dos códigos lingüísticos (Valle 

jo, 1978). 

~ necessário que haja a intervenção do código lin 

güístico para se constituir como eleme nto obstacularizante a 

tentativa do sujeito de se identificar completamente com sua ima 

gem , e com isso ter a garantia de vida. Pelo contrário, a iden 

tificação total à imagem feita em termos de relação binária a 

nuncia pois , a presença da morte. Por isto, ou seja, para -nao 

morrer , surge no indivíduo a agressividadei ao contrário do que 

ocorreu a Narcíso que morreu na tentativa de identificar-se a 

sua imagem sem reconhecer que se tratava apenas de uma imagem , 

isto é, sem renunciar à situação marcada pela simbiose com a fi 

gura materna (Fages, 1975). A permanência da presença matrrna 

reconhe se constitui como o elemento que impedirá ao indivíduo 

cer que essa imagem apresenta-se apenas no plano virtual, sendo 

que no plano real o que existe é o outro (Leclaire, 1975). 

o reconhecimento de que o que existe no plano da 

realidade é um outro significativo é fundamental para que o su 

jeito reconheça que essa imagem é apenas virtual e com isso sa 

ir do estado de narcisismo. Desse processo , depende a sobrevi 

vência do indivíduo. Assim,a agressividade, particularmente a 

hetero- agressividade,é o elemento primordial que se acopla ao 

indivíduo para tangê-lo em direção à cultura e a vida, havendo 

com isto uma reorganização na libido do ego, que será,daí por 

diante, investida nos objetos que são codificados pelo código 

cultural . 

Esta agressividade que surge na fase do narcisis 

mo propriamente dito e o resultado do processo de alienação 

identificatória , que ao efetuar-se acaba por substituir alguns 

elementos pulsionais referentes ao imaginário em benefício 'da 

queles que representam e que se conectam com a realidade exter 

na. Isto porque todo o processo de identificação, na medida em 

que se efetua uma escolha ,evidencia uma sérje de alternativas 

que não foram escolhidas e que poderiam ser. Também porque o 
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elemento básico de toda identificação é urna encenaçao dramática, 

na qual a morte se presentifica através de seus indícios ca 

racterísticos. Desse modo, o processo de identificação repres e~ 

ta tão-somente um aprisionamento do sujeito à rede contextual 

tecida pelo desejo parental legitimado e reconhecido na cultu 

ra. Em outras palavras, o processo de identificação revela-se 

corno urna sedução a qual o indivíduo, para ser sujeito da cultu 

ra, não pode renunciar 4 ou até mesmo se pudesse optaria por não 

fazê-lo. 

Sob este prisma, presume-se que no narcisismo pr~ 

priamente dito o indivíduo é seduzido por urna imagem tentacula 

rizadora que apresenta um caráter alienante, sendo pois, o re 

sultado do prime iro corte efetivo na célula narcísica. Ressal 

te-se que, pelo fato de ser um caráter alienante, o mesmo é su 

mamente necessário, pois desse processo depreende-se as demais 

identificações constitutivas da condição de humanização que te 

rão lugar a partir do segundo corte efetuado, sendo este decor 

rente da presença da figura p a terna, operando já diretamente so 

bre o indivíduo (Leclaire, 1979a). 

Aqui se postulou um caráter anímico dessa imagem. 

Convém advertir que o elemento sedutor da mesma e a presença 

significativa de um outro que tem a potencialidade simbólica p~ 

ra efetuar a sedução. No caso, refere-se a mãe enquanto ser 

portador da palavra. Em outras palavras, e a mãe que anuncia p~ 

ra o filho os adjetivos da cultura,ao mesmo tempo que deixa en 

trever que o filho não representará nem representaria tais obj~ 

tivos, pois os mesmos são pertinentes a urna outra ordem. ( (Tr~ 
, 

ta-se aqui do aspecto do simbólico relacionado à figura paierna 

que a mãe evidencia para a criança) . 

Neste caso, assinala Lacan (1975) que o indivíduo 

se encontra diante de urna determinação simbólica, a qual lhe s~ 

duz. Este é o drama que o sujeito enfrenta e é o motor de sua 

agressividade corno condição de superar e propiciar um encaminha 

mento adequado à pulsão de morte, pois a morte impede que se u! 

trapasse à primeira identificação alcançada, pelo fato de que, 

urna vez o sujeito empenhado em reduzir a zero a distância entre 
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si e a imagem que capta, não reconheceria as condições vitais 

básicas as quais deverá responder. ~ também a morte que clama 

por urna identificação plena; por isso nos primórdios do desen 

volvimento, as identificações são sem?re parciais 17 • Desse mo 

do, o sujeito deve se tornar apto a conviver com o processo de 

angústia decorrente de cada identificação que efetua, do mesmo 

modo que essa angústia, tal corno postulou Winnicott (1958), re 

presenta um aspecto emocional do desenvolvime nto com vistas a 

vida. Isto requer pOis,que o indivíduo seja capaz de conviver 

com as inquietudes decorrentes dos momentos estruturantes do 

seu psiquismo, que tem corno base a primeira representação ins 

cri ta no mesmo e que foi aquela que evidencia a lacuna para a 

qual a agressividade surgiu corno urna função compensatória (Rosa 

l a to, 1984). 

Desse modo, o surgimento da agressividade 

senta pois, para Cabas (1980a) 

. .• o pitO c. eM o de Vz.a.rlJ.J 60Jtmação do Itec.em- nC{,6 
udo que vwz c.omo dote e bagag em , uma mate 
JÚa pJÚma , não p:wc.v..l.lada, nem e.f.a b o Ita da--; 
a qual develtá enVl..M em wc.tU;to da pltodução 
I.l .únbólic.a. COM,ú,te, po,ú" no CL61.l-i.na..e.atlle.nto 
de Wl1a mMc.a Itc.pltv.. entauo I'la..e. M ex..<..g el1c.út,6 
pu,L6-i.oY!cÚJ.:, palta c.om ,ú,to IlIcu'l.-tett o equ.-WbJÚo 
(w llleol.ltévti..c.o (p. 5 O) • 

repr~ 

Sem sombra de dúvida, esse processo de marcas re 

presentativas que se efetua a partir das solicitações do "in 

fans " decorre da sedução a que se encontra no processo de iden 

tificação; que, forjada a partir do desejo parental, vem a se 

constituir, em nível especular, como a base da subjetividade. 

Assim sendo, toda identificação, na medida em que é capaz de 

se efetuar pela sedução que opera no indivíduo, representa urna 

aproximação à morte, razão pela qual, o indivíduo deve 

çar-se para processar novas identificações. 

esfor 

Na realidade, toda identificação, pelo fato de se 

organizar com base numa imagem produzida pelo o utro, produz um 

vazio que é vivido corno preenchimento, devido resultar num en 

curtamento da distância referente à vida e ao reconhecimento da 

- 209 -



morte como realidade situada no futuro. O reconhecimento da mor 

te, que é uma decorrência do implante funcional da pulsão de vi 

da, representa um primeiro corte que se efetua no sujeito, a pa~ 

tir do qual ocorre o processo de identificação com o outro. Nes 

te caso, observa-se que o Outro é um objeto que lhe falta, con 

soante à libido do Id que foi destina da , no período do narcisis 

mo primário, a responder pelo desenvolvime nto da instância egói 

ca. ~ por esta razão que a identificação prenuncia a existência 

da morte, na medida em que se admite s e r es te o estado , no qual 

o não reconhecimento da falta, funciona de modo contrário as 

exigências ditadas pelo desejo, as quais para manter a vida, es 

tão sempre aptas a anunciarem essa falta (Kernberg, 1975). 

Na medida em que o psiquismo se estrutura com es 

sa falta de libido, inicialmente referente ao Id e posteriorme~ 

te consubstanciada no Ego, observa-se um processo de reestrutu 

ração das vias distributivas da libido, a ponto de que há todo 

um empenho das estruturas psíquicas j á organizadas e daquelas 

que se organizam a dirigirem um "quantum " de libido para ocupar 

o lugar desse objeto ~altante . Não obstante, como o . indivíduo 

estará sempre impossibilitado de encontrar um objeto capaz de 

suturar adequadamente essa falta e como não pode, por outro la 

do , se apropriar da imagem do outro em sua totalidade, essa li 

bido dirigida a esse fim, durante a fase do narcisismo propri~ 

mente dito, transforma -se em tensão agressiva (Vallejo,1978). 

Esta tensão, relativa à libido que se destinava a 

preencher uma falta, ou a encontrar um objeto potencialmente c~ 

paz de preenchê-la apresenta como característica um apanágio, 

constituído por um outro ilusório, que é captado através de uma 

imagem. Como esse outro oferece apenas passagens efêmeras de 

obtensão do prazer deverá, portanto, ser negado, destruído, p~ 

ra assim, o indivíduo prosseguir na busca de novos objetos o 

que concorrerá na amplitude do seu campo de ação. 

Como nao pode destruir o outro, passa a ligar-se 

ao mesmo através de uma imagem. Deverá pois , conforme assinalou 

Winnicott (1975) destruir a ilusão referente ao outro. Isto e 

a condição " s ine qua non" para que permaneça na cultura e -nao 
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se aprisione eternamente nas redes da dimensão fantasmática 

truturada pelo imaginário . 

Em outras palavras , o sujeito tem que estar 

es 

em 

condiç6es de poder vivenciar a destruição da ilusão referente 

ao outro . Este processo é correlato ao implante do masoquismo, 

pois como assinala Rosalato (1981) , neste se observa uma fanta 

sia relativa ao fato de que no processo destrutivo o outro so 

fre. Sendo assim , o indivíduo deve ser capaz, do ponto de vista 

das exigências pulsionais, de suportar as determinaç6es da rede 

de fantasias relativas à auto- agressividade e também a possib~ 

lidade de utilizar essa mesma energia pulsional no processo de 

destruição da ilusão referente ao outro . Isto porque , a ilusão 

vinculada ao outro , revela- se tão- somente , como o momento no 

qual o obj eto de amor coincide com o ego, havendo neste caso uma 

maior predominância da alienaçdo estruturante. Neste caso , o s~ 

jeito ficaria portanto , representado como relativo ao outro . Con 

tudo , no momento em que descobre que não disp6e desse outro em 

sua concretude , pois dele apoderou-se apenas da imagem constit~ 

tiva , lança-se em busca de algo que fora de si, possa se consti 

t uir num obj eto que apazigue as tens6es deixadas quando reconhe 

ceu que o outro não preencheu totalmente sua falta . Desse modo, 

a agressividade surge como uma possibilidade de ruptura de sa 

tisfação erótica , anunciadora da morte . Neste caso , a agressivi 

dade vai se revelar em oposição à ameaça a condição de vida, 

que já se registrou durante a fa se auto- erótica e que vem se es 

truturando ao longo do desenvolvimento . B também um momento em 

que há um deslocamento da relação do indivíduo desde umi'1. interio 

ridade a uma exterioridade , ou seja , representa a superação de 

uma interioridade alienada . 

Neste caso , assinala Maci (1979) que o sujeito 

vai-se engendrando a partir do momento em que é capturado na 

dialética dessa imagem 1B
• Pelo fato de se vive nciar enquanto 

reduzido a nada, pois essa imagem o preenche e o deixa vazio ao 

mesmo tempo , o sujeito não só se torna agressivo , como também 

se empenhará em des truir a ilusão que o outro lhe evidencia a 

través dessa imagem. Possivelmente diante desse estado de ten 

são , pretende encontrar um objeto que lhe seja prazeroso, razão 
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pela qual tenta , (ao efetuar suas identificações) o reencontro 

com o objeto referente â fase do narcisismo primário e aos I pr~ 
meiros momentos do periodo auto-erótico. Corno isto nâo ocqrre , 

exceto em casos de acentuados quadros de regressao , o que se 

observa em cada identificaçâo é um efeito constitutivo do pr~ 

cesso de humanizaçâo . Assim sendo , o ego ao se vincular a no 

vos objetos neles se aliena para vir poste riormente a desalie 

nar-se a medida em que se produz a dife r e nciaçâo ne cessária p~ 

ra que o sujeito prossiga em sua existência sob a orientaçâo da 

pulsâo de vida . 

Conforme se deixou entrever , esta ilusâo relativa 

ao outro é importante no processo constitutivo do individuo em 

bora tenha que ser destruida ; ou seja , sua importância e funda 

mental nos momentos antecedentes â apreensâo da imagem unifica 

da do sujeito , referente â integraçâo das partes dispersas, a 

saida do estado de inermidade e ao distanciamento da morte . Na 

medida em que esses processos já estâo representados no Ego , e 

de se esperar que o individuo se empenhe na destruiçâo referen 

te à ilusâo que o outro lhe evidencia para , em decorrência , se 

envolver no reconhecimento de si próprio corno sujeito da cultu 

ra . Para isto terá , pois , que enfrentar a possibilidade de que 

nada existe que possa preencher totalmente sua falta , (com ex 

ceçao da morte) . Desse modo , organiza um cenário de possibili 

dades que a vida traça para o individuo , na s quais se exclui a 

morte , já que esta nâo e urna ilusâo e sim a finica realidade do 

ser humano . 

Desse modo , aponta Fages (1975) que toda tensâo 

agressiva desenvolvida neste processo representa pois um auto

castigo, ou seja, urna espécie de auto- agressâo , que existe mod~ 

lada por urna atividade fantasmática revelada a partir de urna i 

mago corporal relativa ao registro das rupturas dos estados ho 

meostáticos . Analisando a questâo por e s te prisma pode - se dizer 

que a idéia de corpo estruturado - ou seja esta homeostase psi 

quica - circunscreve um espaço no qual figura a desestruturaçâo , 

espaço este que nâo está localizado no corpo fisico , mas sim no 

psiquismo 19
• ~ frente a esse perigo de desestruturaçâo que par 

te da libido narcisica , antes orientada para o amor , vai se dife 
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renciar em tensão agressiva resultando inicialmente no aparec~ 

mento da auto- agressão , para posteriormente , ligado à atividade 

amorosa , ser lançada no mundo externo . 

A esse respeito argumenta Laplanche (1985) que 

. .. inc.R.u.ói ve. a aLVto -agtte..6.6 ão e.m .6 UM tÍ ottmM 
R.e.ve..6 Ott e.X.b1.e.JnM c.omo o .6ttÍ.c.;( d<.o, 6az-.6 e. 
.6 e.mptte. pott amott patoR.ôgic.o ao OUAAO póR.o da 
op0.6iç.ão "e.u o Ou.V1.0" : atrto-agttide. -.6 e. pott 
c.u.f.pa , amott e..6c.ttavo ao atrto-mMoqu.i.6mo 1110 

ttaR. , ou po ttq ue. o .6 u j wo não .6 e. vê d<.g 110 de 
vive.tt ao não e..ó;tM a aLtu.tta de. Wl1 ide.aR. que. 
pM ,~a a .6e.tt de.ILtAo do .6ujwo ou-Uo c.om tte.R.a 
ç.ão ao e.u ate. que. e..6.6 e. mome.nto o aptte..6 e.IlA:.a 
va (p. 12 -1) • -

Então, essa tensão agressiva que se converte em au 

to-agressão surge principalmente com a função de garantir o ide 

al de plenitude referente ao período do narcisismo primário e 

também para salvaguardar o ideal que, narcisicamente , o sujeito 

ama e deseja e que se manifesta nele como efeito de sua encar 

nação. Assim, observa-se um certo sacrifício da condição real 

do eu do sujeito , para com isto alcançar um outro eu tão ideal 

quanto foi o primeiro obtido na primeira identificação . 

Sendo assim, todo o fantasma narcisístico, prese~ 

te nas identificações relativa a captação do outro em termos 

imaginários , é r~veladora dessa auto- agressão que é o elemento 

básico . Desse modo, a agressividade surge como uma tentativa 

fracassada, porém necessária de restauração da parelha narcísi 

ca, r estauração essa que é alimentada por um proto- fantasma (Ma 

ci,1979). 

No curso evolutivo , o fascínio produzido pela ten 

tativa de restauração narcísica deve ser abordado em prol da 

constituição da condição humana , pois a revelação constitutiva 

do si mesmo - enquanto decorrente do narcisismo propriamente 

dito -, vincula- se ~ uma dimensão intrinsecamente suicida do 

próprio sujeito . Por esse motivo, deve ser mantido um espaço la 

cunar mínimo entre o sujeito e a imagem que é captada pelo mes 

mo . Manter esse espaço é a função da agressividade que, decerto 
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modo se antepõe ao caráter mortIfero dessa imagem (Vallejo , 

1978) . Não obstante , esse aspecto mortIfero dessa imagem além 

de se originar na fase do sujeito falante , apresenta também ou 

tras raIzes , principalmen te pelo fato de que este caráter sera 

decisivo no estabelecimento da alteridade radical . 

Na fase do narcisismo p ropriamente dito , onde sur 

ge a agressividade , a experiência de alteridade radical não e 

ainda urna experiência do outro plenamente real e autenticamente 

outro , pois este advém apenas corno imagem . Por outro lado , a caE 

tação do outro em termos de autenticidade é urna experiência que 

procede da organização de urna instância psIquica que se d~se~ 

volve posteriormente (fala- se no caso , do superego) , e que se 

gue um processo de formação distinto daquele que se observou na 

formação do Ego , urna vez que para a constitu ição do superego , a 

função da imagem especular não possui a mesma relevância que tem 

no momento da constituição do Ego . Em outras palavras , o essen 

cial da imagem especular , reside no fato de que a revelação do 

si mesmo que essa imagem possibilita , é a causa que inaugura a 

condição do sujeito na ordem de urna ilus ão . Po r esta razão fi 

ca , pois , o Ego comprometido devido às falácias da alienação 

objetivante (Lacan , 1985) . 

Desse modo , o processo de auto- significação decor 

rente da captação dessa imagem especular corresponde a urna ame 

aça para o sujeit~ , pois revela- se corno urna tentação de igual~ 

mento da imagem especular ao próprio sujeito. Sem dúvida , a im 

possibilidade do alcance dessa imagem e o elemento primordial 

na constituição da subjetividade humana , particularmente po~ 

que esse processo origina um movime nto orientado para o exteri 

ar , que se deve ao desencadeamento da agressividade do sujeito 

contra essa imagem. Este processo resulta pois , no reconhecimen 

to do indivIduo da impossibilidade de se identifi c ar totalmente 

a essa imagem e também do fato de que é completamente impossi 

vel alienar- se da mesma . Em suma , aquilo que é pro j etado na im~ 

gem especular não se constitui corno um modelo de antecipação 

daquilo que é referente ao proto- sujeito , (unidade biológica) , 

visto que é , somente a partir do encontro com um outro da esp~ 

ci e , que o proto-sujeito se lança em busca de subsIdias para 
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preencher a falta fundamental, pois sua imagem "pe:c si" nao 

responde adequa damente a essa função . Então, em decorrência da 

impossibilidade de encontrar esse objeto faltante , se desenvol 

ve a tendência agressiva primária do ser humano . 

3.3 - A Função do Corte Efetuado pelo Representante 

Parental com Referência à Castração 

Ficou evidenciado no segmento anterior que , o sur 

gimento da agressividade deve-se ao reconhecimento do corte que 

é efetuado pela figura materna ao apresentar para a criança u 

ma imagem a qual não poderá aprisionar em sua totalidade . Esse 

corte é pois fundamental para a garantia da condição de vida em 

termos da sobrevivência , além de ser a base onde vai se assen 

tar outro corte, que é efetuado pela figura paterna com o obj~ 

tivo de promover a passagem do indivíduo da condição biolópica 

à condição cultural, ou seja , deixando de operar numa lógic~ b! 

nária para operar numa lógica ternária; já que , a partir desse 

corte, o pai se faz presente no universo relacional da criança . 

Dito de outro forma, presume - se que por ocasião da significação 

materna para a criança se es t abelecem as condições necessárias 

ao surgimento da função erógena , pois a mãe ao manter o contato 

com a criança dispõe para esta um corpo erógeno . Desse modo, 

o corpo materno, ·na opinião de Leclaire (1979a), exerce uma a 

tração irressistível , razão pela qual a criança tenc iona estar 

sempre fusionada ao mesmo . Aqui fica patente o fato de que e a 

través do corpo erógeno da mãe que se dá , pois , o implante da 

erogeneidade no filho . Não obstante, para que ocorra esse im 

plante , torna-se necessário , que haja uma separação entre esses 

dois corpos 20 , separaçao essa que se processa ao nível do corpo 

erogeno , conquanto primeiro representativo da alteridade 

cal. 

radi 

No que tange à função paterna a questão se assen 

ta em outras b3ses , pelo fato de que o objetivo paterno visa, 

em p rimeiro lugar, se encarregar de proteger o desejo materno , 

para que com isso, a criança encontre um substrato a que venha 
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se identificar, o qual se constitui corno um elemento limite en 

tre a vida e a possibilidade de destruição da mesma . Somente as 

sim , é que a criança pode construir as primeiras matrizes n e 

cessárias para suplantar as exigências r efe rentes à pulsão de 

morte . 

Entretanto , para que se organizem os primeiros e 

lementos dos dispositivos que se constituem corno anteparos a 

morte, faz - se necessário que o pai assuma a sua função, o que 

significa dizer , que se opere um segundo cor te (Leclaire , 1977) . 

A partir da instauraçã9 desse corte efetuado pelo pai, mae e 

criança seguem caminhos diferentes, pois , daí em diante , a cri 

ança deixa de se constituir para a mãe corno aquele objeto priv~ 

l egiado que outrora obturava o campo de sua organização libidi 

nal . Por outro lado , a criança se ve impossibilitada a fundir 

se totalmente no corpo materno . Assim , surge urna lacuna 21 entre 

a mãe e a criança , forjada pela conformação do corpo erogeno , 

na medida em que entra em jogo a função paterna , o qual para Le 

claire (1979a) , apresenta os seguintes atributos : 

- o pcu:. é ge.n..-{;toJt, wn Ct6pe.c.to da nW1ção que. 
não pode.mo,6 Jte.duú.Jt , e.r!q uan;to wl.imal Jte.pJto 
dLvtoJt ou e.vlq uaVL-to nUVLção de. ge.Jtação do C.O/l. 
po e.JtÓge.VLO de. wna c.túaVLça , i.J e.ndo c.abZve.Z 
que. , C.MO o ge.n..-{;toJt i.Je.ja wn pi.Jic.ó:t.ic.o g~ 
ve , eta i.J o nJte.Jtã pe.:dUJtbaçõ u . 

- o pCL-i. c.omo gUaJLdião da lei , (mw f"tém e. pJtE. 
-te.ge. M te...i.i.J , é o JtupoVLúive.t poJt i.JLLa gaJtC(f'l 

tia , c.OIU-tLtui wna pJtote.ção c.oJ1tJta o mundO 
e. também , nUl1dctme.VJ"talll1e.nú., wlla P/LO t e.ção 
c.o 1l;0'l.a a mãe.) . 

- o pcu:. c.omo nJtuidoJt - a &ul1ção do gozo 
e...6i.J e.V1Ual , poú e.le. e.x-tJtCL-i. o gozo da mãe.. 

-e. 

- o pai c.omo i lúuadoJt - pe.,'Lmi t e. , é quem 
gucL-'Lda e.m MU pode.Jt a' pOi.Ji.J ,i.bitidade. de. ac.u 
,!;,o a ute. mLU'ldo do g020 c.omo c.M ,tJtadoJt , c.o 
1110 de. n e lM OJt (p . 23) . i 

I 

Desse modo , fica claro que todos os atributos vin 

culados à função paterna se apresentam , funcionalmente e estru 

turalmente , corno aqueles capazes de suplantar o estado de narci 

sismo propriamente dito , do mesmo modo que , o corte efetuado p~ 

la figura materna teve por finalida de efetuar a saída do estado 

de auto-erotismo . Em outras palavras , o essencial da função ma 
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corp~ terna e indicar com seu corpo a presença de urna unidade 

ral que se reveste de suma importância , para que a criança 

ga superar o estado anárquico pulsional e forjar , a partir 

unidade corporal oferecida pela mãe , urna unidade imaginária 

ferente ao seu próprio corpo . Neste caso , a mãe representa 

limite entre a realidade biológica e a realidade erógena . 

limite é o fundamento último que possibilita ao indivíduo 

da condição auto- erótica e entrar no estado de narcisismo 

priamente dito . A mãe , ao criar esse limite e ao evidenciá 

consi 

desta 

re 

um 

Este 

sair 

pr~ 

lo 

para a criança, efetua neste um processo de estruturação no in 

tuito de que a figura do pai tenha lugar e seja enfim captada, 

pois é a partir da presença do pai que este limite vai ser man 
-tido . A esse respeito , salienta Lacan (1979b) que a mae cria 

pois , uma brecha entre o erógeno e o biológico , na qual o pai se 

presentificará , para então criar urna o utra brecha entre o eroge 

no e o simbólico ; brecha essa que está sempre ilusoriamente 

preenchida pela cultura . Isto porque , a condição gerada é sem 

pre de carência, urna vez que este estado de preenchimento pela 

cultura , acaba por implantar um vazio significativo caracterís 

tico da entrada no simbólico e da presença da linguagem . 

A presença da linguagem inaugura o campo de uma 

outra realidade diferente daquela evidenciada pela figura mater 

na, pois somente assim , a experiência subjetiva se assenta num 

objeto real autêntico , uma vez que , no que concerne ao regime da 

função materna , o objeto que se apresenta para a criança se 

constitui num plano virtual - ou s e ja , imaginário - pelo fato de 

que não se opera uma distância mediatizadora entre a criança e 

esse objeto. Esta distância é necessária para que a criança 

prossiga seu desenvolvimento e aprenda o real em sua forma cons 

titutiva (Safouan , 1979a) , pois é através da linguagem que as 

representações culturais se apresentam para o indivíduo mesmo 

em suas ausências. Esse processo de presentificação dos elemen 

tos culturais através da função lingüística é , sem sombra de 

dúvida , um aspecto constitutivo que será utilizado nas etapas 

evolutivas subseqüentes como instrumento necessário a preencher 

os estados de ausência e de vazio , aos quais o indivíduo não p~ 

de escapar . 

Desse modo , a linguagem introduz pois , a 
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numa uniao dual que , segundo De Waelhens (1982) e aquela na qual 

o regime, bem corno as vicissitudes , são 

... opac.{(/.) ao pJLÔplUO .6uju t o jã que o mUmo 
e.nc.oVlVz.a dupJLov--i.do de. toda negaLi .. v--i.dad e. me. 
dtadoJLa . (Ce.tdame.n;te. aque.la que. o pa--t e.v--i.dúi 
ua) . O que. .6e. pod e. .tJLaduzDl tcu)]b~m aMJLman 
do qLLe. o pJLOtO-.6LLj ú t o em qLL u tão não a.óc. e.de.u 
a--tl1da ã oJLd e.m do de..,sej o . Ne-ste C.M O , .6-ua v--i. 
da peJLlncLM.c. e pJU..6 .. tOV1 U JLa da de.manda dev--i.da e. 
p-eãu da, qLLe. não .tJLal1.6 c.e nde a .6-i ll1e!.l ma. 
(p . 47) . 

Nesta passagem, De Walhens supoe que a união dual , 

ou seja , aquela que é observada entre a mae e a criança , contém 

apenas os elementos da história pré-natal , que embora sejam os 

primei r os significantes possíveis de toda a vida de sujeito,per 

si só não são suficientes para a organização da condição refe 

rente ao desejo enquanto legitimado pela cultura. Assim, a rela 

ção dual limi ta- se pois , a situar o indivíduo no discurso intra-

parental . Por isso, se faz necessário que a relação triangular 

se instaure , para que em sua decorrência o sujeito entre nas re 

des constitutivas e estruturantes do discurso inter-parental. 

Somente assim , o individuo estaria em condições apropriadas p~ 

ra se distanciar das determinações estabe l ecidas no psiquismo 

materno,característica da criação de um corpo imaginado , o qual 

a mãe atribui ao filho e o investe libidinalmente. 

Desse modo , assinala Leclaire (1979a) que, a entr~ 

da na relação triangular coincide com a possibilidade da cri 

ança evidenciar para a mãe um corpo real que já está protegido 

pela função paterna contra as tentativas de desqualificação 

que a mãe poderá dirigir ao mesmo . Com isto , o indivíduo 

ria seguro de que as formações arcaicas do seu psiquismo 

dai por diante , manter - se sob o regime do processo do 

mento, pois o pai surge como aquele que implanta a lei na 

de vida do indivíduo , de modo a estabelecer as condições 

esta 
.-

vao, 

recalca 

ordem 

propi 

cias a uma distância necessária em relação â expressão dos nu 

cleos arcaicos do psiquismo e ao estado de máxima fusionalida 

de . Esta distância que a função paterna estabelece,representa 

portanto , o desvio necessário no qual o sujeito se reconhece 

como "Outro " e não mais como parte de um outro ,como acontecia 
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na relação dual; onde o reconhecimento se dava a partir de uma 

imagem especular , estabeler.ida a partir de um Ego unitário ima 

ginário que tenha como referente o Ego materno . 

A entrada na relação triangular é necessária nao 

so para a superação do estado de importância e de dependência 

em relação aos demais , senão como fundamental para que a unida 

de corporal seja como algo pertinente ao sujeito . O advento da 

imagem corporal unificada e das experiências decorrentes da ins 

tauração da mesma são de extrema importância para o processo 

de obj eti vação que se produ z em termos intersubj eti vos , com rela 

ção a dois mome ntos : em primeiro lugar , faz referência aos aspe~ 

tos relativos a anterioridade da constituição da mesma (es~ágio 

de corpo fragmentado) ou seja , à sua ausência , e em segundo l~ 

gar , essa imagem unificada atrela - se no jogo dialético das ide~ 

tificações , que a partir do acesso a linguagem , conformam o ca 

ráter de universalidade para o i ndividuo (Lacan , 1984b) . 

-Certamente , a alte r idade especular que a mae po~ 

sibilita para o individuo não se constitui como uma experiência 

de um outro plenamente real e autenticamente Outro , já que a u 

nidade que o individuo dispõe é do campo da imagem . Desse modo , 

supoe- se que a mãe dá para o individuo a alteridade especular 

ma s , e o pai quem possibilita a captação do outro plenamente r e 

al o Não obstante , assinala De Waelhens (1982) que 

a. -LlI1ag em ef., re.c.u1.((/L Qll--<-g .inal dv., e.mpenha/Lã 
.~ e.mp'Le o rare.f de wn !Jub.!J t'Lato do Eg o Ideal. , 
do qLLCLf. não e ~ome.I1.te. o 6igy/..i6-(c.a.nte. P/z..,(,H1O/L 
dicLf., -6enão wn c.e/z..,to modo , a lLec<L<.dade. mc..!J 
l/la. . Em 1!J e.w., e6úto !J rILO!Jpec.t-Lvo.!:., a imagem 
e-6 re.c.u.f.M e a bM e. da v.,.tILLdtL'Lação da ~ ub j e 
t-Lv-Ldade. que. v.,.t.ã em V-LC/..6 de. ~ e C.(;I] .. 6.t-L.t.tL<-tL 
(r . 59-60). 

Possivelmente , esse processo evidenciado pela fi 

gura materna (imagem especular unificada) e marcado por inúme 

ras transformações que organizam estruturas complexas , entre as 

quais destaca- se a castração como um complexo estruturante , par 

ticular , organizado a partir do encontro com a fiaura paterna; 

Ja que , a experiência especular que a mãe possibilita deixa en 

trever a existência de um par constitutivo , na medida em que 
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e s trutura o indivíduo- em princípio ao encontro - de si mesmo e 

posteriormente ao .encontro do Outro =.Para Lacan (1979 b),este é 

o momento em que se instala no psiquismo os determinantes soci 

ais que funcionam como uma impossibilidade para o sujeito, no 

que tange ao desejo de eliminar ou ignorar os limites entre sua 

condição de sujeito e o conjunto de condições que o cercam, par 

ticularmente a condição do par parental ao qual se acha vincul~ 

do e nele encontra sua significação. Desse modo, registra-se a 

presença de ~m processo restritivo, frente ~s exigências pulsi~ 
nais, que culminará num novo arranjo a destino das mesmas (Gio 

vacchini, 1985). 

o reconhecimento do par parental não so e consti 

tutivo da subjetividade, como também é um dos aspectos due en 

gendram a agressividade em seu caráter estrutural para que , em 

decorrência do seu aparecimento,seja possível a primeira trans 

formação processada na imagem especular. 

Esta transformação,ao incidir sobre a experiência 

especular narcisista, conduz o indivíduo a uma experiência vol 

tada para o Outro, condição necessária para o implante da dife 

rença entre o Ego e o alterego, que se estabelece pela entrada 

na situação edípica. 

Com isto, o 

das condições da presença 
! 

(Laplanche, 1985), que se 

investimento libidinal, que era uma 

materna, sofrerá também transformações 

devem ao surgimento dos aspectos pro! 

bidos que o pai evidencia enquanto terceiro elemento da rela 

ção triangular. Assim,surge o pai como uma função limite entre 

o prazer e as suas determinações orientadas pelo processo prim~ 

rio, às quais a mãe, de nenhuma forma, se oponha, já que estava 

empenhada em garantir para o sujeito as condições necessárias 

à sobrevivência. O pai então, aparece aí como um conjunto de 

leis, normas e valores necessários para que as condições de so 

brevivência sejam mantidas e também para assegurar ao sujeito a . 

condição de eroge neidade que a mae deixou transparecer, mas que 
v 

nao se ocupou de legitimá-la visto que esse é um aspecto da fun 

ção paterna. Desse modo, ao se encontrar com o pai o indivíduo 

está em condições de estabelecer situações para antepô-las a 
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, 
morte e, portanto, controlar as exigências pu1sionais referen -, 
tes a pu1são de morte. Também registra-se o empenho do indivi, 

duo no processo de espelhamento da fi10gênese de sua espécie , 

(Pankow, 1975) . A rigor, ressalta-se que enquanto que o corte , 

efetuado pela figura paterna·se assenta sobre dispositivos ref~ , 

rentes à fi10gênese , o corte efetuado pela figura materna e, I 

pois, de caráter ontogenético, sendo de ordem intra-subjetiva. I 

Em suma, a mãe cria um espaço erógeno e o pai, ao implantar a I 

intersubjetividade possibilita o acesso ao mesmo, na medida em' 

que evidencia os objetos externos como adequados a gratific~ , 

ção. Assim, o pai se apresenta para o filho como uma proibição, I 

a qual o impede de efetuar as formas arcaicas de gratificação I 

consigo mesmo, peculiaridades do estado auto-erótico e do narci I 

I sismo propriamente dito. I 

- ( A esse respeito, Lec1aire (1979a), com referencia 
( 

a função materna em comparaçao com a função paterna observa que ~ 

... do lado do póto mat~no, temo~ algo que 
v~dadWr..amente p~enc.e ã oltdem do c.orvUnuo 
e que e identi6ic.ado e intuitivamente expe 
Jtimentado o u ~ oüc.itado c.onlo pltU enç.a c.o ri6 
tante , c.ont1.nua , que não dU6alec.e, c.omo Ú1. 
p~62c.ie que ~Mtem ~emplte, ~em du6alec.i.meYi 
to do tado da 6unç.ão pat~na ê: ~oüc.itado ou 
int~vê:m algo c.omo um din~mo, uma Iteno va 
ç.ão c.OMtante da c.üvagem, ou metholt, da abeX 
tUlta . -

Em ~umaL pOIt outJto ta..do, .teJt2amo~ algo 
! c.onc.eJtnente a viJttualidade de um limite e , 

pOIt outJto, algo c.onc.~nente ã e6etividade, 
e6etividade u~a que C.OM~tiJtia numa Itea..:a 
vaç.ão, ou nwna Itunteltvenç.ão c.OMtante dute 
t~npo de c.üvagem de c.oJtte ou de ab~UIta. 
(p. 121) • 

~ nesse sentido que o registro da identificação 

primária acaba por fazer suscitar um limite apenas com referên 

cia à função erógena, enquanto que é a partir das identifica 

ções subseqüentes que se efetua uma abertura, ou seja, uma po~ 

sibi1idade de que esta função se realize . Nesse sentido, se con 

cebe a identificação primária como a sede da erogeneidade, pa~ 

ticu1armente pelo fato de a mesma ser relativa a figura mater 

na. Para Kusnetzoff (1982), o processo de identificação prim~ 

ria é difícil de explicação . pelo fato de o mesmo anteceder a 
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toda carga objetaI, onde predomina as formações mais arcaicas 

do desenvolvimento. Neste modelo de identificação, que sera a 

pedra angular para a formação da identidade, não figuram os as 

pectos distintivos que respondem ulteriormente pelos limites re 

ferentes a interdição do incesto, aspecto importante para a ma 

nutenção e continuidade da espécie . Apenas quando o indivíduo 

se inicia no processo de captação d ã s diferenças, entre si e o 

mundo, volta-se para o mundo externo , o qllal s e apresenta corno 

desconhecido. Este aspecto desconhecido está ligado à figur~ p~ 
I 

terna, a qual terá que descobrir, para nela, posteriormente, s e 

encontrar corno sujeito. 

Nessa etapa evolutiva, o pai e então valorado co 

mo objeto de diferença, particularmente porque é através dele 

que se expressa a diferença sexual (Lacan, 1979b). Desse modo, 

a captação dessa diferença através do pai, tem por finalidade - o 

estabelecimento de um processo que se antepõe as organizações 

relativas à identificaç ã o primária, para assim, ter lugar a i 

dentificação que t e m corno objeto desencadeador a figura pateE 

na. Assim, argumenta Rosalato (1974), que esse processo de ant~ 

posição dos elementos constitutivos da identificação primária, 

nada mais e senao que urna destruição efetuada na identidade pr~ 

cária que dela resulta, visto que não se verifica uma diferen 

ciação adequada do indivíduo em relação ao meio que o circunda. 

Toc;lavia, essa destruição não é propria.mente da ide~ 

tidade mas, do processo pelo qual a mesma se organiza, pois ao 

se dispor d i a n -te do pai, a criança va i apenas realizar com ornes 

mo um e ncontro mediado pelos eleme ntos culturais. Este difere 

radicalmente do encontro que se efetua com a figura materna , já 

que o me smo se processou numa matriz de concreção &bso luta, da 

q ual o corpo materno é base. Visto por esse ângulo, pode-se a 

firmar que o encontro ~om o pai representa o negativo do enco~ 

tro com a mae. Assim,os fenômenos decorrentes da identificação 

paterna conformam um corpo distinto daquele formado a partir 

dos fenômenos referente s à identificação primária, pois nesta, 

o dese jo é captado apenas numa matriz n a rcisista. Por oposição, 

na identificação à figura paterna se veri fi ca o des e jo atrelado 

à urna matriz referente à presença de um Outro, sendo 

de cunho simbólico. Para Maci (197 9 ) 
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· .. a identidade 6uYldada Yla identiMc.aç.ão c.om 
o imago .6e e.6:tJr.u;tWta .6oblte a equiva!.ê.Ylua .6-<-m 
bõüc.a c.om o objeto de de.6ejo do Ou:tJr.o pltimolt 
dia!. oYlde .6e Mxa ylO imagiYlcuz..,i.o, c.omo 1te.6;to 
(Ylão e.6pec.ula./tizável do obj~to) do Ou:tJr.o. Aó 
.6irtl .6 e c.oYl.6 -Wui PO-L.6, a identidade a.lieYladc;. 
do .6 uj Uto, Ylela e.6ta.belec-i.da a..6 c.ooltdeYladct.6 
da identiMc.aç.ão no c.ampo do de.6ejo (p.447). 

Este é, pois, o passo decisivo, decorrente da fu~ 

çao paterna, para suplantar o estado de narcisismo 

dito, urna vez que se assenta nestas circunstâncias 

propriamente 

a possiBil~ 
da de de encontro com o Out.ro significativo para se interpor corno 

limite na cadeia da repetição do desejo. Desse modo, o implante 

desse limite na função especular acaba Dor criar urna lacuna on 

de se presentifica o elemento culturrtl, base para o aparecimento 

do conflito edIpico, que advém da castração expressa pela figura 

paterna. 

Desse modo, a partir do primórdio da identifica 

ção com o pai, jã se apresentam os cortes consti~uIdos formado 

res da subjetividade estruturante 22
• Registre-se ainda nas rela 

ções da criança urna oposição significativa com relação a identi 

ficação materna, principalmente no que concerne ao descobrimento 

do elemento diferenciador em que o pai e o suporte bãsico, pelo 

fato de se situar funcionalmente entre a singularidade do corpo 

erogeno 8 a universalidade da lei. Nesse sentido, é o pai o ele 

mento mediador ent,re os aspectos con·sti tuti vos intra-psIquicos e 

aqueles relativos à ordem cultural . Assim, é o pai que,para Le 

clal re (1979a), desvenda o fantasma que conjuga a universalidade 

e o corpo erógeno, dando ao indivIduo um espaço de realização 

sem o perigo e a eminência da presença da morte . Em suma, a fun 

çao paterna abre o campo para as verdadeirrts relações objetais, 

tendo corno elemento de ligação, urna organização pulsional nao 

mais anãrquica 23
• Ainda . constata Leclaire que é o pai que asseg~ 

ra a permanência universal e deste singular para o indivIduo , pa~ 

ticularmente pelo fato de manter a clivagem efetuada pela figura 

materna entre o corpo biológico e o corpo erógen0 24
• Certamente , 

a falta desta clivagem bem como a incerteza da garantia de sua 

permanência seria a condição bãsica de manutenção do indivIduo 

no narcisismo propriamente dito . Desse modo , a função paterna é 
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pois, um referente de universalidade (no caso, a função materna 

é um referente de singularidade) que garante para o sujeito as 

premissas básicas da constituição da condição de sujeito humano. 

Ao mesmo tempo, ao possibilitar o acesso à linguagem, a funç ã o 

paterna acaba por efetuar a articulação entre o singular da uni 

dade erógena e a universalidade relativa à filogênese. Assim, ~ 

través do encontro com a figura paterna, se estabelecem condi 

ções que se afiguram como demonstrativas de outras formas dei i~ 

vestimento libidinal, além daqueles que se realizavam nos e sta 

dos auto-erótico e narcisismo propriamente dito. Com isto, obser 

va-se um rearranjo da atividade fantasmá ti ca , para em virtude se 

originar uma outra organização libidinal, desta feita tendo como 

refe rente, não mais a singularidade do corpo erógeno, mas a uni 

versalidade contida' nas leis culturais. ~ esta a acepção que peE 

mite situar a questão do implante da falta , que a função paterna 

efetua ao cristalizar de forma significativa e eterna, a cliva 

gem realizada pela função materna (Rosalato, 1981). Neste caso, 

o pai fnZ uma abertura no campo da erogeneidade para que as re 

lações objetais tenham lugar. Não obstante, essa função acaba 

por impedir que ha ja o fechamento do campo erógeno, e com isto o 

indivíduo passa a vivenciar a impossibilida de de prosseguir sua 

vida as custas do seu narcisismo propriamente dito 25
• 

Este momento de saída do estado de narcisismo e 

aquele no qual se afigura a triangulação edípica, mas que ainda 

está por acontecer o lugar diferencial marcado pela figura pateE 

na , pois o indivíduo ainda se reporta . aos elementos da identifi 

cação materna. Isto porque para Rosalato (1974) 

. .. a 6ilJ..ação ao 1!..ado matVtI10 pode. te.1L a e. 
vidênua que. outolLga a deJ.J c.e.I'ldêncA:.a meto nI 
mi.c.a, a de. uma .6 uc.eJ.J.6 êi,o c.CV~Yle. a C.CUtYle. e. que 
o modo de. .idertt-<-Mc.ação plL-<-méúúa mantêm pa 
lLa o .6uJuto. Não ê me.no.6 c.Vtto que. pMa 
qLLe pOMa .6e. ciÁ.J.>tingLÚIL a me..toYulI1ia m~ 
neM (c.om 1Le.1!..ação ã 6ilJ..ação e. -tambêm ã C.OVl 
MU1g·LU.!.!..Ldade.) pCUta. que a qUeJ.J;tão pOMa .6 e 
aplLeJ.Je.ntM c.omo .tcLi!.. , c.omo uma hVtança,ê pILe. 
Ú '.J o que. CL metâ601La patVtna ewta e. 6aça a 
MpMação j ..{.J.> to ê e.m IL e.cú',.cdad e {L 6 unção que. 
olLgaMza e. dá 1Le..e. e.vO a me.-tonlmia matVtna . 
U n,Lc.cune.nte, a id e.rtt-<- MC.CLÇão Plúméúúa o 6 e..ILe. 
c.e. a iluó Cio de. tVt a.tg uma .6 eg WLança pOIL eX 
;ta palz.-te. (p . 46) • 
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Indubitavelmente é essa ilusão de segurança, 

qual o indivIduo teme a renunciar, para ir definitivamEnte 

contro da figura paterna. DaI então, à medida em que o pai 

presenta para a criança,possibilita o aparecimento de um 

a 

ao en 

se a 

outro 

pólo relacional caracterizado por critérios restritivos que a lei 

advoga. Isto porque , no que tange ao pólo referente à função ma 

terna tem apenas inscrições nas quais não figuram limites nem 

também diferença s , de modo que para a criança tudo aquilo que ad 

vem da figura materna é vivido corno sendo de sua propriedade . ~ 

por esta razão, que o encontro com o pai dá-se à situação inveE 

sa do encontro com a mãe (Leclaire, 1979a). Desse modo, começa a 

figurar (a partir da intromissão da figura paterna) no contInuo 

das exigências pu~sionais marcado pela criança e a mãe urna série 

de cortes, que urna ve~ conformando urna descontinuidade caracte 

rIstica, d-o lugar ao aparecimento da linguage m, e das 

mediadoras que nela estão fundidas . A linguagem em seu 

funç7es 
- ' cara ter 

estrutural assinala ao sujeito a possibilidade de abertura até 

um Outro que será simbolicamente tornado romo objeto, mediante as 

condições que a função paterna cria. Somente assim, o sujeito p~ 

de efetuar a saida definitiva do estado de ilusão real ou ilusó 

ria referente à sua ligação com a figura materna . Neste caso, o 

indivIduo passa a eleger um objeto para investimento libidinal, 

distinto daquele que remonta a sua pré~história , e que sinaliza 

sua condição de n ã o - sujeito, condição essa que se mantém virtual 

mente até o momento em que se configuram os primeiros sedimen 

tos da identificaç~o paterna. Com esta, a pulsão de morte, (que 

espelha para o indivIduo a possibilidade de retorno a condição 

de não-sujeito e ao estado de corpo fragmentado), sofrerá urna 

primeira organização, especificamente relacionada ao aspecto nor 

mativo , que a proibição advinda da função paterna deixa claro, 

pois é atravês das diferenças exibidas pelo pai, que o par da 

oposição morte-vida recebe então, urna nova estruturação. A paE 

tir daI , a morte nao é mais um encontro real, mas sim urna poss~ 

bilidade virtual que se inscreve no estado de carência básica e 

peculiar da espécie humana . S~ndo assim,o encontro virtual com a 

figura do pai deixa para a criança urna situação de vazio pelo 

fato de que ,o processo de identificação à figura paterna não mais 

se efetua sobre um corpo, conforme aconteceu na relação materna, 

e também porque a identificação paterna se ass e nta num suposto 
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lugar ideal do ego , que foi organizado no encontro com a figura 

materna (Kusnetzoff , 1985 ). 

o vazio pecul iar do implante da figura paterna 

emerge quando o pai denuncia a matriz constitutiva da pulsão de 

morte e a possibilidade de q u e a mesma deixa um espaço para o a 

parecimento das exigências pul sionais referente a vida , ou seja , 

criam-se condições propícias para que a puls ã o de morte não efe 

tue suas exigências máximas . Trata- se , portanto , de um estado de 

carência , que é estruturado em quatro vertente s . 

Uma primeira vertente se funda, neste estado de 

carência , no marco das diferenças captadas entre as figuras p~ 

rentais , pois , decorrente da vivência com essas diferenças a cri 

ança sente- se na eminência de abandonar sua onipotência infan 

til. Numa segunda vertente , es se estado de c a rência se consubs 

tancializa , através dos códigos lingüísticos, que vão supl a ntar 

formações arcaicas como O choro e outras formas de solicitações 

primitivas da criança à figura materna . A terceira vertente , que 

é de suma importância , consiste na apreensão do aspecto negativo 

que o pai representa em relação a mãe , bem como a estruturação 

desse processo que se inscreve no psiquismo , como algo que prom~ 

ve a estabilização da marca representada pela angústia primit~ 

va . Neste caso , o encontro com o p a i e a primeira tentativa de 

efetuação de um novo arranjo na situação desconfortante relativa 

à angústia primi ti vp. . Por fim , são relevantes os elementos ~ef~ , 
rentes às leis apresentadas pelo pai , leis essas , pelas quais o 

sentido do estado de angústia passa a ser captado em função do 

Outro primordial e significado , portanto , como uma falta . Como 

já mencionado , essa falta nao e uma mera aquisição que se apr~ 

senta com a figura paterna , poi s na relação dual , a mãe se pr~ 

dispõe como dispositivo apropriado para apagar os limites marca 

dores dessa falta . Desse modo , a função paterna apenas legitima 

essa falta , pelo fato de que o pai interpõe entre os dois algo 

que desfaz a união dual e impossibilita que a mesma se refaça(La 

can , 1978b) . Isto porque,a identificação à figura materna , en 

quanto representativa da condição de sobrevivência para o suje~ 

to , não pode evidenciar a diferença entre o mesmo e a realidade , 

principalmente no que tange aos aspectos de ativitlade e de possib~ 

lidade . Tampouco traça as linhas relativas à diferença sexual . 
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Não obstante, esta diferença surge a partir do momento em que o 

corpo unificado no plano da realidade e não mais a nível imaginá 

rio entra em jogo dialético com o caráter distintivo, peculiar 

da função paterna. ~ nesta condição que a diferença sexual surge 

no corpo, no exato momento em que o sujeito capta a diferença en 

tre o pai e a mãe (Leclaire , 1958). 

, 
« 
~ 

« 

• 
c 
c 
c 
c 
c 

• 
f 

o pai se constitui, pois, num pólo de assimetria 4 
em relação à mãe. Assim, a identificação referente à figura ma • 

terna assume o caráter de negatividade, pelo fato de que a iden f 
tificação paterna se apresenta como o pó lo positivo, para o qual 

a criança se orienta, como aquele elemento estruturante capaz de 

alterar a palavra e o desejo. B neste sentido, que se converte 

em autoridade proibitiva entre a criança e a mãe. 

A proibição paterna, para Leclaire (1979a~se cons 

titui como o elemento significativo da castração, pois ao reco 

nhecer o pai como aquele que transmite as leis, o sujeito teme a 

possibilidade ante a potencialidade paterna em anuncia r uma lei 

de aniquilamento ; estado esse que o indivíduo vivencia através 

do processo fantasmático da castração . . Não obstante, espera ao 

mesmo tempo da figura paterna uma solução para que possa se dis 

tanciar do estado de fragmentação primitiva e a garantia de ao 

me smo não retornar. 

Assim, registram-se os efeitos da identificacão I se 
, > 

cundária sobre o fenômeno da castração. Esses efeitos se acoplam 

àqueles da identificação primária, para que assim, o sujeito se 

encontre em condições propícias para denominar o fantasma refe 

rente à castração, na medida em que, como filho, passa a situar

s e na mesma descendência que o pai. Desse modo, assinala Sibony 

(1981) que a castração "ê. o c.hoqu. e. onde. .6e. abtz.e. ao .6u.j e.-<-to o mln-<

mo de. -<-nc.on.6c.-<-e.nte. patz.a v-<-v e. tz. , de..6e.jatz. , patz.a .6e.tz. d e..6e.jado -a o-d! 

.6e.jo , patz.a de.-i.x.atz.- ,~ e. -<-tz. ao de..6e.j o e. de.-<-x.atz. d e..6e.jatz.". (p. 70). 

A castração não e , pois, um ferimento, uma marca. 

Constitui-se tão somente como um movimento representativo que 

consubstancializa a diferença sexual. Assim, é a castração um fe 

nômeno que tem lugar somente mediante a entrada do indivíduo na 
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dimensão do simbólico . Daí então , o pai passa a ser reconhecido 

como representante das l eis culturais. Deve-se ressaltar que , a 

potência negativa da identificação primária inscreve no psiqui~ 

mo uma lei que acaba por representar o pai idealizado: tomado 

pelo sujeito como proibição autônoma , capaz de realizar ao nível 

do fantasma , a castração . 

A partir do momento em que a castração e interna 

lizada apenas como possibilidade , então essa mesma potência que 

fundou o e spaço referente ao pai idealizado estrutura a figura 

paterna enquanto pai morto , de acordo com a lei cultural , condi 

ção necessária para que o indivíduo se utilize dos ,elementos cul 

turais para daí nomear o pai . Desse modo , se estabelece a dife 

rença entre o pai simbólico e o pai real , principalmente pelo e 

feito do fenômeno da castração e da interdição do incesto ; efei 

tos ligados às diferenças que o pai espelha (Cabas , 1980b). 

Os efeitos da função paterna vão se consumar defi 

nitivamente na interdição do incesto , condição " s ine qua non " p~ 

ra o processo de humanização e de saúde mental e na castração,r~ 

gistro significativo da diferenciação sexual . 

No que tange ao primeiro aspecto , a interdição do 

incesto trata-se especificamente das ocorrências do período 

pré - edípico , relacionadas às intenções de realização da função 

do gozo com a mãe: Naturalmente , o incesto pode acontecer !após 

o implante estrutural do Compl exo de ~dipo , mas o interesse aqui 

volta-se tão somente para as ocorrências pré - edípicas , pois e 

neste período que a função paterna vai intervir sobretudo como 

uma interdição estrutura l. Em outras palavras , do mesmo modo que 

as referências ao fenômeno do assasinato do pai (situação imagi 

nada por Freud (1974b) para explicar a dinâmica relacional da 

horda primária) , se constituem vetori almente como argumentos fun 

damentais pertinentes à es trutura edípica , pois na mesma se evi 

dencia, o incesto é aqui entendido como a possibilidade de retor 

no a uma situação de goz o pleno com a figura materna ou , mais 

precisamente , refere-se a uma apoderação do corpo erogeno mate r 

no com vistas a obtenção de prazer . Segundo Leclaire (19 79a), is 

to é válido tanto para menina quanto para menino , do me smo modo , 
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que a s manifestações relativas ao assasinato do pai da hord a pr~ 

meira estão presentes na situação edípica de ambos . E sem dúvida 

a partir das manifestações desses referentes que, urna vez estrutu 

rado o Edipo , o pai vai se interpondo gradativamente na relação 

entre a mae e a criança e tornando impossível que esta última re 

alize o incesto . Desse modo , a realização do incesto - aqui con 

siderado corno aquele referente à situação pré- edípica e que tem 

corno objeto a figura materna - não se realiza , na medida em que 

é implantada a função paterna . Caso se produza, é porque a fun 

ção pai ou não está presente ou é de urna ordem pouco significat~ 

va, e assim , acontece um entrave evolutivo pelo fato de se esta 

belecer um padrão relacional endogâmico , pois conforme assinala 

Rosalato (1974) , a proibição do incesto (tarefa atribuída e efe 

tivada peld figura paterna) está pois ligada a urna lei de tro 

cas baseada na exogamia . 

Mas , o incesto que é impedido pela função paterna 

é aquele que se funda numa p u lsão parcial , pois no período da 

pregenitalidade , o corpo da mãe é requerido pela criança para sa 

tisfação , o que resultará numa organização erógena e não no com 

plexo integrado de todas as zonas erogenas que conformam a sexua 

lidade adulta , a qual exige para sua realização urna diferença 

que marca a separnçao entre os dois componentes do par sexual 

que se acoplam em função do desejo (Cabas , 1980a) . Aí estaria , 

pois , consignada a função paterna em evidenciar que há um limi 

te de ordem universal , que não se centra em si , nem tampouco na 

figura materna. Des~e modo , é necessário que o corpo materno de 

va ser renunciado , o que ocorre pela interdição do incesto , p~ 

ra que a mãe pOSSu ser apreendida corno urna subjetividade que con 

tém um desejo assegurado em outro lugar , ou seja , na rede de re 

lações culturais que o pai representa . Aliás , para LeClaire(1,79a) 

. .. tomClJt a mãe c.omo obje.-to .6eXUM , auoVlClJt 
a mãe c.omo obje.-to, ê c.otoc.CIJt em c.ontJr..acüção 
a 6wtção limde, (OU.6 eja , aque.fa que .6 e e.6 
tab eiec.r u ao /.) elt C/Úada a cü 6 elZ.e!tça e~t:Le 
o C.OltpO b-i.otóg-i.c.o e o C.OltpO elLógeno ), po-i.-ó 
o Ltm-i.te não ê um obje.-to . CCL.60 tomemo.6 o 
C.OltpO da mãe c.omo objeto , e.6.6e umde .6 e 
de.6 val1ec.e. Em.6 WYla, a Iteiação -i.HC.e.6 tuo.6 a .6 e 
fL,ta a opelZ.ação cLtltavê.6 da qual a 6urtção li 
,ni.te da mãe .6 rua tomada C.01l10 nUl1ção ob je 
tal. . A Ituação Útc.e.-!J tuo.6a , ê po-i.-ó a e.6c.amo 
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t~ação ou a anulação do lim~e . O lim~e é 
lLepelido d~ alg uma 60lUna c.omo o b J eto além 
d~ .6A.. plLóplLio, a p~ do mom~nto em qu~ 
o C.OlLpO da mã~ ou wna d~ .6 UCV.'l paJl--teA é to 
tilado ~nq uanto o b J eto .6 ~x.ual (r . 89) • 

Nesse sentido , a função paterna , é'. qual interdita o 

incesto é de suma importância , não só para assegurar esse limite , como 

também para garantir a condição do corpo erógeno, cujo 

cimento se obs e rva na medida em que o limite é anulado . 

desapar~ 

Na au 

sênci a da função paterna se verifica pois , a impossibilidade da 

articulação das partes resultantes da clivagem em corpo biológ~ 

-co e corpo erogeno que a mae efetuou , mas que nao manteve enquan 
: -

to aspecto fundamental capaz de evitar , na criança , a intenção 

da relação d e gozo . Com isto , a vida e o prazer ficam numa situa 

ção de perigo a espera que haja um interventor , que impossibil~ 

te a consumação desta relação com a figura materna (Cabas , 1982) . 

Este interventor , que na realidade é representado 

pela função simbólica do pai , suplanta - se primordialmente em ter 

mos do compl e xo da castração , pois o resultado da entrada da cri 

ança na situação edípica é vivenciar certos limites , particula~ 

mente a restriç ã o quanto à possibilidade de gozo com a mãe . Nes 

te caso , efetua-se um distanciamento tempor 1 , inscrito no ps~ 

qui s mo com referência à morte , que e representada pelo prazer 

absoluto na ausência de quaisquer referentes demarcatórios (Si 

bony , 1981) . Desse modo , a interdição do incesto funciona como 

uma condição básiéa para o estabelecimento de um corpo de reali 

zação das açõe s do sujeito com referência ao reconhecimento de 

sua própria história , constituindo-se assim , num significado pr~ 

mordial , no qual essas ações vão conformar a condição de humana 

representativa da filogênese , na medida em que se registra para 

o sujeito a presença do Outro marcado pela sua história de exis 

tência e pelas restrições referentes ao processo d e socializacão 

que a linguagem suscita para o indivíduo. Este é o contexto I no 

qual a condição de sujeito humano se faz presente no psiquismo . 

Com efeito , trata- se da inscrição de uma dupla representação , 

sendo que uma delas é referente à captação especular efetuada a 

través da figura materna e a outra é r e lativa ao engendramento 

das leis coercitivas que advêm do encontro com a figura paterna. 
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Aqui tem-se as condições virtuais da passagem da 

condição de "infans" (que co-pa.rtic.i.pa de um espaço engendrado 

pelo corpo materno), à condição de sujeito, a qual é fomentado 

no vazio e nas proibições que a função paterna deixa entrever , 

para evitar a condição de morte real do individuo (De Waelhens , 

1982) e para que a mãe possa se converter num objeto de amor. p~ 

ra q ue essas ocorrências sejam possiveis , s e faz necessário que 

sejam estabelecidas relações estruturais entre a criança e o pai , 

no intuito de efetuar uma série de articulações que permitam a 

conformação da situação edipica , bem como a resolução adequada 

da mesma . Não obstante, isto só é possivel se o sujeito tiver as 

cedido ao simbólico , pois somente assim é que há a verdadeira in 

terdição do incesto e também a certeza de que nao haverá mais a 

ameaça de retorno à conoição de corpo fragmentado que é peculiar 

do estado de narcisismo propriamente dito e que é suscitado pelo 

gozo . ~ , então,nesta perspectiva , que se argumenta a necessidade 

da interdição do incestd para a proteção do individuo contra a 

morte e t alnbém no que concerne a organização libidinal, com vis 

ta à sexualidade genital . Isto porque o incesto , enquanto trans 

gressão de um limite devido à posse do corpo materno , represent~ 

ria uma ruína da condição humana que se inscreve no psiquismo c~ 

mo loucura e que tem seu lugar definido no retorno dos elementos 

referentes aos núcleos mais arcaicos da constituição psiquica ,ao 

mesmo tempo em que evidenciaria o retorno a um modo 

já superado (Laplanche , 1984b) . 

relacional 

~ , pois, por esta razao que tanto a interdição do 

incesto , quanto o complexo de castração se apresentam como situa 

ções estruturantes , tanto da condição do sujeito, como da apree~ 

são de totalidade refer~nte ao corpo materno. Como se pode veri 

ficar, a apreensão do limite que a mae evidencia só é captado se 

houver a interdição paterna , pela qual as manifestações relati 

vas as zonas erógenas se articulam com elementos representativos 

da realidade e que são legitimados pela cultura. Trata-se , pois , 

da evidência da rede traçada pelo desejo e que o sujeito terá 

que representá- lo no seu psiquismo para garantir sua condição 

de sujeito e rumàr em direção à apreensão dos objetos em sua to 

talidade. 

Com isto , efetua- se o processo de discriminação 
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que se assenta num descentramento da função erogena (Laplanche , 

1985) . Trata- se , portanto , da impl a ntaç ã o de um traço de distin 

ção que é dado pela função paterna e que a castração vem leg! 

timar , na medida em que condiciona a impossibilidade de fechame~ 

to da lacuna entre corpo biológico e corpo erogeno, criada pela 

mãe . ~ neste contexto , que a mãe é considerada como algo proibi 

do (Safouan , 1970) , particularmente porque a satisfação do dese 

jo materno desprovido da proteção paterna pa rece significar o su~ 

gimento de uma condição caótica , on de o desejo e a demanda -nao 

mais se diferenciam as custas de suscitarem situações mantened~ 

ras o de estados tensionais e também a abolição da diferença estr~ 

tural para q ue as demandas tenham lugar . De sse modo , ' a r e nfincia 

ã figura materna como elemento privilegiado do gozo e , pois , uma 

condição necessária para que o desejo se articule na falta cons 

titutiva e crie condições que movimentem o indivíduo em direção 

dos objetos com o intuito de buscar seu r e conhecimento enqua~ 

to sujeito. 

Esse processo , d e nunciador de uma falta, é viven 

ciado igualmente pela cri a nça e pela mãe , especificamente no que 

concerne ã presença da lei paterna , que insinua portanto , que o 

estado de fusional i dade e ntre a mãe e o filho , seja uma condi 

ç ão , a qual ambos estão impedidos de r e tornar . Também que o e sta 

do de complementariedade perfeita , que retrata o período auto 

erótico , seja então suplantado , bem como as vicissitudes do nas 

cimento propriamente dito sigam intercalados por uma falta refe 

r ente a presença- ausência constitutiva do objeto efetivado 

l e i paterna como carência estruturante no interior tanto da 

como do filho . Esse é o caminho pelo qual o simbólico vai se 

pela 
-mae 

ar 

iculando nas matrizes do imaginário e configurando condições no 

vas e específicas para o sujeito (Lac a n , 1979b) , condições essas 

que se constituem como impe dimentos significativos de retorno a 

origem , uma vez que ao se implantar o simbólico , pelo ato da fa 

la , o sujeito deve estar sempre experimentando uma progressão no 

que tange a sua exis tência . 

Neste caso, trata-se da apreensão efetivada pelo 

sujeito de sua própria condiç ã o de exis tência humana , condição 

básica para o s e u reconhecimento e o reconhecimento de que o de 
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sejo da mãe possa ser referente ao encontro de um outro , que ini 

cialmente está fundado na figura pate~na . Desse modo , o sujeito 

verifica que a satisfação do dese j o da mãe está ligado ã figura 

paterna , e que o pai s er ia então o elemento que pode realizar a 

satisfação materna, embora a causa deste desejo esteja situada 

fora dele , quer dizer , na cultura . Assim , a realização do desejo 

materno fica consignada , corno salientou Mannoni (1982) , numa ou 

tra cena , onde se 8 stabelece a relação do sujeito que se uti~iZ~ 
dos dispositivos lingüísticos (portanto simbólicos) com um outro 

do campo do imaginário . Esta relação é , pois , realizada num fan 

tasma que se relaciona aos aspectos de união dual e que estão sob 

o efeito do recalcame nto devido ã intervenção paterna . De sse mo 

do , esse campo da subjetividade se funda tenào como base esses 

elementos . recalcados da união d ual e as matrizes simbólicas do 

desejo , inscritas e representadas no cód igo soc ial. Aqui aparece 

pois , a parte da imagem especul ar que se converte no fantasma re 

lativo ã união dual . Em outras pal a vras , a função paterna, ao 

aprespntar a castração , vai evidenciar para o sujeito a impossl 

bilidade de encontrar os elementos que j á se reverteram na condi 

ção fantasmática da união dUal . Conforme assinala Safouan(19 70) , 

a função paterna declara para o sujeito que é inútil procurar 

preencher totalme nte a falta , urna vez que o retorno ao estado de 

unidade narcísica estaria impedido pelo implante da palavra . Es 

ta foi urna das condições , entre outras , que possibilitou urna no 

va disposição da l ibido , desta feita , visando urna realização a 

nJvel genital , um~ vez que os elementos da situação pré - genital 

funcionavam corno aqueles que opacificam a diferença entre os li 

mites relativos à castração para preservar as matrizes mais ar 

caicas do desejo , com vistas ao gozo e a plenitude narcísica . 

Desse modo , a castração ao se implantar cria um abismo , pois fi 

ca patente que nem mesmo a cone xão relativa ao corpo materno e 

suficiente para preencher a falta que está inscrita no desejo 

constitutivo da condição de sujeito . Assim, esses elementos de im 

possibilidade , relativos ã união dual , vão conformar urna rede 

fantasmática que a nível imaginário organiza a economia libidi 

nal para além da estrutura do desejo , e também se constitui corno 

uma condição básica para assegurar os limites traçados pela fun 

ção materna , e que são virtualmente inscritos no psiquismo me 

diante a intervenção paterna . 

- 233 -



N o TAS 

1 - O narcisismo aqui considerado é o secundário visto que , o 

narcisismo p rimário é uma etapa do desenvolvimento que se 

localiza antes do estado de fusionalidade máxima entre a 

m~e e a criança. Isto porque , enquanto o estado de fusionali 

dade máxima é o resultado da interaç~o entre dois corpos em 

condições distintas, o narcisismo primário confere apenas 

uma organizaç~o no psiquismo parental, mesmo antes que o s~ 

jeito disponha dos dispositivos apropriados para metaboli 

zar as influências e expectativas que os pais alimentam a 

cerca do futuro sujeito . 

Neste caso , esta fase do narcisismo já -pressupoe 

um mínimo de organizaç~o em relaç~o ao mundo externo , ~ois 

já há em jogo , uma relaç~o libidinal depositada imaginari~ 

mente no futuro filho , quer dizer , num objeto externo ao 

psiquismo parental. Não obstante , com referência ao narc i 

sismo secundário , na criança se observa u~a relação do seu 

psiquismo com o mundo externo , n~o mais através do psiqui~ 

mo paterno , e também , um depósito de libido no próprio Ego . 

Essa é a diferença em relação ao narcisismo primário , no 

qual se observa apenas uma direção da libido por parte dos 

pais à uma instância egóica , que e pelos me smos organizada 

antes do nascimento da criança e a esta apresentada . 

2 - Tem-se assim dois aspectos do desenvolvimento : um relativo 

ao corte efetuado pela mãe , para em funr.~o do estado de fu 

siona lidadc fazer surgir o corpo erogeno. Esta é a condi 

ção mínima para que se implante o narcisismo secundário , me~ 

mo que seja em termos de relações parciais de objetos . O ou 

tro corte , efetuado pelo pai , responde pela presentificação 

da cultura com a formação do processo de simbolização , o 

qual propicia o estabelecimento das relações objetais pr~ 

priamente ditas , devido ao reconhecimento dos limites rela 

tivos à cultura e ao perigo , caso determinadas normas sejam 

transgredidas . 
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3 - Trata- se de um estado , no qual se verifica urna possível es 

tabilidade homeostáti c a à medida em q u e , aqu i l o que e org~ 

nizado no psiqu ismo mate rno funciona de modo a manter o 

corpo da criança livre de estados de tensão. Ne s se senti 

do , as expectativas existentes no psiquismo parental são de 

urna ordem tal que , a partir do contato do corpo materno 

por via direta com o corpo da criança , se verifica urna co~ 

binação , que impossibilita o aparecimento ou a manutenção 

de qualquer estado de tensão (Aulagnier , 1979a) 

4 - O narcisismo primár io cobre um campo amplo que vai desde u 

ma organização no psiqu ismo parental (visando a projeção dos 

ideais dos mesmos) , até o estado no qual , a criança na con 

dição intra- uterina vivencia a ausência de interferências 

que possam romper o equilíbrio das funções fisiológicas . 

5 - Neste caso , assume- se que o narcisismo primário tem uma pa~ 

te organizada no psiqu ismo ,materno e que posteriormente se 

conjuga com formações estruturais do psiquismo da criança . 

6 - Presume - se que nes t a etapa evolutista , a mãe e vivida pela 

criança c orno um pro l ongame nto des t a . 

7 - Pelo fato de que no estágio do narcisismo ~rimário o sujel 

to se encontra fechado sobre si mesmo (sendo que a únicr r~ 

lação que fa~ com o mundo é de modo indireto ou seja , atra 

ves do psiquismo materno ), determinados autores 

que esta fase p anobjetal . 

sustentam 

8 - Desse modo , é possível que a expectativa dos pais em rela 

ção ao filho esteja muito além daquilo que pode ser man ifes 

tado pelo mesmo . Além do mais , os pais des c onhecem o estado 

no qual a criança se encontra , particularmente no que con 

cerne a fragmentação corporea e a falta de u ma unidade cons 

titutiva das funções egóicas . 

9 - Esta imagem unificada é c aptada especularmente de urna fonte 

que é a figura materna , através do contato c om o corpo mater 

no . Também pelo fato de a criança presenciar o estado de g~ 

zo máximo materno , ao té - la corno falo , orienta- se para urna 
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condição na qual seja possível a manifes tação de sua onip~ 

tência . 

10 - Neste sentido , aquilo que se verterá em Ideal do Ego sera 

o resultado de uma expectativa relativa ao des e jo parenta 1 

que n ão foi realizado ; ou seja , aquilo que no psiquismo p~ 

rental permane ce como uma d emanda insatisfeita é projetado 

na criança corno sendo para os pais uma característica da 

mesma , e que para os mesmos , esta terá q u e executar . testa 

i ntenção parental que dá qualidade de narcisismo primário 

figura no p siquismo da criança como Ideal do Ego . 

11 - Então , é na realidade , o desejo do Outro que se converte num 

elemento capaz de propiciar urna mudança qualitativa no ind~ 

víduo , de modo a configurar n e le urna série de processos 

funcionais que suplantam , evolutivamente , os estados 

arcaicos de formações psíquicas . 

mais 

12 - Est e perfaz um circuito organizador mas , sempre é de nature 

za parcial , visto que até esta etapa e volutiva ainda nao se 

inteT.Lou as demais pulsões , bem porque , algumas de las ainda 

n ã o estão operantes . 

1 3 - Esta é a questão da duplicidade necessária a todo processo 

de constituição humana, f e nômeno este que sera suplantado 

mediante a utilização dos símbolos da cultura . 

14 - Este conflito s urge pelo fato de que a criança e 

a se separar d e um ser que ama muito . 

obrigada 

15 - Ferida narcísica é o estado deixado por uma marca psíquica 

relativa à impossibilidade de encontro de um objeto externo 

que represente a satisfação plena do desej o . 

16 - t necessário haver uma mediação permanente que impeça a a 

proximação total do indivíduo com sua imagem , pois somente 

assim te r á garantia oe vida; uma vez que , a aproximação 

tal do sujeito com sua imagem , o conduz a um e stado 

que é a morte . 
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17 - I sto deixa em aberto uma pos s ibilidade de comp lementaried~ 

de efetuada pelo desejo materno . 

18 - Ou seja , ao mesmo tempo em que capta essa imagem como condi 

ção de unificação , dev e efetuar dela um afastamento necessa 

rio para evitar a mort~ . 

19 - Obviamente , este perigo fica representado a partir da fun 

cionalidade da pulsão de vida integrada ao Ego . 

20 - A impossibilidade do pai de efetuar essa separaçao e , na 

teoria lacaniana , o elemento desencadeador de angústia , quer 

dizer , na medida em q ue a criança capta o pai como fraco e 

impotente para impedir advém então um horror que se conver 

te em angústia . 

21 - ~ nesta J.acuna que se imp lanta a função simb61ica . 

22 - Este é um dos efeitos da função dos aspectos do 

com as matrizes do imaginário . 

simb61ico 

23 - Admite - se que o pai ao possibilitar para a criança o manejo 

dos c6digos c u lturais , f unciona de modo a promover uma inte 

gração na organização p u lsional . 

24 - Então , na função paterna se verifica dois aspectos : um rela 

tivo a manutenção da clivagem que a função materna efetua 

entre a organização bio16gica e o corpo exogeno . O outro as 

pecto é refe rente ao implante dos sistemas lingüísticos na 

realidade ps íquica , os quais vão se encarregar , daí por di 

ante , de possibilitar um outro encaminhamento à organizaçao 

erogena ; todavia diferente daquele es tabelecido pela função 

mate r na . 

25 - Isto resulta n um movimento progressivo que culmina na saí 

da do estado de narcisismo e das ilusões que o mesmo pr~ 

duz . 
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04 - A QUESTÃO DO REAL 

Poucos conceitos relativos à realidade humana têm 

sido objeto de tantas polêmicas, como o conceito do real . Desde 

que correlacionado as conformações das estruturas psíquicas, es s e 

conceito passa por transposição, pela qual acaba perdendo sua esp~ 

cificidade pelo fato d e ficar definido em função dos processos de 

recalcamento , formação dos espaços psíquicos, interdição do inces 

to , situação edípica , castração , sexualidade genital, 

tros 1
• 

entre ou 

Desse modo , a acepçao dada ao vocábulo acaba por 

ocasionar uma perda do significado atribuído no campo das ciências 

físicas. Não obstante, com a introdução do conceito de realidade 

psíquica (definida por analogia ao conjunto de fenômenos que se ex 

plicam em termos de uma materialidade) s e consagra uma ruptura en 

tre a acepção física do termo que fixa objetivos pragmáticos , e a 

conotação psicológica, que o define em consonância com a realidade 

fenomênica apreendida pelo indivíduo e que no mesmo se faz signif~ 

caro Assim sendo, abordar a questão referente ao real em relação 

ao psiquismo e ao modo como o mesmo articula as representações re 

ferentes ao mundo externo é , pois , s i tuar uma problemática , que 

apesar de muito antiga , ~té o momento , as aproximaçoes teóricas 

não apresentam soluções satisfatórias , de modo que a questão pare 

ce tão atual como outras que estão sendo objeto de especulação nos 

dias atuais . 

Nesse sentido , abordar o real como campo relativo à 

subjetividade humana é considerar uma série de investigações que 

se constituem como ponto de partida para a elaboração de premissas 

que sejam contundentes para circunscrever esse campo , ou seja , o 

real passa então a ser considerado como uma função do psiquismo e 

ne le articulada , sendo ao mesmo tempo uma fo rma particular de todo 

o processo subjacente de r ealização do indivíduo , alucinatória ou 

não; é também o espectro c o nstitutivo de toda a criatividade . 

Visto por este prism a , o conceito de real , não está 

isento de ser tratado em vários domínios do saber científico , par 
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ticularmente, no que tange a sua ambigüidade. Neste caso, inúmeras 

vezes o conceito de real e revelador de puras convenções que 

respondem à função metodológica sem grande fundamentação teórica 

pois encarrega-se de açambarcar um conjunto de fenômenos signific~ 

tivos e dis pô-los em relação de ordem causal ou não. Por outro la 

do, observa urna constante recorrência ao dado empírico , pois e a 

rartir da experiência que se estabelece os referenciais cara~ter! 
zadores do real. Assim, criam-se condições ~ue representam o entre 

laçamento de urna idéia com urna materialidade,o que ocorre no pr~ 

c es so de delimitação do conceito. ~ pois nesta tarefa epistemológ! 

ca onde se observa urna dupla referência, a qual conforma por um la 

do, a experiência , e por outro , a conceptualização referente ames 

ma. Com isto, procede-se a urna visão mais clara do campo ao qual o 

conceito de real faz reférência, ao passo que se tenta também efe 

tua r um refinamento teórico para dar conta do conjunto de fenômenos 

que esse campo comporta. Desse modo, o conceito de real apresenta 

sua validade , na medida em que , segundoMoscovici (1985), constitui 

urna abertura sobre um saber pré-existente, pois se assenta num sa 

ber pré- estabelecido , e se atrela a um saber que está em formação . 

Esta dupla articulação não pode se repetir infinitamente, pois 

num dado momento, um saber emergente configura-se corno um corte r~ 

lativo às formas de pensar pré - existentes (Bachelard, 1979) .Assim, 

se faz necessário começ a r o processo de ruptura para, urna vez ope 

rando sobre hipóte ses, se chegar a urna conotação explicativa do 

r eal. Neste caso, assinala Ricoeur (1983), apenas um estudo em pr~ 

fundidade do conjunto de fenômenos ao real permite apreendê-lo e~ 

quanto totalidade que revele um valor conceitua l e nao meramente 

ideológico. Esse processo de depuração teórica e de aprimoramento 

metodológico é o resultado de modificações progressivas , processa 

das nas noções do real para evitar as contradições contidas nas 

mesmas, o que decorre do estabelecimento de um modelo fenomenológi

co, c onsiderado corno urna representação acerca dos dados rel a tivos 

ao campo empírico e ao suporte psíquico que os fudamenta enquanto 

experiências vividas pelo ser humano. Este é um processo de cons 

trução do real, que se es tabelece num conteúdo representativo org~ 

nizado no campo simbólico. Não obstante, para paty (1985 

. .. o ptwblema do /te.af , ge.n.e./taLi.zação do p/tecUc.a 
uvo e.w-tê.n.ua ou /te.aLi.dade. dO-6 obje.to-6 óZ6I 
C.O-6 , mO-6 tJz.a - -6 e. ao c.o nhe.Gi.me.)~ to ue.n-t1Mc.o . Ne.-6t(i 
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C.M O , o lI. eal. é. o b j eto da c.A.. e. VI c.-Lct <?J11 I.'> u.a 9 e n elLa 
Udade e C.On6 -WtÚ .6ua lLeneJtê.I'lc.ia 6undame.H.ta1.:
AMim .6endo , o 1Le.al. não .6e c.ol16urlde c.om o c.on 
j UJlI.-tO de o b j eto.6 que M UêJ1UM palLtiC.u1Me6 
de.l.'>c.ILe.ve.m atlLavé..6 de .6UM lLep!7.e.6<?ntaçõe.6 (p. 29) . 

Analisando esta passagem , verifica- se que nem mes 

mo no campo das ciências físicas a questão do real aprese nta solu 

ções desejadas . Imagine - se então , a complexidade e obscuridade 

quando este conceito é relacionado ao c ampo fenomênico da realid~ 

de psíquica. Neste caso , opera- se apenas com uma abstração produ 

zida ao nível do pensamento , que prete nde circunscrever o real 

na medida em que se faz a caracterização 

psíquicos de cunho descritivo , seja pela 

pela observação direta (Ricoeur , 1978) . 

dos diversos fenômenos 

via introspec tiva , seja 

No que tange ã realidade psíquica , entendida em 

sua ma terialidade fundamental , o conceito de real corresponde a 

um conjunto de aspectos que conforma m uma rede de relações na 

qual os elemento s em cadeias respondem pelos fenôme nos psíquicos 

implícitos nas relações inte rsubj e tivas 2
• Cria-se , portanto , uma 

abertura para a caracterização de uma relação específica , re7at! 

va ãs determinações psíquicas , relação essa que se explica t a nto 

no camno teórico (pois faz parte de uma rede nomológica) , quanto 

no campo empírico , onde as manifestações psíquicas são c antadas 

em suas formas objetivas . Desse modo , o entrelaçamento do s fenôme 

nos psíquicos entre si , para produzir ou reproduzir o real , c ons 

titui uma tecitura lógica , estabelecida a nível conceitual , que 

se impõe aos fatos evidenciados no campo relacional humano (Mar 

tin , 1980) . 

Enveredando pelo c aminho traçado pela epistemol~ 

gia pSicanalítica 3
, o conceito de real vai aparecer relacionado 

às explorações efetuadas sobre o psiquismo. Freud (1974 s ) relaci~ 

nou a realidade psíquica a três c ategorias especif i c amente vincu 

ladas ao ser humano em sua re l ação , mediada pelo simbólico , com o 

Outro , significativo da espécie . Por esta razão , o real aparece 

em Freud vinculado a três destinos: ao estado de vigília , ao esta 

do de sono e ao es tado de a l ienação me ntal . Estes três es tados he 

terogêneos conformam , pois , a existência da realidade psíquica co 

mo uma estrutura construída por lei s antinômicas , que se aprese~ 
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tam funcionalmente nas representações , para deste modo , proced~ 

rem uma ordenação do mundo (Lefort e Lefort , 1980) . Não obstan 

te , para situar essa ordenação , (em referência ao espaço psíqu~ 

co) enquanto real , se faz necessário o entendimento de um campo 

constitutivo do real , por sua vez distinto do campo rel a tivo ap~ 

nas à interioridade psíquica decorrente da filogênesee àquele cam 

po que é implantado através das formações codificadas culturalmen 

te (Tostain, 1980 a ) . Assim , se cons t itui, portanto , o real como o 

efeito d a mediaç ã o entre a condição cultural enquanto def i nida co 

mo ilusã o necessária , e o campo de e xperiência subjetiva que tem 

lugar a par t ir da função especular e todos os fenômenos subjet~ 

vos que da mesma sucedem, Desse modo , o real se present~ fica em 

termos evolutivos no narcisismo primário, que é o elemento sign~ 

ficativo da antropogênese humana eque e mbora sendo ina cessível 

n ã o Dode s e r negado enquanto realidade prede terminadora da condi 

ção real do sujeito . 

A condição de realidade Y do sujeito evide ncia , 

oois, o implante do real numa espiral marcada por s u a tro eleme n 

tos característicos . Em princípio , o real é a referência a condi-

ç ã o de narcisismo primá rio , situaçã o essa impossível de 

ma s, q ue é s edime nto b á sico de constituiçã o dos aspectos 

acesso 

referen 

t e s ao real ?ois , o e~ tado d e fusionalidade que se obs e rva entre 

a mãe e o recém-na scido não se apoia no nada , ou seja , é inteir~ 
mente fundado neste elemento real que e o narcisismo primário . A~ 

sim, o r e al e uma existência que antecede ao sujeito , visto que a 

condição de proto- s ujeito se estrutura a partir dos eixos pre-~ 

xiste ntes característicos do real . 

Outro elemento do real seria a configuração da re 

laç ã o unária , que s e remonta aos aspectos da inter- s ubjetividade 

onde os oroto- fantasmas (aspectos da realidade filogenética que 

r e c e bem significaç ão no r ea l) s e articulam com excitações cO~P~ 

rais. Neste ca s o, assinala Vallejo (1978) que enquanto a articu 

laçã o na etapa ante c e dente situa uma estrutura mítica - o narci 

sismo primário - na r e lação unária a articula ção do real acaba 

por situar o campo do imaginário , atra vés da rede relacional tra 

çada entre os proto-fantasnlas e as ex igências pulsionais surgidas 

no cor?o . Desse modo, essa articulaçã o representa entã o a base p~ 

ra a emergência d a relação dual , que é significada por diagrama s 
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simbó l icos , nos quais se revelam e n tre a criança e a mãe areas in 

depe ndent es e áreas de interseção . Neste caso , o rea l enquanto con 

dição humana vai p r opiciar o reconhecimento do outro como distin 

to de si (Pontalis , 1978) 5. Tem-se , assim , através desse passo 

constitutivo do real o encadeamento do processo identificatório, 

que iniciado através da emergênci a do imaginário continua- se apos 

a introdução do sujeito na condição simbólica . Desse modo , assina 

la Leclaire (1979b) que o sujeito torna-se apto para nomear os ob 

jetos dispondo dos símbolos culturais e do mesmo modo significar 

seus objetos internos. 

A ocorrência dessa situação de nomeação culminaria 

numa dimensão do real , que se estabelece em termos dialéticos pelo 

implante da triangu l aridade estruturante . Neste caso , o sujeito r~ 

conhece o seu desejo de outro através da função lingüística . Con 

vém pois assinalar aqui que, a articulação neste quarto elemento 

da espiral característica do real se faz através das estruturas 

psíquicas , já matizadas pelo desejo legitimado e reconhecido no 

contexto das relações sociais , conforme assinala Lemoine (1980) . Is 

to porque no que concerne ao terceiro elemento , a articulação da 

realidade psíquica é fundada nos símbolos da cultura . Em decorrên 

cia da assimilação significativa dos mesmos, torna- se possível a 

articulação das matrizes do desejo pelo psiquismo , no campo inter

relacional human0 6
• 

Na op~nião de Lacan (1978) todo o processo conforma 

dor do real, a nível psíquico se funda na experiência do espelho , 

uma vez que a mesma é ?rimordial na revelação da cisão do espaço 

psíquico para o implante da subjetividade . É através da experiê~ 

cia especular que se instaura a diferença desrealizador~ do esp~ 

ço , pelo fato de ficar consignada a discriminação entre o espaço 

do Eu e o espaço do Outro . Assim , torna - se possível o agrupa~ento 

da realidade objetal em três categorias : uma pertencente ao espaço 

psiquicamente constatado como real; outra , referente à dimensão i 

maginária e a terceira , vi n c u lada à condição simbólica 7
• 

Os objetos do espaço r e al , para Tostain (1980a) , su~ 

gem através de um processo de tematização enquanto que os objetos 

que surgem nos espaços r e lativos às dimensões imaginária e simból~ 

ca são o resultado da existência dos proto- fantasmas e do processo 

- 242 -



de recalcamento, respectivamente . Assim, para a conformação do 

real fica evidenciado a existência de operadores que funcionam 

num texto descontínuo marcado num extremo pela realidade fantasm~ 

tica e no outro pela matriz simbólica do desejo. Não obstante, p~ 

ra que o real tenha consistência é preciso que a matriz simbólica 

s e coadune e se conjugue com a rea lidade fantasmática, visto que 

nada há na realidade objetiva que se constitua como significação 

para o texto co~struído pelo desejo. Somente a presença de rela 

ções puramente simbólicas e capaz de garantir a existência do 

real. Desse modo, assinala Pontalis (1978) que o dado empírico 

representa uma transposição daquilo que se produz no real e que e 

representado na cadeia simbólica, pois este espaço real so fica 

delimitado no sistema de simbolização e nao existe independente 

do mesmo , pois aquilo que surqe no real é o resultado de falhas 

do processo de simbolização. 

o outro extremo do campo real é aquele que se obse~ 

va na realidade ilusória, imaginária, que se produz na medida e~l 

que o sujeito , por estar totalmente envolto na realidade fantasmá 

tica, desconhece a ilusão, sendo o efeito deste desconhecimento 

um não-saber estrutural que permite a aceitação da experiência! 

lusória como real. Como s e pode observar, trata-se de um movimen 

to dialético que se opõe a uma mera adesão aos aspectos empíricos 

da experiência . 

Em suma, a partir desse momento, observa- se a ocor 

rência de uma transformação sobre o espaço real, vindo o mesmo a 

a?resentar novas propriedades com vistas ao surgimento da dife 

~nça. Neste sentido, afirma Lacan (1979a) que o sujeito a partir 

desse acontecimento estaria já em condições de presenciar o real 

corno uma cena distinta de si mesmo, que ainda não apresente I os 

dispositivos necessários para efetuar o processo oe nomeação.' 

Tem-se, neste caso, o primeiro corte que o sujeito 

opera sobre a realidade. Daí então,o objeto é envolvido num pr~ 

cesso de caotura através da função escópica que a imagem espec~ 
-lar unificada possibilita . O resultado dessa açao do sujeito so 

bre o r eal é uma clivagem no espaço, que se apresenta doravante 

dividido e diferenciado entre uma realidade marcada pela lingu~ 

gem e outra referente aos momentos que antecedem à manifestação 
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dessa função B
• Contudo , esse estabelecimento do espaço dual e 

uma ocorrência que se registra mesmo antes d e o indivíduo ser po~ 

tador da função linqüística, pois é a partir desse processo dife 

r enciador que o indivíduo na condição de não - falante se lança no 

simbólico para ter garantia real de uma individualidade . Esta re 

sulta da divisão fundamental entre a ilusão de constituição de 

si , característica do narcisismo primário e a produção referente 

aos proto-fantasmas , para com isto o Outro da e spécie ser signif~ 

c ado enquanto realidade diferenciada (Vallejo, 1978) . 

Não obs tante, a apreensao da unidade ilusória 

o real possibilita , antes da emergência do simbólico , tem 

significativo pelo fato de ser constituinte da condição de 

to e pe lo mecanismo reunificador da dispersão existencial 

nho , 1985) . 

4 .1 - O Real e o Possível : Dois Lados da Mesma Moeda . 

que 

valor 

suje~ 

(Couti 

Desde o seu surgimento no campo da Psicanálise até 

a atualidade , o conceito de real tem sido definido pelos epistemª 

logos pela adoção de vários pontos de vista que se complementam 

mas , que também são antitéticos . Desse modo , o conceito sugere ta~ 

to relações com aspectos gerais quanto com aspectos específicos . 

Não obstante , o aspecto c e ntral faz supor a exi stênci a de um con 

junto de fenômenos que passam pelo sujeito , na medida em que es 

tão ao mesmo t empo aquém e além dele . Aquém , no sentido de que , 

ao nascer o indivíduo é jogado no real embora ainda não tenha me 

canismo para ar~icular e se articular nes ta dimensão . Além , pelo 

fato de que , mesmo já tendo assimilado todas as matrize s do real , 

e operado a partir das mesmas , a morte 9 representa o ponto de ter 

minação de todA essa rede complexa de arranjo simbólico . 

Esta acepção do real prende- se , pois , a uma concep 

ção que reflete todo um pensamento de captação da r ealidade , efe 

tuado ao nível da observação direto , onde o indivíduo encontra os 

re ferenciais da cultura na tarefa de exploração do mundo. Há , tam 

bém, um outro referencial da r ea lidade e do real que se refere às 

qualidades do vivido e que são apreendidas pelo indivíduo por meio 
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de dispositivos que não estão presentes na obse r vação di r eta (He 

gel, 19 74) . 

Indubitavelmente , se expos aqui os dois limites de 

captação do real : um referente ao nexo atribuído as realidades 

transcultural e histórica e o outro relativo aos aspectos que se 

devem à dinâwica psíquica . Como ficou explícito , este modo de efe 

tuar uwa aproximação ao conc eito do real deixa entrever a exis 

tência de limites , pois ao delimitar esta dimensão em toda sua 

complexidade chega- se a um pon to , através do qual o real fica 

construído retrospectivamente a partir dos fatos vividos pelo in 

divíduo . Não obstante , fica implícita também a possibilidade de 

que aqueles dados que represent am o real (na medida em que se a 

trelam à uma dada ocorrência) poderiam ter sido organizados de 

outra forma e , neste caso , ter- se- ia outra matriz 

distinta (Lacan , 1975a) . 

completamente 

Portan to , ao situar a dimen são do real COltl0 uma 

particularidade do indivíduo , Derrida (19 77) admite q ue se faz ne 

cessária justificar teoricamente um conjunto de proposições que 

são estabelecidas a partir dos fatos ocorridos historicamente(ta~ 

to no que tange à filogênese quanto 5 ontogênese) , procedendo- se , 

assim , uma justificativa par a que o conceito alcance um "status " 

metapsicológico. 

Assim ,. é per t i nente uma análise do conceito do po~ 

to de vista etimológ ico , onde o real é relacionado ao ato do su 

jeito situar o passado de sua espécie e sua história como um acon 

tecimento de sua vida , do qual pode evidenciar uma certa concre 

ção . Ai nda , faz referência ao sentido d upreensão de uma série 

de elementos que se dispõem em volta do sujeito num processo de 

significação dos mesmos . Desse modo , o conceito ~ão se defin~ ~or 

si só , pois o real para o sujeito está atrelado a estruturaçao ' e 

organizaçao funcional de outras duas dimensões (simbólico e imagl 

nário) das quais depende para ter um sentido (Lacan , 1980a) . Vis 

to por esse ângulo , o real assume a conotação de uma operação que 

consiste num proces so de representação das realidades externa e 

interna , de acordo com regras do código cultural e daquelas que 

são específicas do indivíduo e que decorrem de uma organização 

psíquica apropriada . , Assim sendo , através da conformaç ão da dimen 
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são do r ea l o i ndivíduo efetua uma transposição de uma ordem de 

valores a outra ordem , pela utilização de um sin taxe espec í f i ca . 

De fato , como prooôs Bachelard (1972) , neste orocesso de transpos1 

ção aquilo que é codificado como real representa uma analogia as 

formações pertinentes ao imaginário que se fazem articular no cam 

po simbólico . 

Vinculado e significado a partir dessas duas dimen 
-soes , o real cobre cada vez mais um campo mais vasto e mais obscu 

ro , particularmente quando o mesmo é utilizado para dar conta do 

conjunto de fenômenos vividos da vida do indivíduo . Uma precisão 

do conceito requer , pois , que seja realizado uma de~arcação do ca~ 

po , especificamente dos possíveis limites entre os campos do imag1 

nário e do simbólico . Para isto , torna-se necessário distinguir as 

duas funções do conceito propostas por Szpilka (1979) . A primeira , 

reconhecida como descritiva , é o resultado das ocorrências extraí 

das pela representação . Em última instância , vincula- se à modalida 

de funcional do psi quismo pois , para que esta função seja operati 

va , presume-se como condição uma estruturação mínima do aoarelho 

psíquico (Freud , 1974d) . Neste sentido descritivo , oconceito de 

real , enquanto vinculado ao mecanismo das representações mentais, 

corresponde a um processo de transformação d e uma história dispos 

ta cronologicamente ?ara o indivíduo e que é então transformada em 

fatos vividos . Neste caso , o real é a condição do impossível uma 

vez que o sujeito situa no presente como alvo vivido uma ocorren 

cia passada. O impossível aqui referido diz respeito , pois , à que~ 

tão de localização da situação histórica . 

A outra função proposta por Szpilka (1979) como ex 

plicativa para a dimensão do real trat desta dimensão em termos 

metapsicológicos , na medida em que lhe incumbe especificações din~ 

micas . Do ponto de vista explicativo , o real está , portanto , vinc~ 

lado ao processo de elaboração das imagens oníricas , na formação 

do sintoma , no delírio e na alucinação . De resto , aplica- se o con 

ceito de real ao conjunto vivencial dinâmico que e o resultado da 

organizaç~o funcional psíquica , que embora tenha sofrido uma inter 

veniência do código social , apre s e nta leis pró?rias . Neste c~so , a 

dimensão real é o resultado de uma série de leis que se organizam 

no psiquismo , leis essas que permitem uo indivíduo uma urticulação 

adequada tanto com a r e alidade externa quanto com a realidade in 
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terna (Conté , 1980 ). Então, o real se apre s e nta a o indiví duo des 

de seu nascimento . Não obstante , devido à qualidade de funcionamen 

to corporal e ps í qu ico , a apreensão desse rea l vai ser gradual e 

contínua , efetivando-se , inicialmente em função das exigências pu! 

sionais necessárias para a vida , passando por um período de concr~ 

ção até chegar ao processo de simbolização (Bauer , 1980) . Disso re 

sulta , pois , que a vida psíquica e a dinâmica do corpo precedem , 

por assim dizer , o real , principalmente pela razão de que é atra 

ves do arranjo desse duplo campo , que o real se articula com o in 

divíduo . Além do mais , no i nício de vida , as formações psíquicas em 

seus aspectos mais arcaic os , nao possibilitam a delimitação de ex 

terioridade e interioridade , necessárias 9ara a conformação dos li 

mites da dimensão do real . Por isso , o real não pode figurar como 

um limite entre aquilo que é internamente fantasiado e aquilo que 

é nomeado culturalmente . Essa diferenciação que se inicia pela fun 

çao do aspecto visual va~ , segundo Tostain (l980b) , ser resoons a 

vel pela inclusão do indivíduo numa cena que tem como fundo o mun 

do circundante e como dinâmica o conjunto de processos psíquicos 

que "pari passu " se estruturam . Desse modo , a captação do real , só 

é possível porque os rudimentos corporais do "infans " se consti 

tuem como elementos significativos na demarcação da exterioridade . 

Isto , naturalmente , como resultado da atividade funcional psíquica 

que opera , a partir dos registros , nas informações que procedem da 

r ealidade corpórea e que decorrem da presença da realidade mater 

na (Aulagnier , 1980a) , tanto no que concerne aos cuidados nutriti 

vos quanto no que tange ao seu desejo . Este e um primeiro referen 

te do real , ou seja , o desejo materno é , na acepção de Lacan(1975) , 

o elemento que engendra todas as outras formações do real , através 

do seu elevado poder constitutivo , pois é esse desejo que permite 

a prese r vação do princípio de vida necessário à sobre vivência e ao 

amortecimento das manifestações da pulsão de morte . 

Não obstant e , desde o inicio da vida , mesmo antes de 

ser introduzido no real , as manifestações do indivíduo que são a 

consequência da atividade dos núcleos arcáicos do psiquismo sao 

já objeto de interpretação como algo de certo teor de realidade , 

particu l armente porque essas manifestações encontram um resfaldo 

no desejo materno e na pessoa da mãe (Leclaire , 1919a) w 
, 

o arranjo estrutural do real , neste estágio , e o re 
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sultado daquilo que a mae é ca?a z de responder para a criança . De~ 

se modo , a atividade materna acaba por pré - for~ar o r eal , na medi 

da em que é responsável pelo implante no psiquismo das prime~ 

ras significações relativas a essas manifestaçõe s . Nesse sentido , 

o " infans ", em principio , não enfrenta diretamen-te a realidade , -

já que a mãe é mediadora da mesma , pois ao seu psiquismo chfgam 

representações resul tantes de uma cena de realidade 11 que e ante 

cipada através de um Outro que se presta a essa função 

1980b) . 

(Lacan, 

Na fase mais precoce da vida psiquica,a articulação 

do individuo com o real se processa apenas desta forma , de 

que a mãe sendo uma presença constante na vida da criança 

por ser vivida como um aspecto psíquico da vida desta , onde 

modo 

acaba 
-nao 

se configura como um espaço externo no qual a realidade se de sdo 

bra . Isto porque falta ainda ao " infans " o poder auto- engendrador 

para su?lantar a intervenção materna e , a partir da l egi timaç ão da 

impotência básica , estar apto de dis tinguir as manif es tações refe 

r e ntes ao des e jo e âs condições ob j e tiv as circundantes . Para L n 

rent (1980) esta e a condição de tornur o real possível , especif~ 

camente enquanto uma terceira face de uma figura que num processo 

de fechamento conforma urna situação dinâmica marcada pelas reore 

sentações simbólicas e pela a tividade fantasmática . Aliás , 

Conté (1980) , o real e a 

. . . C.OVLóA.A te.Hua do ,uHag;'J :uU..o , .f.ugaJt pILÕpJU.O do 
.6;'mbôf.,i..c.o , ewtêJLUCL do tU!.ct.f.; .6eu eYllac.e é. a 
<?.ó t'lu,tUILa em .6 -i.. me..6l11a , ta.t c.omo e.tcL.6e de,~ve..e.a 
Jla pa.tavlLcL do ana1...{,MU1..te wn -tan.to que. o ato ana 
e.:[Uc.u ablLe .~ eu C.CUl1pO .6;'nguúv'l; e.m c.ada c.cu~ o e..6 
t e e.vl.f.ac.e do. lLeal.. é. ve.~6;'c.ãv e.e. , W1Ja vez que po~ 
to em plLova não pode mCÜ-6 que d(>J1JOY1.6:tJtatL .~ua e6 
.6êJlua ;'magúlcuU..a (ê: a nW'lç.éio me..6lJla do nantC1-6maT. 
F;'c.a -~ô o ve.6.:tlg;'o da lLe.f.aç.ão do .6ujúto na.taJlclo 
a UlIl lLea.t do qua.t atuct.f.mente a P.6;'c.anâ.e.-i...6e ê: UllI 
.6;'ntollla (p. 10 ) . 

para 

Des se modo , a tradu ão da realidade q u e propici~ 

da ao sujeito como real é um texto crivado pelas determinações 

simbólicas atrelado às organizaçõe s que a vida pulsional faz re 

presentar em consonância com a atividade fantasmática . É , porta~ 

to , enveredando por esse caminho intrincado que Lacan (1980a)afiE 

ma ser a nocão de real estremamente complexa~, de certo , antecip~ 

dora daquilo que se dispõe diante do indivíduo em relação à dinâ 
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mica existencial . Por ret.rospecç~o , atualiza toda uma realidade en 

cravada no psiquismo pela atividade pulsional . Al~m do mais , o 

real e o texto organizado por uma s~rie de l ei s, emb0ra essa di 

mensãodesconheça as mesmas , forja uma matriz a partir das interf~ 

rências do desejo , sendo que a mesma é articulada ulteriormente 

no campo da palavra . Isto porque é atrav~s do sujeito falante que 

o real se articula com as outras dimensões , pois para Faladé 

(1980) 

. .. ao c. om e. Ç'. o , pOlI. I.> u-r0.6 to deve.mo.6 e.nte.nde.IL que. 
nem be.m e. n-tlLa e.m Jogo. o .61111bolo , nem be.m.6e. ad 
qLÚILe. a Unguag em, a.,tnda quando todav.i.a não I.>e.j~ 
a U l1guag e.m CU1.U.c.ulada . PO/L..taY14o , no c.ome.ço e..6ta 
a pala vILa que. C.O/110 lLeal. aVLtec.e de. a UngLwge.m M 
tic.ulada pela .6; rt-tax.e. . (p . 37 J . 

Então , para o "infans " a palav ra que na condição do 

sujeito falante passará a articular no contexto das re lações so 

ciais é , pois, o primeiro sedimento de realidade que o antecedF e 

que também lhe e transcend nte . Este é o real que representa todo 

o aspecto de primitividade do individuo , de certo modo não simbo 

lizado . Nesse sentido , o real e o espaço que se situa fora do "in 

fans" (embora essa apreensão ainda não tenha ocorrido nele)e que , 

gradativamente , vai se transformar numa interioridade decorrente 

da função do olha r (Tostain , 1980b) . 

A esse primei ro aspecto de c aptação do real apont~ 

do por Tostain assenta- se um outro que e relativo aos movimentos 

que têm lugar na dinâmica corpórea especificame~te , como assinala 

Faladé (1980): " a alLti.c.uCação /Ilot'l.-tz da boc.a que ac.ompaVlha ct e.m-t~ 

~ão voc.al , que. Hum pe.ILZodo u ttelL.i.olL.6e. C.OVlVe.IL.te. e.m palavlLa " (p . 39J . 

f. atrav~s dessa conver são que a atividctde pulsional se articula à 

a tividade fantasmática para construir os primeiros sedimentos 

const.itutivos da condição de sujeito . Este aspecto já teria sido 

explorado por Freud (1974d) ao postular o processo de formação do 

inconsciente em termos de uma divis ã o radical da subjetividade . 

Por outro lado , assinala Gaufey (1980) que Freud ao elaborar os 

conceitos de pulsão inconsciente e identificação pôs em pauta to 

da a problemática relativa à condição de sujeito enquanto ser fa 

lante . Particularmente , esse conceitos ao repre sentarem um esbo 

ço do processo de sujeitificação representa o implante e a articu 

l ação da palavra numa estrutura em que a sintaxe ~ imperativa , is 
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to pelo fato de que a sintaxe surg~ enquanto real como condição se 

cundária visto que a mae é o elemento concreto que representa o 

primeiro esboço do real , no qual , as condições externas passam a 

marcar a vida da criança e nquanto articuladas pelo desejo mater 

no . 

. Enquanto relacionado a esses referenciais , o real é , 

então , concebido como uma eternidade , que embora disposta diante 

do individuo , é , para o mesmo , impossivel de ser apreendida em sua 

totalidade . No entanto , no processo de conformação da dimensão do 

real , os aspectos da realidade externa que são reconhecidos en 

quanto tais (ma s que são impossibilitados de ter uma permanência 

nesta dimensão) passarão a figurar no registro do imaginário , de 

modo que aquilo que do simbó l ico passa pelo r ea l encontra um ancQ 

radouro na dimensão do imaginário . A qualquer momento pode respo~ 

der a um efeito de chamamento do real mas , também pode permanecer 

eternamente desvinculado desta dimensão . Isto quer dizer que I o 

r ea l não aco?la a totalidade do processo de simbolização pois , ao 

processo que a estrutura do desejo faz suscitar , verifica- se uma 

c er ta seletividade que conduz a uma demarcação (numa série de ar 

ranjos estruturais) de um tex to organizado pe la estrutura do de 

sejo em vinc ulação a sintaxe cultural , e de um pré-texto que se 

r efere aos aspectos que se encaminham ao imaginário . Este pré-te~ 

to diz respeito à dinâmica relacional e ntre mãe e filho , caracte 

ristica dos primeiros momentos de vida , pois para Laurent(1980) , 

" a mãe. IU2.a.f. .óe -L 1L 6C11.e.Ve. c.omo malLc.o onde O.ó obJe. ,to.ó apalLe.c.e.m e. on 

de '1.c.tolLncut/ " (p.69) e nquanto parciais . Este aspecto do real , co 

nhecido como pré-verbal , representa um destino , ao qual o indivi 

duo n ão dispõe devido à presença do simbólico . Des se modo , esse 

aspecto do real tem sua existência marcada por um representante 

que se inclui numa cadeia de significantes . Este é o modo pelo 

qual o real se converte em realidade . Não obstante , convem escla 

recer aqui que o real e realidade nao repres e ntam a mesmo coisa , 

embora tenham uma relação in t ima . 

Por realidade , sugere Lacan (1979b) a montag em efe 

t uada pelas dimensões do simbólico e do imaginário , enquanto que 

o real se refere a toda forma de existência que anteceda essa mon 

tagem . Neste caso , a realidade 13 surge dentro do real , de modo que 

se verifica pelo implante do processo de simbolização , oelo qual 

- 250 -



o sujeito passa a significar o mundo circundante. Assim , embora 

situado corno urna anterioridade , o real enquanto articulado na rea 

lidade é sempre um l aT?rés - coup " (a posteriori) principalmente em 

r e lação à realidade psíquica . :t; por esta razão que para Borch - Ja 

cobsen (1980) 

.. . a Iteilidade-p.ó IqtUc.a .ó e o plte6eltrlrl - não .óe 
c.on6 U;Úú .ó enão c.omo tempo do "aplté.6 - c..o up", pelo 
qual não .6e dux.Mã em acüante de C.Ol1lpoJt a Op0.6 i 
ção do antv., e do depo-w , do oJÚginâtúo e do de 
JÚvado , do pJtMente e do paMada e. de. .6ua Jte.ptte. 
.6 e.ntação . Real.A.dade e. : Jteal em "apJte..6 - c.oup", 6lta 
C.MJ.>O do "apJte..6-c.oup". -

POJt v.,ta Itazão , o Iteal, em tanto.6e c.ond~z 
no "aplti6 - c.oup" e. inc.ome.n6 UlÚÍ.vel c.om todo o pite 
M.nte e c.om toda te.mpoltilidade que J.> e apJte.6 er!Á:a 
a pcwUA do pltM ente. (p . 56 - 5 7) . 

Sendo assim , o real e sempre urna subversão de urna 

presença , disposta dialeticamente e marcada por um desejo . :t; 

te contexto que o real torna-se impossível para consistir em 

lidade para o sujeito. Assim , assinala Szpilka (1979) que 

processo ocorre urna negativação do real para em decorrência 

lidade poder vislumbrar-se para o sujeito . Somente enquanto 

to de urna negação é que o real se apresenta (Freud , 1974 t) . 

nes 

r ea 

neste 

a/rea 

efei 

Esta 

negação apresenta então urna dupla função: aquela que efetua um 

corte sobre um dado aspecto da re a lidade para ocultá- lo , e a denú~ 

cia d e que este aspecto está oculto . Desse modo , essa negaçao e 

um jogo dialético de presença-ausência , no qual o real se consti 

tui corno tal , pois o real nem se nega nem se afirma totalmente. É 

por isso que Szpilka (1979) afirma que o real é sempre um jogo 

pré- afirmativo entre os destinos das T?ulsões de vida e de morte, 

articulado no campo d a palavra . Desse modo , o real oscil a entre o 

processo de unificação produzido pela pulsão de vida e o processo 

de defusão d ecorrAnte da pulsão de morte . 

Face a essas circunstâncias , é que se alude a urna 

negaçao estrutural para consignar o real atrelado a urna afirma 

ção primordial , cri ando um paradoxo que se constitui num esteio 

de onde parte toda a progressão da vida do indivíduo em termos 

dos princípios do prazer e da realidade . Não obstante , 

Bauer (1980) que 
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· .• . 6 e há atgo da lLeaLi..dade que .6Á..lLva olLÁ..gÚl.a .. t 
mente ao p~i.rtclpÁ..o do plLCLZ elL , rtão é objeto lLe 
at , .6 ertão wn o b j eto cLtuUrta;tõ~i.o . A pcUr...t.l1L ao 
plLÁ..rtclpÁ..o da lLeaLldade , há wna .6 ub.6tÁ..tu.Á..ção do 
mov..úne..nto de .6atÁ...6 nação tot.cLt pe.,to objeto a,tu
UrtCL-tôlLÁ..o , pOIL um ILO duo do o b j eto lLeat . AMÁ...6 
tÁ..m0.6 , CL!.:, ,!l..ú17 , a uma Á..rtveMão da lLe.eação do mun 
do ex.. .. telLÁ..olL . O .6uj ~to jã rtão bU/!l c.a lLepetiIL ria 
lLe.ati.dade a .6atÁ...6 nação que atuc.Á..rta, .6 ertão PM
te de um obj e....to lLeat de.ó c.orthe c.Á..do palLa c.ollle 
ÇaIL a .6Á..grtÁ...6Á..c.ãrtua de pwnulLa ML-W nação pe7L 
dÁ.. da . Sem du vÁ.. da , rtO o b j eto a..tuc.úlad o, a .. tg o áã 
pe/lc.epção olúg .. i.rtat opelLa , nOlLma m .. lJ/.Á..l11a do fLea..t, 
.6upolLte C.OlLpOILat de toda .6Á..gl'J....i.Mc.ãllua a.eém do 
.6Á..gl"/O (p . 49) . 

Nesta passagem , verifica - se que a realidade psíqu~ 

ca e o campo construido a partir de percepções que foram modifica 

das seqüencialmente pela atividade representativa sobre um texto 

que se apresenta pa ra o sujeito corno desconhecido . 

o processo que vai capacitar o conhecimento desse 

tex to e a formação do Ego, e nã o a transformação do princípio de 

prazer em princípio de realidade pois , é o Ego quem estabelece a 

comparação entre aquilo que é possível e aquilo que e impossível , 

na medida em que , a estruturação do Ego marca , para o sujeito , a 

entrada da exterioridade anunciada e presentificada pela função 

materna. É , então , na formação do Ego que se estabelece a prime~ 

ra caracte rística de r ea lidade , enquant.o um estado apreendido p~ 

lo sujeito , pois é a partir desse momento que, s e gundo Aulagnier 

(1980a) o sujeito c9meça a catexizar as coisas que existem no ~u~ 
, 

do externo . Desse modo , se organiza a prova e existência da reali 

dade que irá , daí por diante , responder pela diferenciação entre 

a atividade fantasmática que o psiquismo produz e a possibilidade 

de reconhecimento dos efeitos relativos a essa atividade na cena 

externa . Assim , se pode estabelecer urna relação entre o processo 

de organização do r ea l e os cortes constitutivos que se operam no 

campo imaginário pela atividade do s imbõlico . ' Contudo; o texto 

real apresenta-se corno urna realidade descontínua , onde nas lacu 

nas estabelecidas pe las l e is culturais se presentificam os elemen 

tos das mesmas , graças à moção que a atividade fantasmática prop~ 

cia e nquanto fenômeno do "dé jà-vu" . t as s im que o real virtual~ 

za a morte , que corno a única verdade possível é r epresentada no 

real como impossíve l para que , e m de corrência dessa 

çao , haja urna expansão da vida 14
• 
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4 . 2 - Duplo Destino do Real : Transformação Simbólica e 

Conservação Imaginária 

A quest ão sobre os destinos do real que se desenro 

la a partir das proposições freudianas (Freud , 1974u) , evidencia , 

pois , que não há somente uma funç ã o do real, já que o mesmo apar~ 

ce articulado a vários campos . Isto porque era comum se pensar na 

função do real ~omo aquela referente apenas ao processo secundá 

rio. Não obstante , sabe-se com Aulagnier (1980b) que no processo 

primário , o real já SP. presentifica , principalmente porque e no 

interior desse processo que as ocorrências acabam por vincular o 

real ao princípio do prózer . Disso r esulta que definir o real em 

f unção apenas do pLincípio de realidade e apontar apenas uma fa 

ceta do problema , o que contribui para restringir o horizonte no 

qual o real intervem em seus jogos dialéticos e em suas transfor 
-maçoes . 

Nesse sentido , Freud (19 74v) considera que o prime~ 

ro destino do real é verificado na fas referente ao processo 

primário , onde, pelo fato de o sujeito ser posto num mundo simbó 

lico , e não ter ainda os dispositivos adequados para responder 

esse mundo, determinauas situações do simbólico nesta fase 

a 
-nao 

serão metabolizadas pelo psiquismo . E assim , o real se apresenta 

nesses conteúdos que não têm ainda expressa0 no simbólico , ou se 

ja , os efeitos de~sa operação pela qual os conteúdos psíquicos 

não são expressos no simbólico , constituem o real . Desse modo , a 

quilo que a?arece no simbólico figura como condição de intefior~ 

dade psíquica , por oposição àquelas manifestações que permanecem 

no real e que compõem o campo de exteriori.dade . Essa e a primeira 

demarcaç 50 operatória entre interior e exterior . Não obstante , o~ 

tras terão lugar especificamente , fundadas no processo de recalca 

mento . Assim fica cldro que , num primeiro sentido, o modo de in 

tervenção do real se verifica no plano simbólico através de ti 

pos variados de exclusões dos conte údos psíquicos neste 

campo, o que se transforma mediante a matriz que o dese jo 

último 

consti 

tuirá . Esses conteúdos que não têm expressa0 no simbólico , por 

qualquer motivo , vão se articular com a atividade fantasmática do 

imaginário . Este e o segundo destino do rea l 1S
• 
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o que foi exposto até e ntão, permite supor uma rela 
-çao e ntre a estrutura organizada oela dinâmica funcional psíqu~ 

ca (processo primário e processo secundário) e o camoo do desejo 

em sua interveniéncia no real . 

No que tange â modalidade rolacional do real com o 

campo do desejo faz-se necessário alguns esclarecimentos . Primei 

ro , pelo fato de que a noção de real , como um todo homog~neo , e 

bastante insuficiente para dar conta da gama de comolexidade dos 

fen8menos que est50 atrelados a essa função . E também porque, tr~ 

tar do real em termos de uniformidade equi vale a situá- lo num senti 

do puramente fá t ico , o que scria de pouco valor no que se refere 

à dinâmica do real . Por outro lado , defini - lo meramente em função 

do asoecto biológico do homem é deixar de situar o âmago da que~ 

tão , que é revelado no funcionamento do psiquismo pois , o real se 

rá a qui considerado como o conjunto de condições que sao organ~ 

zadas para atender à realidade psiquica do desejo enquanto estru 

tura reI cionada a consteI ção fantasmática que do mesmo e deriva 

da . Assim sendo , o r ea l cobre um plano que uma vez refletido no 

simbólico - essa e a intenção do desejo - alcança as formações 

fantasmáticas , propiciando uma transfo rmação nas mesmas . Disso re 

sulta porta nto , um intercâmbio dialético criado pelo desejo e n 

quanto uma outra cena , a qual o real se empenha oara delimitar a 

partir da matriz simbólica e da atividade fantasmática . ~ por is 

so que Maci (1979) afirma que 

hãcilV e.MO-6 1II0d0-6 rIO qucl1. o /Le.cd. -ln.t e.Jwe.m , 1ilCt6 
-6ua -iJl-t e./LVe.J!ç.ão M. e.6e.tua lla dúl1.ê..t.A.ca que. v-lncu1.a 
d~!l(!jo e. aconte.c-úne.l1to e. e.11I -6)U de.HJllvo!v,lme.llxo 
c-i./1.CWMC/Le.ve. do-i.-6 UpM de. e ú .gê.YlCÚO , d-i.6e./Le.nuc1. 
dCt6 pO/L F/L e.ud 11.e.-6pe.cuvcune.nte. como eúgêncúlJ.l put 
-6 lO H(~!l e. e.xi.g ') nC-lC0!l do mundo c.x te./tA u/L (p . 62) . -

Assim , no processo de intervençao do real se perf~ 

Iam as matriz es b5sicas da história do individuo , história essa 

relacionada à organização efetuada no pólo pulsional e t ambém I r~ 
ferente ao modo de apreensão do meio circundante . A maneira pela 

qual a dimensão do real se articula com a históri a do sujeito e 

com a rede estrutural do de se jo é bastante especifica, sendo tam 

bém o ponto de partida que abre um campo para inúmeros question~ 

mentos , particularmente pelo fato de que é a partir da demarcação 

do que seja r ea l que se chega a uma definição da realida de psiqu~ 
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ca . Também se pode t raçar os pontos de limite e de i nte r venção en 

tre as condições da sanidade e doença . Isto porque , aquilo que 

pertinente ao r al n ã o se dispõe no processo de simbolização , di~ 

sipa- se numa ramificação que cobre de s de a atividade fantasmática 

(enquanto produtora das condições de humanização) a té as formas 

mais extremadas de situações psicopatológicas como o delírio e a 

alucinação (De Waelh e ns , 1982 ). Nã o obstante , o real e um c ampo 

que s e intermede ia entre a dimensão do imaginário - formada a Dar 

tir das fixações alienantes relativas ao processo d e identifica 

ção - e o compromisso com a cultura através do processo de simbo 

lização primordial . Nesse sentido , o real , enquanto condição hum~ 

na , constitui um espaço que antecede a entrada no processo de si~ 

bol i zação , embora o indivíduo já nasça no simbólico , com os disp~ 

sitivos fantasmáticos necessários para a consolidação de uma ou 

tra cena constitutiva do psiquismo a partir das determinações da 

sintaxe cultural . 

Assim, o real se constitui como um fundo represent~ 

tivo , n o qual o simbólico (figura) se apoia e que c ujos ef itos 

no campo psíquico de correm de transformações processadas pela at~ 

vidade fantasmática . Contudo , entendido nesta a n alogia da dinâmi 

ca relativa â figura - fundo , o real enqu anto apresenta caracte 

rísticas específicas , particularmente pelo fato de que para dar 

condições a que o simbólico seja figura , deve manter algumas de 

suas formações na condição de fundo . f que , como afirma Aulagnier 

(1979b) , deva cons~stir o real de um conjunto de informações as 

quais não é possível a metabolização no plano psíquico vertido ao 

simbólico~ . Desse modo , assinala a autora que , no decorrer da e vo 

lução observa- se incursões e arranjos psíquicos com o objetivo 

de cjrcunscrc ver este remanesc e nte do real que não tem alcance 

simbólico . Isto é o que acontece com a emergência do processo se 

cundári o que entre outras funções , apresenta - se como possibilid~ 

de de cobertura total do campo real , embora isto jamais ocorra 

porque é ao simbólico impossível de açambarcar todo o real , part~ 

cul rmente porque o real o cont~m , como contém também o imagin~ 

rio. Aliás , como assinala Magno (198 4) , o real denuncia uma opos~ 

ção, onde seus elementos não podem ser atualizados simultaneamen 

te , de modo que cada aspecto do destino do real é mutuamente I ex 

clusivo no que tange à sua capacidade de expressão . Sendo assim , 

sempre que algo não aparece no simbólico está , portanto , no real 
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virtualizado no imaginário (Lacan, 1984a). Essa dimensão do real 

consignada ao imaginário r epresenta,em outras palavras, um corte 

restritivo efetuado sobre aquilo que Freud (19 7 4a ) denominou . de 

retorno do recalcado , como condição de que parte daquilo q ue !pr~ 
vém do inconsciente não foi aceito . Dess e modo , esta atividade 

psíquica referente ao processo dialético de ace itaç ã o rejeição 

dos conteúdos do real no plano simbólico , representa uma primeira 

função que se faz a cargo da simbolização primordial , onde os con 

teúdos psíquicos dispostos no simbólico mantêm uma relação íntima 

e segura com aqueles conteúdos que ai não figuram , seja do campo 

do real , seja do campo do imaginário. Assim, se instaura no r ea l 

aquilo que não foi confirmado no simbóli co . Essa transformação te 

rá lugar , portanto , no registro do imaginário , que se organiza em 

seus efeitos multiplicativos para o a lcance da condição de sign~ 

f i cação . Isto porque aquilo que no simbólico é admi tido como po~ 

sibilidade representa um passo evo lutivo para amortecer a pulsão 

de destruição e o seu retorno , de modo que aqui l o que não figura 

no simbólico e que porventura não se articule na atividade fant as 

mática constituO um aspecto do real , que sucumbe o indivíduo à con 

dição mortífera organizada pelo destino funesto da pulsão de mor 

te , particularmente pelo fato de que se cria uma condição de de 

sarticulação r eferente ao es t ado de fragmentação primitiva , teste 

munha do acontecimento alucinatório . Seguindo esta linha de racio 

c In io , pode- se afirmar que tudo aquilo que não é s imbolizado , ou 

seja , aquilo que do real não tem lugar nos desfiladeiros da conca 

tenação simbólica , :permanece para o psiquismo como sendo uma con 

d i ção estranha e particularmente externa . Disso resulta que oreal 

como precedente ao simbólico e também como permanente , mesmo de 

pois da instauração deste último registro , conserva algo fora do 

simbólico , como uma condição de possibilitar a significância do 

mesmo . Assim , esse aspecto do real atre la-se ao imaginário , nao 

de uma forma aleatória mas , ligado a um significante determinado 

do campo simbólico . Nesta condiç ão de exclusão do simbólico , o 

real flutua e se 9 roj ta aqu-m da cadeia significante , o que vai 

provocar um novo arranjo do p rincipio de realidade para que , atra 

vés do processo secundário , seja possibilitada uma função simbóli 

ca a essa ordem do real , sendo o r etorno ao processo de simboliz~ 

ção marcado pelas determi nações fantasmá t icas do campo do imagin~ 

rio (Magno , 1977) . t apenas desse modo que o psiquismo efetua o 

reencontro com o objeto de satisfação perdido na primeira exper~ 
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ência alucinatória . Ess reencontro é o resultado de um ato prop~ 

ciado pela trama do desejo que , embora se organize para alcançar 

uma estabilidade (através da ilusão de encontro do objeto perdido 

no horizonte da situação narclsica) , não logrará éxito total , uma 

vez que em cada experiência de encontro há uma confrontação do 

psiquismo com um novo conjunto de informações , ao qual se empenh~ 

ra para codificar e metabolizar . Nisto , a tentativa de encontro 

do objeto perdido ficará relegada a segundo plano , pois , conforme 

assinala Aulagnier (1979b) 

.. . a exp~JÚê.YIUa de. todo e.nc.onbto c.on6ltortta a cdA. 
vidade p6 ,i.qtúc.a a w// e.Xc.eMO de. úl.60ltmação que. c:.1a 
VCL<.. -<..CjHOItCUt a;t~ o momen,to e.m que v.de. xc.ei.>.60 a 
obttigc( a ltec.oHhec.elt que. o que não ~ inc1.uldo ria Its!: 
plte.'~~Htação pltôpttia ao .6üte.ma voUa ao V~iqLu'!l/110 
.6ob a 60!Ul/a de WlI dei.>/lIen,udo, lte6C'..ItC'..Yl.te a ,!lua Ite. 
pitei.> e.1I tação de .6 ua Ituação ao mundo (p. 34) . 

Desse modo , a informação do real não metabolizável 

pelo simbólico exige que uma outra função pslquica entre em -açao 

para dar conta desses conteúdos que ficarão fora do simbólico . E~ 

ta outra função é o arranjo do imaginário , organizado já mediante 

o implante do processo secundário com vista a manter a correspo~ 

déncia entre aquilo que é do campo simbólico e todo o conteúdo do 

real que se desdobra no imaginário . 

Desse modo , o real só se viabiliza em seus efeitos 

nos dois campos mencionados . Por isso , Lacan (1980b) se aventura a 

afirmar que o real é para o sujeito um estado do impo s sivel alca~ 

ce, particularmente no qUA tange à condição de saúde . Aliás , ass~ 
-nala Lacan que " o lte.aR. e o que .6empltC'.. Itetoltna ao me..6mo lugalt , .6e~ 

do, p · lttal1to , di{éc.iR. de. in.6tituZ-R.o Unic.cwlelL -te peto i.magillâltio " . 

(p . 166). Desse modo , fica 9atente que o real é uma condição que 

deve figurar para o sujeito apenas em função do processo de si gn~ 

ficação , o que equivale a afirmar que o real excluido da sintaxe 

cultural , e meramente inserido no imaginário , atualiza e present~ 

fica conteúdos pslquicos relat ivos ao dellrio e a alucinação . Is 

to não quer dizer que a inflexão do real ao campo do imaginario 

não deva acontecer em condições normais . Muito pelo contrário , e 

pois , esta penetração do real na dinâmica do imaginario que se 

constitui como o veiculo pelo qual se sustenta o processo de cria 
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tividade que se viabiliza pelo simb61ico (Winnicott , 197~. 

Assim sendo , a inflexão do real nao representa mer~ 

mente a confirmação de um conjunto de conteúdos psiquicos que não 

foram simbolizados , mas tão somente deixa entrever um outro cami 

nho do destino do real . Trata-se , portanto , de um jogo dialético, 

pois conforme aoonta Bauer (1984) , aqueles conteúdos do real que 

figuram do processo de simbolização fazem parte do processo de 

reconhecimento , ao passo que os conteúdos que figuram no imagin~ 

rio compoem o não-reconhecido , condição " sine qua non " para que 

haja o reconhecim pnto . Assim, se stabelece um duplo campo de con 

teúdos psiquicos, pois tudo o que - reconhecido pela ~tividade psi 

quica e convertido e m representação, enquanto que sob a égide do 

processo do recalcame nto permanecem aqueles conteúdos que não são 

reconhecidos , de modo que a operaç ã o do recalque se efetua graças 

à inclusão do i ndividuo no registro do simb61ico , que se refere ~ 

quilo que é recalcado . Pode-se afi rmar que esses conteúdos -vao 

conformar um c amno articulado com o real através do registro ima 

ginário . Com a instauração do processo de significação no indivi 

duo observa-se pOjs , o efeito de toda a manifestação da ordem sim 

b61ica que se conforma com um horizonte opositivo a toda organ~ 

zação da atividade fantasm5tica , muito e mbora seja a mesma corre 

lacionada (Maci , 1979) . Isto cria as verdadeiras condições de 

continuidade do processo de recalcamento , urna vez que o mesmo{ se 

efetuará, inicialmente , a partir das matrizes psiquicas de um Ou 

tro significativo 6: . Por outro lado, o retorno do rec a lcado , org~ 

nizado pela matriz do imaginário, é relativo às leis do simb61ico 

e às determinações que o processo primário r e cebe do processo se 

cundário . Com isto , ficam pois , estabelecidos os dois destinos do 

real : um referente ~ atividade simb61ica imbricada no processo de 

recalcamento , e o outro relativo o material que é recalcado e sua 

subseq~ente organização numa rede relacional , orientada em sua 

formação pela atividade fantasmática e sODre os desígnio s de es 

trutura do desejo. 

Nesse sentido , o destino do real rumo à simboliza 
-çao inaugura um ato constitutivo da subjetividade (Lacan , 1981) , e 

também marc a um processo de substituição através dos c6digos da 

rede cultural em relação aos elementos que apenas figurem como 
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realidad e materia l desprov idos de signific ação .. Por uma pSlqui c a . 

outro l ado, esse a t o indi c a o efeito de corte que o simbólico e -
fetua no real , de modo a a t ravessá- lo e atingir o imaginário . As 

sim sendo , tem- se aqui um corte do simbólico , mas que se consti 

tui para Maci (19 79) como uma função do real , ligada e estrutura 

da no simbólico . Esta função opera como via de exclusão , sendo um 

processo seletivo que faz surgir no real um espaço lacunar , refe 

rente ãquilo que se representa no simbólico . Esse espaço deixado 

no real é dinamicamente preenchido por formações da atividade fan 

tasmática que se destinnm a serem simbolizadas , embora isto nem 

sempre aconteça . 

Neste caso , esse corte do simbólico tem o poder de 

antecipação dos acontecimentos de ordem ontogenética que fundam a 

condição de humano no trajeto da filog-nese de sua esp - cie , pri~ 

cipalmente pelo fato de assegurar e consignar uma certa intactic! 

dade no arquivo relativo a um conjunto de ocorrências que se refe 

rem a duas vertentes : uma relativa ao sujeito e sua história e a 

outra pertinente à espécie e à história da mesma . Assim , os desti 

nos do real , a medida e m'que se espelham no simbólico e através 

daquilo que é s imbolizável não se desprendem totalmente de um cam 

po constituldo imaginariamente e conservado como condição funda 

mental para que o ato inaugural do sujeito tenha , portanto , seu 

lugar e momento de ocorrência garantidos . Nesse caso , o fato de 

o real se refletir no simbólico não quer dizer que o mesmo se des 

ligue do imaginári~ pois,m diante cada atrelamento do real ao 

simbólico , observa - se a formação de um novo enlace ao imaginario . 

Isto porque, conforme assinala Maci (1979) 

. .. aquilo que. ccú .. 60Jra da nlMc.ha da .ú .. mboL< .. :a 
ção ou de.lÚvação que. ILeme.te. de. WII ó-<-grú6 lCal'lÚZ 

a outllo , e/' te.nde.ndo COHótan te.me.nte. a c.adeia M 

ó Úll -<-~lMnda de. ó~nbo e..,i,zação , que. n i x ti: 
óe.uó e.fleitoó no Ile.CLf atllave.óóando o t0llC'l'lo do 
~l1ag .lJ/ClJ!..,lO . Re.C.UóM algo da .'J úllbo e..,i,zaç .. ao e.quiva 
.te. a C.Oll..-tM a co Hc~tr?l1aç.ão ó~l1bóuca . AM lI/!, ~ e 
pe.llde. COIJIU ILe.alidad) ó-<-lJIbouzada palla Ile.ó UIlg,{./l.. 
i..IU:eJnpC'~ tlvame.Yl-te. conlo ó-<-grÚMc.c01.te. 1le.-<-6,(.cado . 
o de.tUúo ê o e.xpu..P.~ado que. 1U!.tOILYlCt como l1..e.ali 
dade. -<-!lvcl..óol1..a do ó~l1büe..,i,co . O que. não ê. adJH~U 
do a tIl..avM da ó~)1bouzação 11..e..tOiU1Ct ao .tugaIL que 
6,(.cou abc.~to na Inctl.ha ,{lIte.l1..I1..omp-<-da . POI1.. outll..o 
.tad o, a ~ vida de. cl1.uUvl.O ... túJz.,i.a VLWM ce.de. ao cam 
po do 6aHtcLôma e. -<-Hte .. 11..I1..0mpe. no l1..e.at (p. 47--18) . 
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Nesta passagem , Maci evidencia portanto , que o sistema de realida 

de psíquica resulta de um princípio mínimo de organização retat~ 

vo aos três registros , e que é decorrente das ocorrências do ' pr~ 

cesso primário. Assim sendo , aquilo do real que ingressa na simbo 

lização primordial , através do processo de reconhecimento , fará 

parte do material arcaico do psiquismo que é recuperado pela sin 

taxe do inconsciente , onde esse material, uma vez disposto em ter 

mos das marcas produzidas, retorna sob os efeitos da simbolização 

constitutiva para que, desse modo , possa ser mantida a barreira, 

com certo poder , no material que e decorrente da operação do re 

c alcamento . Assim se estabelecem duas modalidades de conteúdos 

psíquicos : uma rel tiva aos conteúdos que ingressam ·no simbólico 

e que se organizam pe l a sintaxe estrutural desse registro, e outra 

relativa ao material que pelo efeito do recalcamento formará um 

texto que obedece as leis funcionais do registro imaginário . Des 

se modo , pode- se , pois , admitir que subsiste uma diferença básica 

entre aquilo que no psiquismo é estruturado Dela afirmação primo~ 

dial no contexto da simbolização e aquilo que se organiza a Dar 

tir da negação, isto porque, a partir daí , se organizam nas ca 

deias do recalcado algo que figura naquilo que é reconhecido como 
-negaçao . 

Este e o modo pelo qual o simbólico opera com o con 

teúdo do imaginário , efetuando aquilo que Freud (19740) denominou 
-de prova de realidade . Tra ta-se , portanto , de uma operaçao dupla 

que se articula si~ultaneamente à restituição simbólica do objeto 

perdido na primeira experiência a lucinatória e os efeitos propic~ 

ados pela atividade fantasmática que , recaindo sobre esse objeto, 

possibilitam a sub limaç ão daquilo que ficou e xcluído do simbólico . 

Assim sendo , aquilo que é exc lu ido do simbólico constitui-se co 

mo um a specto mediador que se vai desde os contornos da morte (re 

gistro do imaginário) at a restituição simbólica (processo da hu 

manização) . 

No que tange a restituição simbólica que se abre 

sobre o real , o papel daquilo que não figura no simbólico e , sem 

dúvida , superar a morte ao mesmo tempo em que fica evidente ames 

ma e os efeitos dela decorrentes . Aqui e o momento em que se dá 

no simbólico o reconhecimento do desejo , o que vai confirmar, con 

forme aponta Lacan (1981) , a passagem do ato que do real ocupa o 

lugar vazio deixado pelo processo de simbolização . 



Indubitavelmente , é necessário esse ato para que o 

sujeito se constitua como agente representativo da cultura , rOiS 

o su jeito enquanto agente mediado por. uma realidade psiquica ' ef~ 

tua uma inter?elação num discurso especifico , que embora seja li 

mitativo da sua condiçã o de "infans" , o constitui como ser falan 

t e numa dada realidade sócio-cultural (Maqno , 1982) . Desse mo 

do, a entrada no discurso (considerado aqui como um dos destinos 

do real , já que o outro se refere a inser.ção na a tividade fantas 

mática) , efetua uma demarcação entre exterioridade e interiorida 

de , possibilitando assim o aparecimento de um outro efeito, que 

s e interpela na história do sujeito consignando as matrizes da 

significação para a falta representada pelo desejo para que, em 

decorrência dessa ação, a palavra seja um substrato simbólico que 

presentifique de maneira análoga a uma ?resença o vazio constitu 

tivo da condição humana conforme salientou Heidegger (1973) . 

É somente através da palavra , enquanto mecanismo do 

simbólico , que se procede a uma recuperaçao da realidade alienada 

nas matri zes do imaginário , principalmente na medida em que, des 

se modo , se está reconhecendo no plano da re a lidade psiquica a 

própria alienação constitutiva. 

Neste caso , assume- se que a palavra representa o a~ 

pecto principal da simbolizaçã o que anula de toda a possibili 

dade de atualização completa da rede relativa a atividade fantas 

mática . Possivelmente a palavra impede o retorno maciço , no real, 

dosconteúoos que não foram possivéis de simbolização e que estão 

regidos pelas leis do processo de recalcamento. Desse modo, aquilo 

que se situa à margem do simbólico , através de um processo de as 

cenção , forma um novo tex to que interrompe no real como um fan 

tasma legitimado pelo simbólico , já que nã o fo i propiciado um re 

conhecimento pe lo simbólico deste texto marqinal (Lacan, 1977) . 

Desse modo , não se verifica a transferência entre os elementos da 

cade ia significante que possibilitam a concatenação simbólica. 

o efei to da presença deste texto marginal no psiquismo e o sur 

gimento de lacunas na sequenciação simbólica , lacunas essas que 

so se explicam a través da influência da atividade fantasm5tica . Es 

ta influência do imaginário , c omo destino real , impossibilita que 

a palavra se constitua como ato de significação de ser humano , o 

que e , portanto , uma função exlusiva do sjmbólico , pois conforme 

afirma Maci (1979) 
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· . . o iteM não e6pelta nada da palav/La, e pOUanto 
do .óuje..-do quando .óe fupõe nO/la da .6"tmb Uzação. 
Não e..6tã cU à.6 expen.6a.6 da oltdem da ungu.ageJrI . 
Sua e~tên~a apena.6 . não eV"tden~~a a dúv"tda que 
a .6~gMM~ação .6 ,únbõ.U~a Itequelt pCULCt M . ~On.6 ,Wu
"tlt ~omo ,tal, ã medi.da em que.. .6 e an.tCJpõe ã ~ompe.e 
tude e ~o ntiyt~dade "tmag"tnãtt;.a.6 ( p. 269 ) • -

o real , ~ medida em qu e não evidencia a presença da 

falta primordial relativa ao desejo , impossibilita ao sujeito ·ar 

ticular- se no mundo da cultura , utilizando pdra isso os seus dis 

positivos fantasmãticos, de modo que sua produção fantasmãtica 

desvinculada do simbólico , atrelado apenas ao real , o aproxima a 

condição funesta marcada pela pulsão de morte . Dess~ modo , o sim 

bõlico inaugura e legitima a c ondição de vida que o r ea l é inca 

paz de dar significação como realidade psIquica . Isto porque o 

real espelha apenas uma dimensão que não se articula ao desejp in 

consciente . ~ então , esse desejo que forja a realidade psíquica 

que se expressa no simbólico e que lança mão para executar essa 

fu nção da estruturação da vida fantasmãtica . É por esse caminho 

marcado por uma abertura tríplice que se dã o destino do objeto 

constitutivo , para tentar suplantar as marcas deixadas pelo obj~ 

to perdido no processo de alucinação primitiva (Leclaire , 1979c). 

Assim sendo , o destino do objeto se acha comprometido nas matri 

zes simbó l icas e imaginãrias desde s ua proto- estruturação sobre 

urna base esoelha urna carência até o momento em que se estabelece 

urna escolha objetaI por apoio ou narcisicame nte (Vallejo , 1978) . 

Desse modo , o real em sua dupla i n serção vai criar 

uma rede heterogênea , na qual o objeto se prenderã o Disso resulta 

a conformação de dois c a moos onde o real se ancora . Por um lado , 

tem- se a nível simbólico a afirmação dessa falta , que repres e nta 

uma sutura no campo do real . Rã também o reconhecimento daquilo 

que é relativo à alienação no proce s so de identificação . Neste ca 

so , tem-se o real corno afirmação , relativo portanto , às manifest~ 

ções psíquicas que se presentificam na cadeia significante atra 

vés d simbolização primordial . Este é o espaço simbólico de reco 

nhecimento , relativo àquilo que o real passa éi ser represerltado no 

simbólico 17 (Lorenzer , 1976) . Ao ser criado es te espaço do simbó 

lico, organiza-se um outro espaço , desta vez relativo aos conteú 

dos que não foram reconhecidos , o que resulta , pois , num poder de 

reconhecimento do simbólico da atividade imaginária . 
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Dito de outra f orma , o espaço simbólico de reconhe 

cimento e para Maci (1979) "a matlL..i.z que. .6e. plLé-6..i.gulLa na ac.e..i.ta 

ção do.6 momentol.J ultelL..i.oJr.e..6 da c.o n.6t..i.tu..i.ção do lLeal" (p . 263) . 

Essa e a primeira dimensão que se desdobra no simbª 

lico e que se inscreve na história do sujeito confirmando sua e 

xistência . 

~ , e ntão, a partir desse efeito da simbolização que 

ficam delimitados espaços no psiquismo , sendo que um conjunto dos 

mesmos se organiza pelo reconhecimento daquilo que ê incluido do 

real pela atividade simbólica , enquanto que outro conjunto desses 

espaços vão situar aquilo que se organiza além dos bordes do re 

gistro simbólico . 

o outro destino real ou , precisamente , a sua segu~ 

da dimensão , se vincula ao imaginário através do processo de neg~ 

ção , tal como definida por Freud (1974k ). Não obstante , esse acon 

te cimento se dá posteriormente à organizaçã0 simbólica e vem a con 

firmar a delimitação entre exterioridade e interioridade e dos es 

paços que dor2vante vão se constituir . Para Maci (1979) 

... YlO.6 upaço.6 que lLuuttam da p!L..i.me-Úta fu -tJú 
bu..i.ção (plU.mulLo du;ti.no do lLeal. ytQ c.ampo .6..i.mbo 
Uc.o ) entILe. ex.:te.!L..i.olL e. ..i.n.tC.!L..i.olL tem lug CVL, a 
palLtilL da a6..i.1Lmeu;ão , WI/ modo de. .6..i.mboüzação p!L..i. 
mOILd..i.al. que .6 upolL-ta o lLeal. ú .lI1bouzado . AIM trun 
b~m I.J{>. wc.un.I.Jc.lLeve. o dom2n...i.o do.6 e.6e...i.t0.6 da 
não-ad~tação que. de.eA..mda 0.6 futiVltOI.J modo.6 
de. denua, dude a lLe.plLe..6l.Jão até o e.xtILemo OpOI.J 
to da lLec.U.6a . Ambo.6 dutil1O.6 do 1Le.al. .6e.guem c.a 
m..i.n/lO.6 da fu -tJúbu..i.ção e.l1t1Le o ..i.n.te.!L..i.olL e. exÜ~ 
1L-i.01L , meu) glLaV-0tam d..i.veMcurle.n.te .6e.gundo o al.c.al1 
c.e c.om o qual o vrão -ac.wo .6 e lLe6le.te. 110 1Le.c.ci1 
c.ado , ou.6 e lIlan.têm c.omo c.on teúdo expef úio. I 
Ml.JtO depeadeAá que a negação pOMa lLec.upelL-M 
algo a paILW dM lLe.de.,!J de w}]a .6..tJl/bouzação P/i i. 
1I101Ld..i.a1, .6oblLe. a qual. 1Le.c.aeJlI 0.6 e6w0.6 do mo 
mento . A .6..tJnboLi.zação pWlOlLd..i.al. c.o n.I.J;ti.;tu..i. , U;; 
.6..i.I11, o uxo d{>. WI/ duplo du -ullo do lLeal 1Le..e.at..i.vo 
a .6.i. muma. 0.6 d e6 UYl0.6 do lLeal. deJll0 n.l.JtlLam po..i.I.J 
M ttUaçõM que. 0.6 .t.i.gCt c.om 0.6 de.ótino.6 do .6..i.m 
bôLi.c.o (p. 263) . 

-Desse modo , o real vai se inscrever como negaçao 

no campo do imaginário , somente se a determinação simbólica perm~ 

tir essa ação . Assim , o real refere- se a toda espécie de conteúdo 
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psíquico que , devido à negação, nã o foi c apaz d e figurar no simb~ 

lic o (Magno , 1984 ). Fac e a delimi tação desses do is campos articu 

lados ao r e al , pode-se ch~gar aos r ferenciais p róprios que perml 

tem estabelecer os bordes que c on formam esses t rês campos que ca 

racterizam a condição humana , ficando tambêm especificada a fun 

ção que o objeto vai represen t ar nestes três registros , a partir 

da presença dos mecanismos de af i rmação e negação enquanto opera~ 

tes no psiqu ismo . 

A afirmação primordial , constitutiva do simbólico , 

bem corno a negaçao que se encarrega d cinscunscrição do campo do 

imaginãrio sao , pois , dois momentos dialªticos da s~bjetividade 

humana , de modo que enquanto a afirmação entra em operação , a ne 

gaç ã o se dispõe em certa e staticidade , pois somente assim , o din~ 

mismo relativo às funções psíquicas vai figurar , seja na condição 

de saúde, seja na condição da doença . A base da proposição prec~ 

dente é o fato de que , corno a afirmação garante a certeza daquilo 

que e resultante do processo de alienação primitiva, a negação vai 

se vincular ao componente pulsional que passou pelo processo de 

re c alcamento com o objetivo de efetuar uma r e stituição do que 

foi excluído . Toda es s a operação da neqação visa , portanto , a po~ 

sibilidade de figuração no simbólico daqueles conteúdos que com 

põem o texto marginal que se situa em torno desse registro . No 

entanto , isto nem S2mpre é possível , pois falta à afirmação 

mordial elementos que a ç ümbarquem no plano da representação 

pri 
: -

e 

atribua signi f icação a todas as formações desse texto marginal. 

Em outras palavras , este texto marginal , corno o outro destino do 

real , se viabiliza em outro plano distinto daquele caracterizado 

pela representação e pela palavra . Desse modo , esse destino s e ria 

r e sgatar a atividade fantasmãtica para , na condição de saúde , re 

tratã- lo no sonho e , na condição de doença , expres sã- la pelo delí 

rio e pela alucinação (Maci , 19 79) Isto quer d izer que,enquanto 

o destino do rea l atª o simbólico c onsolida a f unção da palavra , 

o destino do real ao imaginãrio deixa entrever um conjunto de 

formações que enquanto tais não se explica m no texto da 

gem , podendo ter revelados seus efeitos nesta função . 

lingu~ 

De certo modo , a ne 0açao q ue garante a permanência 

e controle do registro imaginãrio faz suscita r um conjunto de 

condições que se antepõem às formações sócio-culturais , de modo 
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que esta o peraçao ~ o resultado do momento psiquico que se efetua 

sobre os c onteúdos que não aparecem no simbólico . Neste caso , a 

negação f u nda pois uma c ondição própria ao se desenrolar da afir 

mação primordial, para que aquilo que advém da restituição fantas 

mática possa ser reconhecido no simbólico e organizado a 

das leis desse registro . 

partir 

Sendo assim , a restituição fantasmática, na medida 

em que e reconhecida pelo simbólico , representa uma salda do apr! 

sionamento caracterlstico do segundo destino do real . Neste caso , 

aquilo que estava sob a 6gide do recalcamerlto pode então torna

se apto a ser simbolizado na medida em que o psiquismo se organi 

za oara reconhecer , atrav~s das leis do simbólico, tudo aquilo 

que ficou fora desse registro , em decorrência do surgimento do 

processo secundário , isto porque a atividade fantasmática , sem re 

conhecimento do simbólico, representa tão somente o modo funcional 

arcaico do processo primá~io . 

Em se tratando da atividade fantasmática enquanto 

um destino do real não legitimado pelo simbólico , Maci (1979) , ar 

gumenta que a mesma produz , por assim dizer , uma desconexão no 

real que ~ responsável tamb~m pela produção de um 

. . . -<-nte)tval.o pelo qual. -6e de.l.lconeda al.go da OIL 
dem do lLer.ú: 101Lde.m 110 -6 entido Júg 01L0-6 o do te!l. 
mo), e.nq uan.to co ncatenação do lLeal. I não e.I.l q ueça 
mu!.l que p~~ a concatenação -6e -6U-6~e.nta numa !.lêlL-i.e 
de. perÍ6 amc.n.tOl.l) , dUvUl1Á.na Wll movA .. I11e.n.tO de. lLe.pa 
ilação, pe.to q uai., d-Lz F lLe.ud, tan.to na 11.eUIL0-6 e 
quan.to no jogo de. clL-i.ança, a cOMúução nantMmã 
;ti.c..a -6 e. apo-<-a nwn nlLagmer~o do 1Le.a.e. dMtinto da 
quee.e que. no-<- e.vdado. Se. ~em cu.:.ÚJIl lLe.plLodu?ú{õ 
um de.l.ltoccune.n~o . AM-im , e.11.Úa--6e numa nova olLdem 
de. cOIU-ide.l1.açõe.l.l, po~ o que. -6e .t em p:wduúdo no 
de.l.ltoccullen.to -6upõe lúgolLo-6amen.te: plL-imulLo , que 
11 0 con,.tex.to do lLeal. no-<- de.l.lcorthe.uda uma mod-LM 
cação, mM !.l C. marlteve no ptano do lLeal. , e a n-w 
.ó UlLa abe/t.-ta ILM uLtou lLe.I.ltauAada peto mundo di 
6antM-<-a aúavê-6 de. um de.l.l .tocame.n.to que -6U-6ten.ta 
o 6antMma 18 , mM e.I.l-6e de.l.l focamento .óU-6ten.ta pOIL 
!.lua V'Z o e.f.uudado Ip.57-58). 

Assim sendo , atrav~s dessa fissura que o imaginário 

abre no real, pelo processo de negação , obtem-se uma nova confor 

mação da atividade fantasmáticR , sendo que em decorr~ncia dessa 
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transformação , a atividade psíqu ica passa a o ?e r ar com o intuito 

de resgatar o s materia~s que , devido às leis do processo de recaI 

camento, são mantidos sob a égide do imaginário , para tentar ulte 

riormente a inscrição desse mesmo material no domínio do simbóli 

co. 

Este processo analisado por este àngulo permite 

concluir que operam na negaçã o dois mecanismos básicos que sao: a 

expulsão (rela tiva à retirada dos conteúdos da ordem imaginária , 

enquanto não vinculada às leis do process o de recalcamento) e a 

aceitação (que se refere aos conteúdos reconhecidos no simbólico , 

derivados do retorno do recalcado) . Desse modo , a exp~lsão e a a 

ceitação se configuram corno mecanismos complementares , no que co~ 

cerne a caracterização do real , que a nível simbólico se aprese~ 

tam num jogo dialético. Assim sendo , atravé s da função operativa 

desses me canismos verifica- se o engendramento do simbólico no 

real, e , por extensão , no imaginário (Lacan , 1980b) . 

Esta abertura do real que é efetuada no simbólico 

representa a configuração de urna continuidade lacunar que se sat~ 

ra tão somente a nível imaginario , bem porque a verdade vai estar 

no lugar onde ocorre o enlace dos três registros constitutivos do 

processo de humanização , condição que sustenta a incursão do real 

pela captação subseqüente na rede simból'ca . Não ob s tante , esta 

v e rdade representa o ponto de interseção formado a partir do des 

tino do real com a dimensão do imaginário , na me dida em que , a paE 

tir desse momento , vdi haver o reconhe cimento das identificações 

que se estruturaram e se forjaram ne sse campo (Schenquerman , 198U . 

Isto é , pois , o que resulta da articulação dos três registros e o 

que marca a passagem do principio de prazer ao principio de reali 

dade , ao mesmo t e mpo em que se verifica também a inscrição , no 

psiquismo , das exigências referentes à réalidade pulsiona l. Desse 

modo , pode- se dizer que a história do sujeito e um processo du 

pIamente articulado , que apresenta num extremo o encontro do des e 

jo com o real, e no outro a atividade fantasmática 19
• Desse duplo 

encontro surge , conforme postulou Aulagnier (1979b~ o reconheci 

mento que o s i mbólico possibilita . Claro está quer no encontro do 

desejo com o simbólico se estru tura , portanto , urna outra cepa , 
I 

que e relativa apenas ao sujeito , pois mesmo que o acontecimento 

desta cena se faça inicialmente na presença d e um objeto alucina 
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tório, ou nas marcas deixadas pelo mesmo , observa-se urna organiz~ 

ção que reflete urna série de passos específicos de cada indiví 

duo, que são determinados ontogeneticamente na observância das de 

terminações filogenéticas . 

Este seri~, portanto , o caráter diferenciador do ho 

mem, na medida em que , a partir do surgimento desta outra c~na , 

está em condições de estruturar e estabelecer condições especif! 

cas valendo- se para isso dos dispositivos genéricos de cada cultu 

ra . Em decorrência disso , o ato do indivíduo não é urna mera rep~ 

tição de um ato de um ancestral , pois na medida em que o sujeito 

se constitui corno agente , evidencia um real refletindo num simbó 

lico os produtos da atividade fnntasmática . Nesse sentido , o modo 

pelo qual o individuo articula a sua atividade fantasmática a pa~ 

tir dos disposltivos culturais é bastante especifico . Assim , tem

se diferenças relativas ao processo de simbolização . 

4 . 3 - A Relação do Proto-Sujei to com o Real : As Matrizes 

Dinâmicas do Imaginário 

o indivíduo para minimizar as potentes forças da pu! 

são de morte, em sua condição de proto- s u jeito , tem que se suje! 

tar a urna espécie de vida determinada culturalmente , ou seja , di 

tada pelo desej o dó Outro . Desse modo , ao Se atrelar ao desejo da 

espécie , o sujeito fica marcado no tempo e no espaço de modo que 

suas ações serão ritmadas em consonância com as determinações que 

o des e jo da cultura requer . Além do mais , essa assunção do desejo 

funci o na de modo a r e stitu ir ao desejo condições apropriadas ao 

encontro de objetos subst i tutivos à falta fundamental , condição 

essa que inaugura e põe em ação toda a dinâmica do imaginário . ~ 

nesse sentido que vai ter lugar o espelhismo que representa a ba 

se do processo de humanizaç~o . 

Essa tentacularização ao desejo do o utro represe~ 

ta , pois , a ~ossibilidade de duplicação de urna relnção que o su 

jei to efetua consigo mesmo , porem no plano imaginário , na medida 

em que surgem os primeiros indicios de organização unificada no 
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seu estado de fragmentação primitiva . Aliás , na concepçao de De 

Waelhens(1978), o proto-sujeito, pelo fato de possuir uma unidade 

minima de corpo , pOde-se aviltar a buscar a matriz simbólica . Pa 

ra isto , fica mergulhado nas redes do imaginário, no que resulta 

a conformação de um periodo no qual há a sujeição obrigatória a 

imagem especula r , para em decorrência dess a aquisição , formar no 

plano ilusório uma unidade falsa 20 (~ac an , 1984a). 

Esta pseudo-unidade , ensina Aulagnier (1979b) , é o 

r esultado daquilo que o espelho oferece no plano da antropogênese 

e do retorno ao visual . Não obstante , por se tratar de uma falsa 

unidade (pois refere-se a utilização daquilo que é captado do Ou 

tro) , não se obs e rva a estabilidade desejada que representaria a 

possibilidade do encontro ao objeto adequado para efetuar a com 

pletude do estado de falta instaurada pela perda do comple~ent~ 
maternal . Desse modo , essa pseudo-unidade oromove um estado de 

insatisfação , que representa do ponto de vista ontogenético o 

primeiro passo para uma série de transformações evolutivas que te 

r ã o lugar no proto-sujeito . Essas tra nsformações se articulam en 

tre si e também aos efeitos produzidos pelas mesmas , a medida em 

que va i ser forjada, no espaço psiquico do individuo , uma matriz 

que guarda intimas relações com o desejo do Outro . Esta é a cheg~ 

da do simbólico e o seu implante no r egistro imaginário . 

O elemento básico pelo qual esta matriz se forma é , 

para Aulagnier (1979b) , a função do olhar , que possibilita ao pr~ 

to-suj eito ~enetrar no imaginá rio e efetuar ne ste registro uma 

transformação , de modo que o mesmo passarQ , dai em diante , a ser 

uma extensão do real , ou seja , pelo olhar se dpagam, s 8 gundo La 

can (1974) , as diferenças minimas entre o real e o imaginario. 

Bem porque , ao se c a ptar especularmente o que o individuo apree~ 

de como algo diante de sI , é a imagem da espécie . Neste caso , o 

encontro com o imaginário é uma decorrénciadaspossibilidades pr~ 

vistas e determinadas pelo desejo , já legitima da no plano da lin 

guagem . 

É então , a função da pala vra que na concepção de 

Porcelli (1984) vai ser.respons~vel pelo primeiro elemento dife 

renciador que a função do olhar dispõe para o s ujeito , particula~ 

ment no que concerne ao efeito de antecipar p ra o sujeito uma 
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unidade ortopédica referendada culturalmen~e e pertinente a condi 

ção humana . 

A imagem da espécie (ou seja , aquilo que se viabili 

za pelo regist r o do imaginário) , que o indivíduo capta especula~ 

mente , estabelece condições d e opacidade no campo simbólico , com 

referência à condição de proto-sujeito . Disso resulta no mesmo 

o aparecimento de uma agressão que , em princípio, funciona como 

uma recusa perante a incompletude deixada por essa imagem . Aqui 

tem- se , pois, segundo Green (1975) um passo e volutivo , pois a pa~ 

tir dessa moção agressiva, o sujeito se lanç a em busca do outro e I 

--nao mRis se deleita apenas numa imagem , para assim, reconhecer no I 

outro o lugar apropriado do reconhecimento do seu desejo . 

Esse efeito, é uma decorrência da função do olha r, f 

particularmente relacionada ao gozo , confo rm8 assinalou Leclaire 

(1979a) , que se viabiliza através da função matern~ , pois 4 sensa 

ção de bem-estar captada especularmente, n os primórdios de vida 

relaciona-se tão-somente aquilo que a mãe é capaz de espelhar Da 

ra a criança . Neste sentido , a f irmam Bergalho e Fa r lnã (1984) que 

o ~pelho ao qual ~e ohienta o olho da ~hian 
ç~, não é o~a ~o~a 0enão wn olho : o olho da 
mae em poú.ção ~pe~ulcur. AM-tm , a -tmagem que ~ e 
fLe6lete n~ ,te ~pelho, é uma ,i.mag em que ~oYlder/';!Ja 
~efLtM eugênuM , deJI1W'l.dM, ped,{.do~ que ~ e OfL,{. 
entcl.n1 até o ~ujwo e ~uja ohigem ~e fLemontQJll a 
ckqtânua , na /t-ú,,tõfL,{.a do d~ejo matefLYlO (p . 90l. 

~ desse modo que,o olhar da criança acaba por si 

tuá-la num c enário de uma dramática , q u e está registrada no dese 

jo matern0 2 1 
, 

-e que a mae vai gradativamente evidenciando para a 

criança . Este e o momento básico para se constituir a signific~ 

ção do sujeito enquanto tal; pois daí por diante , o sujeito e 

transportado para muir.o além de uma organização psíquica primit~ 

va, visto que a ausência de uma formalização , a nível das funções 

psíquicas, é suplantada através do fen6meno de duplicação por 

uma certa direcional idade aos objetos externos , especificamente 

porque , nesta ocasião já se vislumbra os primeiros limites entre 

o corpo e a realidade exr.erna . 

Assim sendo , o sujeito j á vai encontrar no mundo al 
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gum referencial para as demandas suscitadas ao nível do desejo , 

através de urna dialética que se estabelece entre as condições di 

tadas pelo desejo , e os objetos necessários à satisfação das ne 

cessidades básicas (Green , 19 75 ). 

Nessa atitude especular que se verifica através da 

função do olhar existe portanto, um compromisso das aquisições e 

volutivas , já que se fazem presentes no corpo com o objetivo de 

suplante do estado de fragmentação . Neste sentido , tem-se , pois , 

em termos de dinâmicâ psíquica , um esboço de estruturação da ide~ 

tificação que é urna decorrência da função do olhar externo . Desse 

modo , pela função especular que o olhar permite , o sujeito se di s 

?õe simultâneamente em dois lugares: aquele que se refere ao pl~ 

no de sua moção corporal e aquele que sua função olhar registra 

no olano imaginário especularmente . Essa dialética especular , es t~ 

belecida inicialmente através da função do olhar / representa urna 

primeira aproximação ao reconhecimento do objeto do desejo . 

A vivência do olhar , enquanto referente a um duplo 

campo , deixa aberta as possibilidades para o gozo , particularme~ 

t e pelo fato de que , para Cabas (1978) , a captação da imagem in 

teira parte de urna premissa ilusóri a , que é a imagem constitutiva 

da espécie , mas que se apresenta de c e rto modo corno urna condição 

"sine qua non " em que esse duplo campo , cri Fldo pelo olhar , estab~ 

leça urna certa correspondência. Não obstante , e sse gozo é de ral 

ordem que apaga a diferença entre o real e o virtual , que o pIano 

especu l ar marca. Ao mesmo t e mpo , produz urna função alienante . Es 

sa função de anulação ocorre também na medida em que a imagem es 

pecular e captada corno um atributo da espécie pois, ne s te caso , 

há toda urna tentativa de afastar os limites 1á estabelecidos nas 

etapas evolutivas precedentes , limites esses traçados pelas marca 

ções decorrentes das experiências d e s atisfação . 

Por outro lado, esse efeito anulado dos limites en 

tre o objeto alucinatório e o objeto de satisfação de necessida 

de , permite ao proto-sujeito se lançar em direção ao Outro para , 

através do encontro com o simbólico , engendrar o verdadeiro limi 

te para a situaç o , bem corno para aquelas que de las decorrem (La 

can , 1974) . 
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Assim sendo , toda a organização que se estabelece 

através da entrada do individuo na cultura tem como base as ocor 

rências oriundas do fenôlneno da especulari zação , de modo que , co 

mo aponta Aulagnier (1979b) 

... deJ.Jde. a olÚgem da atividade. p~J..qlÚc.a, c.OM;ta,ta
~e. a p~eJ.Je.nça e. a p~e.gnânc.ia de. um ne.nôme.no de. eJ.Jpe. 
c.u1.alÚzação: toda c.lÚação da atividade. p~'J..q lÚc.a I~ e 
dá ao pú_q~mo c.omo um ~e.M_e.xo de ~ua plZ.ôplÚa ..tma 
ge.m, nOlZ.ça que. e.nge.ndlZ.a a ..tmagelr1 da c.o..wa na quil 
e.la ~e. ~e6f-e.te. , ~e.6lexo que. ela c.onte.mpf.a c.omo ~ua 
c.IVi.ação , ..tillagem que. ê c.onjuntamente. pMa o p~..tq~ 
mo, ap~eJ.Jen;taçiio do age.nte. plZ.oduto~ e. da ct.:Uvidade 
plZ.O duto/La (p . 5 O) • 

~ assim que se dá , pois , o reconhecimento, através 

do imaginário , de uma realidade que é dada ao sujeito como uma re 

feLência a espécie . Aqui se conformam , portanto , dois espaços que 

passarao a se submeter à determinação do desejo . Do lado da ativi 

dade fantasmática , observa- se a presença do desejo engendrando s! 

tuações que visam garantir a sobrevivência . Do lado da imagem c aE 

ta da do Outro , há toda a assimilaç30 dos lim'tes, aos quais o su 

j ei to tem que se dispor para ter garantida sua condição de humano . 

O fechamento dessa situação , ou seja , o momento em que o desejo se 

encrava na determinação social , é aquele em que o proto- sujeito ! 

rá encontrar a linguagem " pelo fato de ser esta função o estágio 

final de sutura no processo de fragmentação corporal . 

Diz-se que a linguagem representa a última etapa 

desse processo . Tem-se como base para essa afirmação o fato de que 

é a captação da imagem da espécie o primeiro esboço de passagem 

do estado de fragmentação ~ condiç~o de unificação~ (Lacan,1984b). 

Assim sendo , pela imRgem que o individuo capta no espelho há toda 

~ma antecipação da imagem de sua espécie , como condição possível 

de instaurRção do processo de humanização. Esta imagem constitui , 

portanto , o suustrato elementar que serve de suporte para supla~ 

tar a reconstituição ilusória obtida oela imagem do Outro . É em 

função dessa aquisição que o sujeito se lança num espaço próprio 

de umR reconstituição dialética , no qual co - participam elementos 

próprios do sujeito e da espécie . 

Assim , se verifica que o proto-sujeito mergulha num 

camro desconhecido , para Ri , s gundo Vallejo (1978), se apoia r e 
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efetuar o conhe cime nto dos mecanismos que lhe propiciam a condição 

de suj e ito . Esse é o e feito me diador que a linguagem exerc e e que 

o proto-sujeito se dispõe a conhe cer na medida em que está de po~ 

se dessa precár ia unidade, ou seja, a unidade falsa que o 

possibilita . 

ou tro 

Não obstante , assina la Brener (1984) que 

... a aqu.Á..,6Á..ção de ül1g uag enl ac.ontec.e .togo apo/!l 
do u..tâg-lO do e/.Jpe.tho , e -6ua ve z plLec.edÁ..da pua 
lLuação c.om o objeto tlLan,ó-i.uonai . Pela tlLwumL( 
tação do objeto de nec.u..-6Á..dade em objeto de. de. 
-6 e j o e pc.,e.a -DtWU p0-6Á..ção do -6uj e.Á..-to em .e.ugcüL . 
do O Ld/l.O , -6 e plLoduz c.om a aqUÁ..-6Á..ç_ão da ungua' 
gem de c.omu~lc.ação , wna tlLarL-6glL<!..Mão a e/.Jta liVi. 
guagem . É a aqu.Á..,6Á..ção da uvtguayem a que plLOVO 
c.a a dÁ..vÁ..-6ão na c.lLÁ..ança , pOlL Hle-Lo dO-6 -6Á..gvú{Z 
c.antu.. 6ôn.lc.0-6 a wança c.omeça a 12..6 tM no muVi. 
do, a habdM Ct unguagem . E de I11Ctne.llLCL pa!LCLdO
xa , o homem ao habÁ...tM a unguag em , 0,) tã -6 em 
plLe c.o.toc.ado no exIuo da lLazão e c.ol1de.Ytc.l.do a 
vÁ..ajM n.a -6oudão (p . 59) . 

De fato , a entrada no mundo da linguagem potencial~ 

za uma dimensão que obriga ao proto- s uj e ito a ter relaç ã o com o 

mundo, na medida em que ocorre o processo de significaçã o . Esta e 

uma transformação q ue se processa no r e gistro imaginário visando 

portanto , acesso real ao simbólico (B a rrocas , 1 98 4) . Contudo , este 

processo é uma decorrê ncia da relação oom o Outro, que fu nciona 

como um vetor que põe em marcha a unidade corporal que está se es 

truturando e os arránjos mínimos que já e stão presentes no proto

suj ei to , ao mesmo tempo em que o habil ita a estabe l ece r relações 

com os membros de s ua espécie . Através do processo identi fica tó 

rio , estará em condições de firmar interações . ~ , portanto , na in 

teração que se evidencia todo o caráter ero t izado , decorrente da 

relação na rcisista do individuo , que data do momento em que , se 

g undo Lacan (1 984a ) , foi possível pa r a o proto- su jeito o reconhe 

cime nto mínimo de s ua a utonomi a . Esta , verifica- se primordia lme~ 

t e atrav és do apare lho perceptua l, muito embor a ainda esteja na 

dependência do olhar materno . Ao se l ançar em direção a esse olhar 

mate rno , o s ujeito t e r á q ue efe tua r um processo de divi são , pois 

vai metabolizar aspectos de s uas próprias exigênc ias pulsionais 

ao mesmo t empo em que terá também que met aho lizar aspectos q ue de 

correm do Outro . Na condição de convivência com os aspectos da es 
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trutura do desejo do Outro , procede a limitação na sua realidade 

fantasmática e pulsional , limitações essas que v ão representar na 

atualidade o substrato único ligado a situação de perda origin~ 

ria , que se legitima na cena com o Outro , isto pelo fato de que 

ao se dispor diante do Outro , o sujeito torna- se cônscio de que é 

impotente perante ao outro que tem a palavra e também diante da 

completude que lhe é dada . 

Desse modo , o encontro , ao mesmo tempo em que gara~ 

te a vida , oferece uma sequência de situações de impossibilidades , 

a s quais o indivíduo não pode fuqir e nem negar . Em outras Jal~ 
vras, a própria presença do Outro captada especularmente confor 

ma,no suj ito , a ilusão de unicidade, aspecto esse , ao qual o 

proto- sujeito terá , pois , que renunciar para obte r e constituir os 

sedinlentos Cle uma unidé.1de verdadeira ao asceder à condição de ser 

falante . 

Daí , então , o proto- sujeito já apresenta , com esta 

pseudo- unidade , urna moção , especialmente no espaço ordenado e no 

tem~o ritmado pelo desejo do Outro . Esta ordenação , segundo Masot 

ta (1974) , é o efeito da diferenç a que separa o homem do animal , 

principalmente pelo fato de que no animal não se verifica esta 

captação do duplo que a imagem esoecular evidencia , donde se pode 

concluir que esta ordenação não se processa nos animais. 

Este ~specto diferenciador reside , pois , no fato de 

que o proto- sujeito através da função do olhar já é capaz de cons 

truir um espaço virtual dinâmico e,ao mesmo tempo , se articular 

utilizando- se oara isto de uma lógica que e o desdobramento das 

leis funcionais do processo secundário e do princípio de realida 

de . Neste sentido , consta ta Maci (l q 7 9) qlle esta ordenação é o pri 

mÓl"dio que vai instaurar a presença de urna norma universal para 

que assim , o proto- sujeito esteja em condições de expressar ulte 

riormente a distinção ~ntre aquilo que de sua realidade psíquica 

se aloja em termos de condições ideais e aquilo que se apoia co 

mo verdade através da linguagem . O motor que promove esta distin 

ção e r presentado no proto- sujeito corno uma função atributiva 

do seu desejo que , embora opere num campo des - real i?ado (campo 

virtual) , possibilita tomar cnntato com a realidace . Disso resul 

ta púi , que entre a não- realidade e a rea lidade entremeia- se urna 
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alienação estruturante , que espelha para o s ujeito urna matriz de 

nunciadora de urna falta , na medida em q ue o proto-sujeito reconh~ 

ce que nunca esteve no espaço virtual . Logo , na ocasi ã o do seu a 

pa r e c imento no c ampo virtual, o ?roto-sujeito torna -s e cônscio de 

que há algo que antecede a este momento . Aliás, conforme assina 

lou Ma sotta (1 9 74), o espaço virtual nada mais é do que urna cons 

truç ão própria do prato-sujeito . Sendo assim afi rma o autor que o 

proto-sujeito 

C.OM.t-UUÁ.. e.ntão o e6paço vÁ.. uua1. c.omo vVr;tua1. 
e. I pe.la fÍuYlção do olha/L I .~ e. J..de.Yl,ti.Mc.a a -6ua 
pltópJÚa Á..l1Iag e.m e6pe.c.u-f.cUL , de.urnÃ..-tando a mabú z 
-6Á..mbóuc.cl. na qual o Ego -6e. pILe.upÃ..-ta nwna tOM1a 

pIl.-Úl!OJtdJ..al , an;t e6 de. -6 e. ob j e.UVCUL na dút-f.~c.a de. 
Á..de.J1 ti. Mc.ação ao Oubto e. que. a ullguag e.m 1te.;.,;t,(;tUÁ.. 
no wÚve.Mal a -6 ua t unção de. -6 uj ei..-to (p . 100) . 

Masotta sugere , pois, que do encontro do imaginário 

com o real se sucede a formação dessa amtriz simbólica, matriz 

essa que resultará do s aspectos interiorizados referentes ao esp~ 

ço v irtual r elativo à unidade captada especularmente , mas que,por 
-outro lado , persistem as inquietudes geradas pelo fato de que nao 

pode ne gar as reais condições de pré-maturidade que reina no seu 

próprio corpo . Além do mais , conforme assinala Lacan (1984 a) 

. .. ê a to~na total do C.Oltpo que. p~nJ..te. ao -6Uj~ 
to , art-te.upcUL eJrl e6 pe.-f.YLÚ.mo a matU/wç.ão de. -6 ua po 
tiinc.i..cL , que. l·tão lhe. ê dada -6 e.Ylão c.omo uma "GC' ~ 
,tcL-f.t", . ou -6 e.ja , nl:!:ma e.xteJÚoJÚdade. na qual c.e.I!.-ta 
me.nte. v.da hMma e. m~ C.oMUtu-i.n,te. do que. C.OM 

UtUÁ..da , 1l1a-6 que. , -6oblte.tudo -6U1tge. no Ite..fe.vo da e.-.'l 
tcLtUlta que. a toltna e6te.JÚotipada e. -6 ob a -6ÁJl1e.fua 
que. a J..VlVe.I!.-te. eJn opo-6Á..ção a tUltbulêr]c,<'a de. mo vÁ.. 
me.vLto C.01il que. -6 e. e.xp~e.n,ta a -6 ,i. me.-6t1lO , quando a 
aJwna. ÂM-Úl1 e6ta "Ge.-6taLt", c.uja plte.g nãvtua deve 
-6 e.. c.oVLóJ..de!tcUL c.omo .t-i.gada a e6Pê.ue.. , cÚHda que. 
-6e.u e6.t-Uo mo.tolt /.'le.ja c.ont uncU.v e.e , pOIL e6te6 do-0.'l 
a-6pe.UO,.'l do Ite.al apa/L '(' (me.nto -6 ,únbó.t<.c.o e.. da plt!!: 
MgU/Lação do de.-6uvlO we.nan/te. (p. 87- 88) . 

Neste sentido , aponta Lacan que a matriz simbólica 

se constitui num precipitado de aspectos do imaginário , que em d~ 

trime nto de inscrição real, v ão surgir no simbólico . É desse modo 

que , a função do olhar capta , ou seja , antecipa para o prato-suje! 

to um estado de maturação. Aqui tem-se pois um efeito de antecip~ 

ção temporal . que , medi do pela energ ia lihldinal , sedia-se na ar 
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gani zação do Ego . Este é , pois , o aspecto evolutivo que o olhar 

permite e que transcorre no ponto de interseção entre dois eixos . 

Um , referente a lógica interna , q ue tem corno efeito a dinâmica or 

ganizacional do aoarelho psiquico e o outro referente à lógica ex 

terna , articula- se com as leis estruturais da cultura . Da articu 

l nção e superposição entre essas duas lógicas diferencia - se no 

proto- sujeito um espaço , que captado no plano virtual vai sediar

se e t ernamente corno ideal de ego . Este seria o núcleo form~dor da 

qu i lo que Lacan ( 198 4 a) denomina de "moi " 23 , corno re f e ren te à ima 

gem da espécie ca~ tada especularmente , tendo que para isto o cor 

r er a anulação das diferenças entre o real e o virtuAl . O "moi " se 

ria pois o momento do olhar que transforma o virtual numa reali 

dade na medida em que a i magem captada especularmente , represe~ 

ta a imagem da espécie . Neste caso , o "moi " enquanto resultante 

da relação mãe - filho , reoresenta para Vallejo (1978 ) "~ e.mplLe. o pe.~ 

dido , aquilo que nunca alcançado pOlLqUe. , e.m dp 6initivo ~ o que. 

6alta " (p . 59J . Por isto se consuma o "moi " em termos ideais , e 

que se a s senta nos aspectos básicos d a relação do proto- sujeito 

com a mãe . Esta , ao encarar seu filho , com sua função escópica , 

acaba por alterar e alienar os destinos relativos à própria vida 

da criança que se caracterizam corno individuqis . Assim , é a mãe 

quem va i interpor entre si (reaJidade cultnral) e o proto- sujeito 

um esboço da condição humana , o qual o proto- sujeito terá que ela 

borar para asceder à linguagem . 

Is t o,se sucede num processo no qual entre a mae e a 

cri nça há todo um espaço reconhecIdo pela mãe mas , qne e inaces 

sivel , Doi s faz parte da atividade fantasmática do proto- sujeito . 

Em decorrência da constituição do virtual , o dinamismo dessa ati 

vidade se rresentific~ . Para Cabas (1980a) , a Mãe no contato com 

seu filho recém- nascido se defronta com duas realidades que se i~ 

terpõem entre si e o proto- sujeito . Por uma lado , há o espaço vir 

tual construído pelo proto- sujeito e por outro t em- se a trama c e 

nica que o desejo materno , e~ . conveniência com a história filogen~ 

tica organiza . O confronto de s sas nuas vertentes no real e res 

ponsável pelo aparecImento da matriz simbólica que ao responder 

pela condição de humanização representa aquilo que Gacan (1978) 

denominou de " j e " 24 . Aqui já se observa , então , um~ segunda trans 

formação no individuo , com vista ao estatuto da condição de s~je~ 
to . Neste aso , estA transformação já se faz sobre uma matéria já 
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elaborad a , d a9a pelo esboço de humano , que a mae possibilita ao 

proto- s u jeito. Este é o aspecto distin to e m relação à primeira 

transformação que decorre da interfe rência materna numa matéria

p rima quase amorfa , apresentando apenas a s mínimas condições de 

manutenç ão do equilIbrio homeos tático. Para Maci (1979), essa con 

dição , sobre a qual se processa a primeira trans f ormaç ã o , se sus 

tenta no plano da atividade fantasmática e vai estruturar graças 

ao desejo do Outro. Desse modo , a partir dessa transformaçã~oque 

faz o proto- sujeito é se encontrar com o desej o do Outro através 

de seu aparelho perceptual . Assim fica garantido o acesso ao real , 

o que implica num novo arranjo da atividade fantasmática , arranjo 

esse no qual ope rações se suce dem para que os fantasmas tenham 

correspondentes na r ea l idade cultural , n a qual se forj a m as matri 

zes básicas do "je" l acaniano . Estas sao introjetadas e represe!:. 

t adas no proto-sujeito corno urna interioridade que condicionará os 

ideais , expectativas e outras formações da atividade fa ntasmática 

que se conc e ntram no "moi ". 

Desse modo , ensina Maci que o terreno da atividade 

fantasmática constitui o baluarte que e responsável pelo posterg~ 

mento da angústia mortífera, na q u a l se e ncontra o proto-sujeito , 

quando da condição de sua falsa unidade corpórea . Tamb ém , neste 

sentido surgem os primeiros bordes do interior e do exterior , g~ 

rado s pela experi ê nci a de satisfação , particularmente pelo fato 

de que o prazer decorrente dessa expe r iênci a resulta num fenômeno 

especular q ue marcará o interior corno o lugar da alternância en 

tre prazer e de spraze r , aspecto este que posteriorment e figurará 

na r eal idade ex t erna e que a l i n guagem legi tima em função da cono 

tação da ausência e presença (Mores co , 1984) . 

Analisada a questão por sse ângulo , vale salientar 

que a experiência do p raz e r , corno aquela em que se registra a pr~ 

sença de um objeto de satisfação , se assen t a numa falt a , a qual 

se constituirá COF.lO e l emento onipresente no "moi ", na medida em 

aue se constitui a matriz simbólica , que é resultante do desdobra 

me nto da imagem Aspecul a r no processo de interação . 

A esse respeito Maci (1979) admite que 
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. .. Yla Jr..uaç.ão c.om () ou;tJw Jr.. e.a1. da p~(.mwa de. 
peYldêYlcút -6 e de-6 do bJr..a a c.ompl eme YI;t~e_dad e. e.ó pe 
C.ulM que. pJr..eYld e o -6 uj wo Yla Jr..ede. do dv.. ej o e 
rIa OIl . .topecüa uYl-iMc.ada do oubto . r: aqLu. que -6 e 
dã o eYl(:-OI'r4Jr..o c.om o oubto que 6oJr..ja a Jr..u aç.ao 
dual_ (p.4 44J . 

Esta relação constituirá o s ubsídio para que urna vez 

estruturada a instância do "je ", o proto- sujeito encontre condi 

ções apropriadas para efetuar novo arranjo na estrutur él. do "moi ", 

oar t icularmente no s e ntido de o~erar urna unificação , a partir / do s 

seus dispositivos , da fragmentação , ora vigente no seu corpo e 

representada osiquicamente pela angústia relativa à oulsão de mor 

te . 

Neste processo , desenvolvido para a unificação , ob 

serva- se a presença de um compromisso libidinal do proto- sujei t o 

para consigo mesmo c oara com a espécie . Este compr omisso não só 

é uma decorréncia do Outro c orno também A test~nunhado pelo mesmo , 

urna vez que , pelo fato de não haver no proto- su j eito a verdadeira 

unificaç ã o , se faz necessário que o Outro testemunhe a 

de ssa alsa unidade que nele reside . 

p resença 

Com isto , e fetua - se segundo Lacan (19 7 4) , a unifica 

ção das e xiqéncias oulsionais particularmente pelo fato de que se 

conforma rão dois camoos de movimentos pulsionais : um , marcado oe 

la funç ã o escóp ica e o outro não. 

O efeito dessa marcação é o resulta do do compromi~ 

so libidinal já situado , que tem corno objetivo básico a tentacu 

lariza ção do proto- sujeito em direção ao Outro , para dele obter o 

traço de unificação como leg i tifTIação de humano e garantia de vida . 

~ esta a primeira tentativa de pr8 enchimento da carência primitl 

va a p a rtir do atributo do Outro , movimento e s se que se i nscreve 

numa espiral dinâmica durante toda a existéncia do indivíduo , e 

qu e em termos pslquicos ficará pois , consignado no "moi ", na medi 

da em que ne ssa instância , ocorre segundo Cabas (1980 a ) urna orde 

nação referente n experiéncia anárquica da subjetividade humana , 

que tem corno t"eferentes , por um lado o desejo materno (o moi) e por 

outro lado , a influéncia cultural . 

No que tange ao "moi ", enquanto análogo ao conce.ito 
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postulado por Freud (1974e ) de ego idea l , vale assinalar que esta 

i n stância , representativa do registro do imaginário, é o primeiro 

arranjo de unificaç ão na ortopedia do nroto-sujeito , ao mesmo tem 

po em que figura corno um apêndice , já q ue deriva do desejo do Ou 

tro . Em relação ao " je " , trata- se para Cabas (1980a ) de um lugar 

referente ao plano ling~IstiCo , onde as carências dispostas em 

T?a,utas pelas exigências que se fazem significar no "moi " tentam 

pois , encontrar o objeto adequado , para assim chegar a homeostase 

desejada, que r emonta aos estados auto- erótico e narclsico , nos 

quais houve a apreensão pela primeira vez de elementos signific~ 

tivos , que se interpuseram à dispersão do corpo , representando u 

ma segurança contra a fragnentação e um passo evolut~vo à condi 

ção de sujeito . Neste sentido , o " je " é , portanto , urna r eferência 

de subjetividade , ou seja , um mod o de estabelecer a id~ia acerca 

daquilo que o sujeito conjectura sobre si mesmo , repres entando ao 

mesmo tempo a possibilidade de btenção de urna ortopedia unifica 

da anunciada sobr e o "moi ", mos que advém do Outro . Em termos de 

difer nciação vale assinalar que o "moi ", corno ideal alienado pe 

lo es?elho , se opoe ao " je " pelo fato de s er essa inst5.ncia aquela 

que articula o simbólico , mediando- se pe l o efeito da signific~ 

ção . Des se modo , 'tanto o "moi " corno o "j e " representam U!Tl duplo . 

Apenas no que tange ao "moi " o duplo pois , ainda se apresenta corno di 

mensão singular que trata do limite especIfico e que marca os li 

mites significativos . No que se concerne ao " je ", se tem urna op~ 

raçdo de superaç 5.o da busca imaginária , fazendo surg i r urna lacuna 

que marca dois espaços prirrordiais capazeç; de leqi timar a c arênci a fun 

damental . 

Este e , pois , o momento em que se ina ugura a rela 

ção dual produzida pela f unção do olhar que permite urna apree~ 

s ã o daquilo que é projetado especularmente . Dual porque , desse mo 

do , tem- se no plano r ea l do sujeito e no plano vi r tual o elemen 

to representativo da espécie . t por esse ângulo , que o proto- s~ 

jeito entra no registro do imaginário , na medida em que , na condi 

ção de corpo fragmentado , vislumbra ante a integridade da imagem 

da espécie , que é c aptada corno urna projeçã o de si mesmo . 

~ assim pois que se verific a a base constitucional 

da mediação que se estrutura atrovés da palavra , para assim ob 

ter garantia contra os efe ' to s da destruição que procede do Outro , 
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enquanto faceta limitativa dos efeitos culturais. Para 

(1984 ) 

... no jogo do -i.maginéúúo e. do .6--únbõ.u.c.o , OC.OIUl.e. 
o deó pJte.ndim e.nto do imaginéúúo que. pJte.up-dcur.ã 
Y!O mundo do -ó-i.mbõuc.o , ine-e.u-i.ndo o O(1.·tJz.o ~ lLili 
lLando pJtOvwo da lL~e.{lção dual. mãe. - Me.ho , lLe-f.a 
ção (' .. ,Ma pJtote.toJta e IlAAw-uta . 

O .6uj WO .6ubmilido ao O.thCUL do.6 derncL-G6 
te.nta .6e i.tudbz. paJta PJteó Vl.VAA a wlidade. que .6e. 
6-(xa no e.go ide.cL-t (p . ../2) . 

Zambrini 

~ através do ego ideal que se forja a r ea lidade psi 

quica que se conforma no es~aço virtual corno um espaço cênico , 

animado , no qual o acontecimento adquire permanência ' de acordo com 

o lugar qu o ps~qui smo determina e articula a imagem da espécie . 

~ , então , esta imagem que se constitui corno ele men 

to básico , o qual no ?lano imaginário propicia ao proto- sujeito 

o surgimento de unificação , que se consolida p e lo simbólico atra 

vés da linguagem . 

Esta transformação, segundo Vallejo (1979) , suplanta 

a condição de ?roto- sujeito pela condição de ser falante . Assim , 

tem- se o proto- s ujeito corno urna situaçã o interme diária , na qual 

o imaginário , se implanta e tamb-m corno estágio que c ontém ele men 

tos da condição de " infans " na vertente retrospectiva e da condi -
-çao de sujeito na verte nte prospectiva . 

-O efeito dessa prospecçao decorre para Cabas(1980a) 

da anterioação do simbólico , efeito esse que responde por umalma~ 

ca no registro do imaginário (uma vez que faz discorrer uma série 

de situações que transformam o texto amorfo do imag inário num to 

do codificado e difere nciado) , que e ulteriormente responsáve l p~ 

lo aparecimento das car~cterIsticas especIficas e peculiares do 

sujeito humano . Essa diferença , para Derrida (1967) , no plano lin 

güIsti co estabelece um espaço , no qual o sujeito do enunciado po~ 

sa se apresentar e nquanto delimi t.ado e d i scriminado do "moi " re 

ferente ao proto-suj eito . Isto porque e essa diferença , a qual s e 

faz representar pe l a ante c ipação da ima gem uni f icada ilusória , ou 

seja , o in i vI d uo se de ronta diante de uma pseudo- unidade no e 

xato momento em que s e u cor00 ainda não dispõe de uma ortooedia 
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sincrõnica e totalizante , enqu anto já insc rita e fixada n o p s ! 

quismo . 

É neste mome n to que se verifica urna relação d ialéti 

ca , poi s num pólo , há a i magem da espécie que oferece ao proto-su 

jeito urna unidade ilusória e , no outro , há esse proto-sujeito que 

em sua prematurid~de evidencia urna carência relativa à incomplet~ 

de que lhe coabita . ~ assim que o sujeito, ao operar com as matri 

zes desses dois pólos (tendo desembocado no imaginário , e neste 

regi stro efetuando as marc as d as experiências da satisfação) , a 

ventura - se na s que nciação do processo identificatório visando aI 

cançar o simbólico; condição almejada corno sendo aquela na qual 

impera a es tabilida de ao mesmo tempo que con t m, a nível de possi 

bilidade , os dis?ositivos s ignificativo s para responderem as c a 

rências q ue o d esejo suscita , ao longo do período e volutivo . 

4 . 4 - Entre o Real e o Simbólico : O Objeto 

-Na acepçao atual , o termo objeto goza de urna exten 

são teórica considerada nas aproximações metapsicológicas sobre o 

psiquismo huma no , principalm n te pelo fato de que tal qual o su 

jeito , o obj eto é o resultado de um orocesso de construç~o contí 

nua e gradativa . Desse modo , o obj to vem se revelar corno urna r e 

lação simétrica ao : sujeito , em t ermos do processo 

ref e rente a essas duas entidades . 

constitutivo , 

En0uanto resultado de um processo construtivo , f ob 

jeto se revela corno assentado s obre a co isa , fundamento que é ' da 

do corno existência primeira para o sujeito e que antecede , por as 

sim dizer, o aparecimento do 

(1984) , "a c.o -i..ó a C.OILILe..ó ro Yld e. 

v e...e. 11 o ,~ r IL o c. e...ó .ó O.ó d e.. j uJ. z o " 

objeto . Isto porque , segundo Vidal 

aqu~.e.o que ê ~1L1Le..dutJ.ve.t e. ~YlalLt~c.u.e.â 

(r . 130) . Nesse sentido , vale assina 

lar que a "coisa " se constitui mesmo antes ue que os aoarelhos 

simbólicos estejam em funcionamento . Este aspecto abordado por 

Freud (19 7 4g) seria equivalente ao funcioname nto do psiqui s mo na 

ausência da intervenção do sistema neuronal omeg a , o qual respo~ 

d e ria de forma qualitativa pelo processo de juízo , onde as coisas 

são representadas como resíduos de quantidade que o juizo traduzi 

rá em objet0 25
• 
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De certo modo , a coisa e o vazio que a marca mnési 

ca estabelecerá e que requer uma significação, para que esta mar 

ca possa ser articulada no sistema de representações. Mas mesmo 

assim, essas marcas mnésicas que antecedem à entrada do indivíduo 

na sua dimensão s imbólica permanecem como um vazio que (pelo fa 

to de não ser simbolizável) ficará excluído de toda a articula 

ção significante, sendo pois , impossível de ser reencontrado (Vi 

daI, 1984). 

Então é no encontro do sujeito com o outro que se 

estabelecerão essas marcas que são os primeiros fundamentos para 

a constituição do objeto . Esse encontro,como se sabe,é o resulta 

do d um processo de carência que assola o indivíduo a partir do 

seu nascimento . Nesse sentido , esse encontro constitutivo do obj~ 

to é orientado para a satisfaç~o , que é a resposta à incompletude 

maturacional do sujeito e à expl~cação de sua ordem no mundo. 

A par desse estado de carência , o sujeito vai , grad~ 

tivalnente se inserindo no mundo à medida em que vai encontrando 

significações para as marcas possíveis de simbolização que serão 

metabolizadas no nlano representativo. Assim, paralelo ao surg~ 

menta do processo do pensar em substituição a descarga motriz de 

sordenada, ocorre também. a possibilidade de o sujeito discriminar 

sua ide ntidade da identidade do objeto, na medida em que a repr~ 

sentação do seio como um símbolo de satisfação de uma necessidade 

conforma a prefiguração de um objeto frente a uma carência ,o qual, 

por sua vez, suplantará o estado orgánico marcado oela coisa . t 
neste momento que o sujeito, ao vislumbrar pelo prazer a sua prQ 

pria imagem 2
, toma o Outro ao qual se dis?ôS ao seu encontro como 

a condição única de legitimar e reconhecer esse prazer . 

Embora inicialmente seja a mãe que efetue essa de 

manda de ~razer no indivíduo , mudanças estruturais terão lugar lia 

Dosteriori ", para que em função das mesmas ocorra a passaqem de 

um obj e to alucjn3do a um objeto real. Daí , o indivíduo fica , de 

de certo modo, liber~do da ação demandante materna , já q ue pode 

se lançar a um objeto externo , pois foi capaz de postergar ou até 

mesmo cancelar a satisfaç ã o resultante do objeto alucinatório . Es 

se passo evolutivo é a intervençilo do processo do pensar que fun 

ciona retroativamente sobre as marcas deixadas pelo primeiro obj~ 
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to , eVidenciand~ não so a ausênc ia do mesmo como a impossibilld~ 

de de reencontra - lo (Ni c eas , 1984) . Nesse c aso , o psiquismo ' se 

organiza para se di s por diante da f r ustração e videnc iada pela 

percepçao de que o objeto n ã o se encontra na real idade percept~ 

va . Indubitavelmente , esse será o exato momen to em que se proc~ 

d rá o reconhecime nto de que o objeto se encontrará nalgum lugar , 

como mediaçao e ntre a realidade obj e tiva em sua concretude e opl~ 

no representativo referente à mesma . Esse lugar e naturalmente o 

inconsciente , instância psíquica onde o objeto se fará signif~ 

car , ao l ado do desejo , como aquilo que se situa além do princi 

pio do pra3er a aquôm do princ ipio de realidade (Safoua n , 1970) . 

Este processo de significação , que promove uma rees 

truturaçáo e engendramento nas marcas mnésica s , é a decorrência 

das vicissitudes da experiência de satisfação , considerado como o 

e l emento funcional mais importante para o desenvolvimento do ps~ 

quismo . Isto porque em função dessa experiência r egistram-se , se 

gundo Freud (1974g) , vária s ocorrências no indivíduo . Em princi 

pio , efetua- s e uma descarqa duradoura , que se reverterá numa amor 

tizaçã o da t ensão que suscitou o desprazer ge r ado pelo estado de 

carênci a v . 

Provavelmente , a descarga da tensão não e total , 

pois a esperiência propicia o encontro com um dado obj e to , que 

n ão é objeto primitivo , uma vez perdido não se encontr a jamais . 

Com isto , registra- se a presença de nivei s de tensão no interior 

do psiqui smo , níveis esses que se traduzirao n a consciência como 

repr e sentação de um objeto. Em f unç ão dess nível de tensão que e 

retido , se produz um i nves timento que corresponde a percepção do 

objeto em t ermos de sua con f iguração em marcas mnésicas possiveis 

de serem repr~sentadns . Es se arra njo d e corrente desse processo re 

presentativo v isa , portanto , efe tuar uma s ub s tituiç ã o da açao i 

nespecifica pela ação e specífica , o qual é r e sultado dos primó~ 

dios configuracionais do objeto e m sua inscriç : o psíquica . 

Assim , o acúmulo de tens a o representa um 

adequado para a experiênci a de satisfaçã o , visando uma 

caminho 

aproxima 

ção do objeto primitivo perdido , a o mesmo tempo em que denuncia a 

impossibi lidade de reencontrar esse obj elo . Em função dessa f rus 

tr ação figura - se a possibilidade de o sujei to se l a nçar em dire 

ção a outros objetos , (Lacan, 1974 ), a o mesmo tempo em que abando 
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na, de forma parcial, a satisfação decorrente da alucinação do ob 

jeto primitivo. ! 
t, possivelmente , a tensão qUe fica retida em fun 

ção do não encontro do objeto p r i mordial , que se reverterá na bus 

ca de novos obj e tos e se constitujrá corno elo representativo dos 

mesmos , no processo de simbolização . Este resulta de modificações 

estruturais decorrentes do modo corno as marcas mnésicas s ã o at iva 

das , pois, a princípio, a ativação das mesmas revela apenas um 

cará t er alucinatório , ao passo que , pelo i mplante da at ividade do 

pensar , tem lugar a lembrança corno o resultado da ativação dessas 

marcas . Neste sentido, a lembrança (do mpsmo modo q~e a alucina 

ção ), vem assinalar a ausência de algo que está em outro lugar 28 

No caso da alucinação trata-se da coisa , enquanto no que tange a 

lembrança pode-se falar do objeto , já que a mesma e o resultado 

do processo representativo . ~ rtssim ~ue o objeto enquanto urna au 

sência (não de um vazio , mas de rtlgo ~ue possui completude) vem a 

se atrelar no sj.stema simbólico , pois o reconhecimento da ausen 

cia do objeto e um processo da siqnificaç~o atribui da a esse obj~ 

to (Delaroche , 1982) . 

Esta acepção evidencia apenas um dos caminhos cons 

titutivos da formação do obj eto , já que o outro revela- se em fun 

ção do desejo materno , que especularmente responde por dadas de 

mandas objetais no indivíduo . A esse Lespeito assinala Niceas 

(1984) que , no que tange ã construção do objeto , podem ser desta

cados três aspectos principa is que podem ser analisados nas 

tAM po.ó,tç.oeó n11Yldame.n.mú : quan.to ã n.e.c.eó.ó,t 
dade, e.te ê e~pec2Mc.o e .óati.6 na..tõJUo j quan..to ao 
de.6 e> j o, e..\ te> /..'J e/úa ,tlcAedu;t2ve.l. a W/la lLe.taç.ão 
c.om o obje.to lLea.t, ,üldepel'ldente do .óujedo, o de 
.ó ej o de..6ILeve1.an.do eó.ó en.c,trtfme.n..te c.omo Ite.taç.ci.o ao 
San..ta!.lmaj qL'rtn.to ã dernan.da, em .óua aJt.t.<.c.u1a.ç.ão 
ela e. plL-i.o Jt.<.,tccA.<.am e nte d(!j'/lan.da de at1101L , embolLa 
c.oHc.elLlu.l1do wn obj e> to que não -t-he. e. polte.m e.6.6e.11 
c..<.a.t ( P . 6 7 ) . 

Assim , o objeto a cha- se atrelado a essas três ver 

tentes e a sua organização em teLmos de totalidade significante é 

o resultado da intervença o das mesmas , principalmente porque so 

mente assim os aspectos parciais serão representados corno g lobal~ 

dade. ~ desse modo que o obj to ao ser constituido vai cair nas 

malhas do desejo do Outro , pois este é o tributo pago pela pass~ 
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gem da relação obj e tal em termos de parcialidade à rel ação de o b 

jeto total para, com isso, o suj eito ser possível de nomear o ob 

jeto de seu desejo . Somente assim é que pode deli n e ar-se no pro 

cesso de mediação e a partir da í , prossegu ir em busca de explic~ 

çõe s sobre sua ordem no mundo e do reconhecimento do desejo do o u 

tro . 

~ apenas desta maneira, o u seja , n a medida em que 

se articu la simbolicamente com o objeto, que o sujeito p o de , po~ 

tanto, não só conviver com a falta resultante dos estados de ca 

rência , corno também se lançar em busca de algo que possa suplan 

tar esses es tados. Es s a falta e o seu reconhecimento são de extre 

ma importância , pOjs é a partir do momento em que o objeto surge 

corno atrelado a falta primitiva , que há o desdobramento de um du 

plo registro, o qual é ao mesmo tempo , revelação da falta 

nada pelo Outro demandante do de sejo e a falta do sujeito 

qual aparece no processo de significação (Gre e n , 1 9 75). 

consi~ 

tal 

Assim sendo , o ob jeto no limite e ntre o real e o 

simbólico representa aquilo que n a esfera do signi ficante se reve 

la corno algo perdido , ou seja, algo que da ordem da coisa se pe~ 

deu corno significação e se c onstitui corno urna marca não simbolizá 

ve1 29
• Para resistir a e ssa perda , o s uj eito lança-se fr enetica-

mente a procuro desse obj eto mas o que encontra , na real idade , são 

obj etos substitutivos e qu e não fazem uma substituição adequada . 

Mas , é vinculado a esse objeto perd ido que o s uj eito 

se imbui na significação de si e no reconhecimento do Outro. Isto 

porque, o aparecimento desse objeto s ob a forma de falta especif! 

ca a natureza nao especular do me smo, pois tudo ocorre corno se ao 

sujeito n ã o fosse permitido o acesso a dimensão s ignificativa de 

si mesmo (pelo fato de que teria sido obliterado pe la função ma 

terna) . Essa obliteração reca i sobre um objeto q u e é r e sponsável 

por um estado de completude q u e foi rompido pelo corte efetu ado 

pela mae , relativo à inco rporaçao , pe l a criança, da unidade d a es 

pécie . 

2 dessa fo r ma qu e o apar ecimento da falta , corno in 

suplant5ve l , v ai responder pelo reconhecime nto do d e sejo do Ou 

tro , desempenhando uma f unção (corno resíduo da marca deixada por 

esse Outro yue estabeleceu a condição faltant para o sujeito) a 
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partir do seu acesso ao simbólico . ~ assim que o desejo constrói 

a condição de ser para o sujeito e também referente a delimitação 

do Outro como aquele que é potencialmente capaz de revelar o se 

gredo acerca do objeto p e rdido . Não obs~ante , esse segredo fica 

consignado no plano representativo e ligado ao desejo na 

de significação pois, a falta manterá uma relação com a 

que a eterniza para além e aquém do encontro possivel de 

to que a preencha totalmente . 

cadeia 

palayra , 

um obj~ 

Embora atrelada à palavra , a falta não se anula na 

presença do objeto , ou seja , estará sempre presente 30
• Para que 

haja a existência do objeto , torna-se necessário a existência da 

falta . Conforme a ssinala Maci (1979) 

... a tAaje;toJúa do objeto llepJteAenta a Jte.lação 
do .6uj Wo c.om a 6a!ta do OutJto , na qual .6 e e.n 
c.on.VLa dete/lJn-tnado peto.6 e6úÂo.6 do .6-únbó Uc.o--: 
Pe1!.o me.6mo , o de.6tino do .6Á.mbouc.o .6 e enc.ontAa 
-tYlCÜ.6.6oc,tavei..mente ugado c.om o de.6tino do obje 
,to e em .6ua Jtef.ação .6 e pJte6-iguJtam a.6 dUf't.6 -tnMe 
XÕe.6 ma-toJte.6 da 6unç.ão de. objeto c.omo JteAto : en 
tJtc!. a manutenção que b.toquua a 6a!ta e a Jtepe 
tição que a atJtave.6J.Ja mecl-tar,;te aJ.J .6ubJ.J ,Wu-tçõeX 
pouvalent~ que. c.on6 eJtem ao ob j >to o c.cvz.áteJt 
de pJtó,te.6e (p. 451) . 

No que concerne a essas inflexões da função do obj~ 

to em sua articulação com a falta , pode- se assinalar que , com re 

ferência à manutenção (aqui conside r a da c omo aquele quantum de 

tensão que é retido no interior do psiquismo) ocorre uma desarti 

culação do obj eto na cadeia simbó lica , ou seja , fica excluJdo da 

mesma , já que a manutenção presentifica uma falta não simbolizá 

vel o Assim, esse aspecto· da coisa não representável irrompe no 

real como um corpo estranho , estranho porque traz o selo do regi~ 

tro do imaginário , o que concorre para fomentar uma brecha que e 

convertida num vazio significante . 

No c aso da repetição , assi nala Lacan (1975) que a 

falta acaba por estruturar no campo do simbólico a trajetória do 

objeto do desejo , o que irá conferir valor de significação ao ob 

jeto perdido . 

Como se pode verificar, num caso ou no outro, a úni 

c a possibilidade de um objeto figurar simbolicamente é através da 
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falta do objeto primordial pOis , é em funçao desse objeto perdido 

que se delineia a relação do sujeito com a significação , a partir 

da incorporação d~ significação que o outro permite . 

~ desse modo que,para Lacan (1978b) , o objeto se e~ 

trutur a mantendo o horizonte da falta que o constitui , ou seja, é 

através do proces so de significação que tem lugar as relações de 

objeto enquanto mediatizadas pela representação . Esta viabiliza 

o r etorno a um estado onde , por via alucinatória,o objeto se man 

tem efemeramente em sua totalidade . Mas a funçao da falta e cance 

lar e ssa alucinaçao 31 
, o que implicará pois num arranjo do recal 

cado mediante o modo como essa falta se articula na cadeia simbó 

lica (Nancy e Lacoue - Labarthe , 1981) vindo , pois , a figurar no 

plano representativo e não mais como uma realidade . Desse modo , o 

objeto nao se mantém no lugar da f a lta já que ~ repres entaç ã o se 

encarrega desse efeito mediador . Some nte assim , o desejoseexpres 

sa no real atrav; s d e suas demandas deslizantes nos objetos , ! f~ 
cando impedido de sua manifestaçao frenética . 

o efeito desse impedimento na realização plena do 

desejo faz com que devido às insistentes repetições e as cons tan 

tes bu scas de diferentes objetos , se forje através da articulação 

simbólica a matriz do recalcado com base na atividade represent~ 

tiv a . Esta matriz sediará um arquivo de aspe ctos do real simboli 

záveis e nao simbolizávei s, que se expressarão de dist intas for 

mas . 

Ess es aspectos n50 simbolizáveis permanecem como 

um remanescente do simbólico , que na conduta apare cem conjuntame~ 

te com os aspectos que s~o coordenados pela lógi ca da linguagem . 

Assim , no campo do imaginário ficará preservado aquilo que foi r~ 

cortado do simbólico , ou que ao mesmo não ascedeu . Para Dor (19tl5), 

a questão considerada por e ss e ângulo reque r que se defina o obj~ 

to como um núcleo , no qual a repe tiçã o é o aspecto principal , além 

de ser o resulta do de uma encruzilhada entre o ordenamento do ob 

jeto efetuado pelo desejo do Outro e pelas int rferências da com 

pulsão ã repetiç ~o , próprias da pulsão de morte . Neste c as o , o ob 

jeto enquanto mediador entre o real e o simbólico se ins creve co 

mo um duplo campo dinâmico dotado de uma interioridade ( relativo 

aque les produtos resulta ntes do processo de representação), e uma 

exterioridade (que se c racteriza pelos aspec tos não 

veis) . 
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Esse feito mediador que o objeto executa no real p~ 

ra pertencer ao simbólico P de 'terminado por um eixo da falta que 

condiciona a coisa em si como al~o nào representável em sistemas 

simbólicos . É entao desse modo que o real se articula com a ca 

dei a significante na sua relaçao mais streita com o dinamismo do 

psiquismo lMaci, 1979) . 

Vinculado à significação , o objeto se articula em 

difé rentes modalidaJes com a rea lidade psiquica . Existem trê s ni 

veis pelos quai,s os contefidos do regi stro do real se articlllam no 

ps iquismo em coordenaçau com a atividade decorrentedo processo de 

simbolização . 

Um deles , denominado da articulação apropriada , e 

aquele no qual se observa que os aspectos do real sào registrados 

psiquicamento cano uma perda . Estes reapare cem em termos de con 

tefidos mentais atrav;s da represent ação . Neste c aso , a represent~ 

çao vem constituir aquilo que fata no real . Assim sendo , aquilo 

que é captado pelo real através da mediação da atividade simbóli 

ca s egue um duplo destino . Por um l ado , reflete- se no campo I do 

imaginário e reaparece na atividade oniric~ e por outro torna- se 

presentificado no simbólico em função da atividade representat~ 

va , ou seja , articulado ao processo de significação (Safouan,1970~ 

No segundo nivel , onde se ve~ifica a articulação do 

real com o recalcado, observa -se a dinâmica das operações mentais 

que se perdem do real e se mantêm no simbólico , sob a égide do re 

calcamento pdra, posteriormenLe , efetuar uma recuperôçao desta 

perda no campo do fantasma . t no entanto uma outra forma de os 

conteúdos do real se atrelarem ao registro do i maginário . Neste 

caso , o recalcado representa aquilo que falta no real, sendo o 

fantasma a possibilidade de representação do conteúdo da falta do 

objeto primitivo , referente ao processo de signi ficucão . , 

Quanto mais incursionado no campo da fantasia , esp~ 

cificamente falando , maior é a probabilidade do psiquismo estrut~ 

rar um processo neurótico~ , pois esta modalidade as sinalada re 

presenta o modo pelo qual o psiquismo estruturado neuroticamente 

se articula com o real (Green , 1977) . 

convém salientar que nesta operuçao de perda do real 
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em funçao da fantasia , registra-se uma mediação do simbólico , com 

um r e torno ao campo do imaginário . Então , no processo neuróti c o a 

quilo que se perde do real pela interveniência do simbólico retor 

na ao imaginário através da atividade fantasmática . 

No terceiro nIvel , os conteGdos que são desviados 

do real represen ·tam tudo aquilo que não é reconhecido no simbóli 

co . ~ss e desvio acaba por originar um r manescente do simbólico , 

que se acoplará aos nGcleos primitivos do psiquismo promovendo , 

portanto, uma expansão dos mesmos , isto porque grande parte do 

psiquismo primitivo contém um conjunto de marcas não simbolizá 

veis que são armazenadas no corpo erógeno (Sandler , ;1977) . Sendo 

assim , tanto essas marcas como esses aspectos recortados do simbó 

lico persistirão no psiquismo como algo que é desconhecido , que 

retornam ao real , devido a rejeição do simbólico . Não obstante , p~ 

lo fato de sses objetos não fluIrem no imaginário , nem se viabili 

zam em repres e ntações retornam ao próprio registro do real como 

testemunha concreta daquilo que não foi aceito no simbólico . Este 

é o modo pelo qual, na opinião de De Waelhens( 1982) , ocorre a es 

truturação do processo psicótico . 

Sob este prisma , pode-se conjecturar que o objeto 

que se situa entre o real e o simbólico é relativo ao espaço , o 

qual decorre da atividade do processo de significação , de modo que 

a topologia do significante vai enfim , determi nar o espaço daqu~ 

les ob je tos que pe,netram no simbólico e são posslveis de represe~ 

tação , ou ainda aparecem nos sonhos conformando , portanto , u~ ca~ 
po pslquico no qual se encontram os objetos que result m de um pro 

cesse de acei tação . 

Esse espaço se dignificação é aquele no qual o su 

jeito se encontra verdadeiramente, pois e daI que advém toda e 

qualquer forma de sentido . Para Nancy e Lacoue-Labarthe (1981) e s 

s e espaço define o sujeito , pelo fato de estar articulado com a 

linguagem , pois 

a e.ó:tJr..utuAa da .ti lLg UCLg em implic.a Yluma c.lÚa 
ção do ~uj~~o . Eó~a vnplic.ação , qU~G6qUeh que 
ó ej am ó UM mo dali da de.ó , nào e ó õ -i..YÚUM, ó (ulão 
que ê 6uJ'ldaYl .te de. ~o da a f õgA..c.a qu e: A..tLã óe A..M 
.tCLf.CLIL. POI!. Wlla pa/t-te (a LLng uag em c.om ó UCL e.ó .tl!.u. 
tU/l.a , pILé-eW.tf!. a evt:tJr..ada que YlUa 6az o óujeI 
:to YlLLnI 1l10 1/](! nto de ó eu de,6e.YlVo.tv ,únento nlenta..t-; 
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Lac.avd 197 8a) ). POJt oU/tAa pCUtte., a -<-nc.UJl.,6âo do 
/.)uj e--Lto na linguagem, c.omo Eoc.u;toJt , pcvunÁ..-te 
ao me6mo, o ac.u/.)o a wn /.)upoue. mede.Jtiai. do 
~ c.UJl.,6 o ( p. 31 - 3 2) • 

t então, na configur ação desse espaço estabelecido 

pela s ignificação , que a palavra se estrutura , parn conservar- se 

como um elemento articulado ao c ampo da coisa e ao campo do obj~ 

to pela atividade representativa . Ainda esse espaço contém ele 

mentos dos vários estágios d e formação do psiquismo , desde o mais 

nrcaico até o espaço formado em função 

(Green , 1975). 

das relações objetais 

Há , também , uma outra possibilidade de operação com 

os objetos provenientes no real , pois os mesmos podem ser recusa 

dos de figurarem no simbólico e em decorrência dessa recusa pa~ 

sam a constituir um outro espaço , o qual contém todos os objetos 

que estao no psiquismo , mas que nao penetram ainda no 

sejam esses obje t os do arcaico , dO espaço relativo as 

parciais de obje t o ou ao espaço formado quando r laça0 

totCllidade . 

simbólico , 

relaçoes 

objetaI em 

t possivel se admitir que esses dois e s paços , form~ 

dos como o resultado da entrada do sujeito no simbólico , repres~~ 

tem em sua onotação diaJótica a presença e a ausência simul~ânea 

ae dados objetos que entram no campo de signiflcação . Além do 

mais , é ~amoém provável que eSses espaços não sejam lns-câIlcias es 

tanques, p01S aprespn~am areas ae interseção , como podem ser 00 

servadas nas produções psiquicas como o n~o falho , o chiste , o de 

lirlo e a alucinação . 

Es-ces proautos psiquicos representam para Dor(1985) 

formas puras, na s quais o imaginário (a~rnvés dos obJeto s do cam 

po simbólico) se c oncretlza e se objetiviza , como qUllo que 

é admltido no pSlqulsmo pela a-civldade slmbóllca . 

-nao 

Pctra melhor explicar a dinâmica psíquica em relação 

a esses espaços e aos objetos dos mesmos , pode - se lançar mão de 

um mode lo topológico , para com lStO se chegar a um entendimento 

das intrincaaéls relaçê:es aesses objetos com os reglstros do real , 

do imaginário e do simoólico e como esses três r egi stros se ar tl 

culam entrp. si . I sto porque não se pode ClrCUIlscrevcr o obJeto , 

- 289 -



senão em termos a e sua inclusão ou de sua exc~usão no espaço rel~ 

tivo à traje~ória configuraaa pela signif lcação . b , en t ão , com r e 

ferênci a ao slgnlfican~e que se orga nl za a topolog ia do objeto 

(Lacan, 1975) . 

Nesse sen~ido , c be sallentar que o objeto e sempre 

r elaciv o a ~opologia ao slgnlficante , e na medlaa em que o mesmo 

nel a n50 se lnscrev e , permanecera nas malnas ao imaglnário , desco 

nnecldo por~an~o para o sUJeito . Senao assim , enquanto fundia~ ao 

imaginário , não s e cons tl tul como um l imi t e que recortará , deiiml 

tando o compo do rea~ , a par~ir naquilo que , em função das oper~ 

çoes ps í quic s , proceue aa captação da imagem especular oferecida 

pe~a f llogênese . 

Anallsando a ques t ã o por este prisma , c aD e r es s al 

~ar que a úlIi c a r ect liaade (aqui entendlda como aquilo que e cap~~ 

ao do real pela medlaçao simDó~ica se converte poste r iormente em 

representação ou em pensamentos onirlcos) , e aque~a vinc ulada 

a os aestinos do s UJe ito que sao marcados pela significação . 

Aqui , o termo realidade nao faz uma ref e rência dire 

ta ao sentiao empiris ta acerc a do objeto , j à que s e trata ao obj~ 

to e nqua nto inscrito p Slqulca mente a partir das vicissitudes da 

~xperlencia aa sa tisfação . De sse moao , a realidade em q ue stcto tLa 

~a de um objeto construído psiquicamente , o qual representa os v~ 

rios destlnos do r~aL , conslde r anuo-se a f unç ão do ob j e to em sua 

r elução c om o igniflcante , no âmago aa experiêncla da sa~isfa 

ção . ~sta é de sumd l mportancia n o so no processo constitutivo 

do objeto , como ~amDém nas leis que forjam o homem enq uanto numa 

no , especi f l camente pelo fato de que ~ o result ado dessa eXDeriên 

cia a orlmelra màrCri qu P se p.difica no oSlquismo primitivo , ainda 

quando a realldad e pulsional nao es t á a trelada às malhas da lin 

guagem . Para Niceas (19~4) 

o vcL-tO/l. de6-6 a e.xpeJÚ~l'lua .(.YU.ucu. de. -6a;tv~ 6aç.ão , 
-6 e. de.pl!..e.el'lde. de !.llLa cvt.:Uc.uiação c.om o c--6.tado de 
de6ampcuw 1LacL.<.c.a.-t no qLLa.-t , pOI!.. !.lua pl!..e.mcdUILaç.ão 
b-tu.t:óg-éc.a , o home.m -~e. vê. jogado e. que, c. o lLI!..e.ta 
uvame.l1.te , o .[O/U1a ab,6 o tutcune.n.te. dc.pende.n..te ele 
Wl1 outILo , dC--6de a !.lua en tJtada 1'10 llIundo , um our/I..O 

pVlc.eb.{.du c.omo o YU.pO.[(!.J'1 r e. Úl'!..{.c.o - o OUVl..O , a 
rXLlLf . .lJ1.. do qua.t e de c.ujo t ug alt , a-6 -6ua.ó 1'le.c.(?--6J.l-t 
dad)!.l podvl..ão /.) e.1!.. /.)ct.W 6 W{L/.) I p . 56) . 



Esse outro que potencialmente satisfaz essa necessi 

dade do sujeito em s u a prematuridade biológica é o Outro da lin • 

guagem , crivado pela sig~ificação . Então , a realirl ade que e apr~ • 

sentada ao sujeito depende tão somente daquilo que a 

çao é capaz de engendrar , particularmente no campo da 

signific~ 

realidade 

Dulsiona~. Isto porque para Garcia- Rosa (1986) , a pulsão anterior 

ao recalque , e ao inconsciente e portanto ã linguagem está sempre 

buscando uma satisfação. Esta vai se modificando à medida em que 

se engendra no processo articulado pela linguagem , na medida em 

que vai se tornando "escrava" do desej o do Outro, ou :>e ja , no exa 

to momento em que se encontra necess ariamente submetida às ordens 

do simbó ~ico . 

A respeito dessa satisfaçao da exigencia pulsional 

muitas questões são levdntadas , especiulmente porque este e um 

dos pontos teóricos ainda obscuros . O pensamenco de Freud (~974i) 

se manteve na premlssa de que a pll~sao procura portanto encontrar 

uma dada experiência de satisfação referente a uma satisfação que 

já foi obtida nos primórdios da história individual de cada sujel 

to , quer dizer , antes mesmo do processo d e corte que tornou o ho 

mem humano . A pdrtir desse momento, a pulsão irá trilhar um cami 

nho onde encontra diferentes objetos,j 5 q ue o processo de humanl 

zaçao representa uma iniblção do seu obJetivo, ficando assim con 

signada como uma ameaça quando referida aos processos de humaniza 

ção ditados pela cu~t~ra . Desse modo , ou seJa , lmpedida de ~an~ 
festaç50 nireta , a pulsão se utilza então de seus e~ementos - a i 

dela e o afeto - para p netrar no mundO da SUbjetividade em busca 

da satisfação . Isto Já evidencia uma lnscrição da rea~idade pul 

siona.L no terreno da significação , onde o obJeto que se apresenta 

para a satisfação da p.xigência pu~sional representa um iniclo de 

realidade - ou seJq um destino do real - contido num significante . 

~ entao como significante , que o objeto vincu~ado a 

satisfação eXlgioa pela atividade pulsiona1 se atre.Lara ao dese 

jo . este processo , confere à pu~são uma legitimidade própria en 

quanto concelto epistemológico . Por isso , vai figurar no campo da 

signiflcação, mantendo- sE' estrei tamente vinculada ao desejo e a um 

objeto , o qual é estruturado na condição de signlficu n te . Nã o ca 

be dúvida , que esse arranjo do psiquismo em função desses quatro 

elementos - pU.Lsão , satlsfação , objeto e desejo - representa um 

des lno dO real crivado pe.Lo processo d 8 subj tlvação que a slgn~ 

flcação condiclona . 
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No que concerne ao oojeto c omo instauraaor 

subjetividade , Maci (~ 9 7 ~) assinala que 

. . , opvz.a /.) e.mplte. c.omo um .um,vte. ae. uma CÜ6tJubLU 
ção , e.Ylqual'lXo de.te.Jun-<"Yla o ac.rU;tado e o e.xpLu.,úi 
do. O ..tn;tvúO/l.. e. o e.xte.!t..LOIt 1te.6-f..e.tvn c.aaa wn de. 
.6e.UJ.> dOmZI1"LO.6 , de mo ao que. é. .6e.mptu~. um .um..t-<..e. va 
IL-<..ãve-t o que 0.6 ae.tl()Un-<"Yla Yla dM ,t;úbu.-Lção que. 
.6 e. e..6taoefe.c.e. . Não .6 1C.. úata ac. wna e.Yltiaade. -<..Yl 
c..tuldct c.o rno c.o n;te.u.ao YlWIl c.o Yl-UYli?ytt e. ou dd.e. IC..X 

c.tLÚ.do , /.) e.Ylão ae. wn LÚllae. que v~a e. Iteoltgan; 
za 0.6 c.ampo.6 a pa.J!;CÚL c/ C. Ope.lLa.ç.õ e..6 qLLe. Il.e.c.ae.m M 

Dite. o .6..t9 VIi Mc.an;te. A 6 UYlção de. W1-<- te. do 00 j e.-LÕ 
d ) MYle. a -<..11"t!tO j e.ção e. apito J e.ção , o qLLal . .6..tgl'ú6-<" 
c.a que. to do o domZrt..i..o C[ ue. Va-L aa úww j e.ção ã ~ 
de.Yl,uMc.aç.ão, ..tYlaic.a VII ,~UM d..t()e.lteJlçM M Ite-ta 
çõ e..6 e.Yl-ULi? aque..tM . A Ite-tação de. o b j eto .6 upõ e. e..6 
te. Ultc.u..L-W c. .6 e. de.tvwlúla em /1.e.t.açãu C.O Ill o úIe. 
cu::. e.J1.l{ uan;to e..6.:te. .6 e. ac.h.a de.tVLm..tYlado pe.w ODj~ 
to I p. 4 í 4 ) . 

dessa 

Sendo assim , pOde- se pens a r que O objeto na medida 

em qu e resulta o processo de s ignif icação - mediação da atlvida 

de simbóLica - d e termina sempre um espaço marcadO pelas relações 

da cadei a de significantes que são , em última instânc la, os ele 

me ntos c o nStitutivo s da topologla do ob je to . Este e o resultado 

de um long o processo , o qual reflete a dinâmica da e ne rgia pulsi~ 
~ 

nal ao percorrer as infinitas marcas mn eS lcas, e n e la s Se debil i 

tdr para dar lugar ao aparecimento da atlviaade de cunho ~imbóli 

co, em lugaL de ctti vidctde aetermlnada meramente pe l. a s l eis do im~ 

ginârio . Assim , o objeto a caba por s e intermediar ent r e esses dois 

campos e o real, sendo qu e diretamente a o simbólico e indiretamen 

te ao imaginârio. Nesse sentido , a con s tituiçã o do obj eto pelo 

processo de significação r epresenta uma perda gradativa da força 

da energia pulsionul e em cons equência é t ambém o r esultado de 

marcadas restrições n a s demandas orie ntadas pelo desejo . Náo obs 

tunte , e ssa potência da e nergi a pulsional que se perde e as r es 

trições que se proces s am n a s d emandas sus citadas pe lo d ese jo não 

desaparecem do psiquismo . Ape nas n ã o figuram no simbólico , confo~ 

me as s ina l o u La c a n (1979a) , mas persistem enquanto c o nte Gdos que 

sendo n ã o-simbolizâveis sao da ordem do regi s tro do i maginârio, 

podendo natura lme nte em dadas condiçoes irro mper e m no simbólico 

como conteGdos es trunhos ou atipicos . 

Ass im, se pode a f irmar , como fez La can (1979a) que 

esses conte Gdo s forcluídos do simból ico (ou s e ja , aque l es que n ã o 
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levam a marca do processo de mediaçao realizado pelo signifi 

cante) , formam um novo espaço que se constitui c omo o compleme~ 

to daquele que se organiza em decorrência dos c onteúdos que sao 

simbolizáveis,os quais denunciam a existência do proces s o de 

significaçao . Isto porque , a ausência do signific ante no espaço 

forcluído recorta o negativo desse significante no real . Este 

e o outro efeito do simbólico , quer dtzer , não mediar determin~ 

dos conteúdos deixando os objetos r elativos aos mesmos excluí 

dos do processo de nomeação. 1:: também uma outra função do real , 

que se estiver apenas atrelado ao registro do imaginário reali 

zara sempre o negativo do simbólico , na medida em que o objeto

alvo é sempre 11m objeto alucinado e não aquele referente à re 

presertação (Lac Fl n , 1974) . Neste caso , não há oreconhecimento do 
- -significante velado , pois o que surge no real e a neqaçao do 

mesmo . 

A par do exposto até entao , pode-se deduzir que e 

xistem quatro níveis de intervenção do real no que concerne a 

constituição do objeto : enqua~to produto desarticulado do imagi 

nário e do simbólico , evidenciando- se assim como uma n ã o- exis 

tência já que nao se 'inscre ve no psiquismo como conteúdo men 

tal; enquanto produto ~rt iculaco ao imaginário e forcluido do 

simbó lico , cnmo no nelírio e na alucinação ; enquanto produto ar 

ticulado ao simbólico e ao imaginário , de forma que aquilo que 

se faz representar no simbólico passa por um processo de esca 

moteamento , com9 acontece nas defesas n e uróticas; e finalmente 

enquanto mental articulado no imaginário e repre sentado no re 

gistro simbólico como ocorre nas produções do tipo : criati vida 

d e , obras de arte ~ outras (Ma nnoni , 1~73) . 

Neste último nível , t em- se uma dimensão do real que 

se sustenta no intetior do processo de simbolização , pois essas 

produções r epresentam o resultado da ação do sujeito sobre um 

dado objeto do pl no de representação , visto ,que es ta fu~ ciona 

como o ponto de encontro das duas dimensões constitutivas do su 

jeito: sua historicidade e suas relações atuais , ou seja, segu~ 

do Brentano (19 73) de uma perspectiva da hj,stória pessoal e do 

momento existencial , no qual o indivíduo se encontra . De qual 

quer modo , a representaçao - aspecto do destino do real no ama 

go do simbGlico - é sempre r eve ladora de woa falta , pois denun 
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cia a aus~ncia de um objeto, que no registro simb61ico , ~ con 

s ignado como de impossível alcance , enquanto que no real , esse 

objeto ~ represen t ado como uma realização possível . 

~ esta uma das posições entre o real e o simb61ico , 

especificamente no que concerne ao objeto de satisfação . Face à 

esta situação , a e n trada do sujeito no simb61i c o , atrav~s do 

processo representativo , vem representar unla decepção do fantas 

ma relativo ao imaginário, fantasma esse que cont~m uma informa 

ção ilus6ria de que haveria nalgum lugar uma possibilidade de 

encontro do objeto primordial e de satisfação total com ornes 

mo . Di sso resulta pois , uma matriz que mant~m urna certa di stân 

cia da fantasia c úm a realidade , distância 8s sa marcada pela i~ 

terveniência do s imb61ico devido aos objetos que neste 

tro são representados . 

regi~ 

Esta distância é também denunciadora de uma lacuna 

que se converte no c ráter atual deslizante do desejo (Deleuze , 

197 7 ) , na medida em que essa lacuna r edunda numa falta , a qual 

v em se constituir como um argumento útil que suportará o real 

enquanto a rti culado ao simb6Jico . 

Desse modo , assinala Maci (1979) que , essa experiê~ 

cia de tentar encontrar o obj eto primordial consigna - se sempre 

como uma repetiçao e ainda consigna- se em termos de sua peculi~ 

ridade , pelo fato,de 

rrão .6eIL po rr,tu.a1 , ne.m uru. nOJUne. , .6e.llão um ucl.o 
d_lal.e;tú.o . Não COY/..6Á.lde. e.m ctbJvÍA OI!:. o.e.tW.6 pOIt I~U 
po/z. a ne.g a;U. vidade. e. .6 e. e.q u,il í.hfLtl -60 bf7 e o ab-úIHo 
da memõ/Úct . Não .612. compltova de. l1Ianulta cU.lte.tct o 
que. c.w;te. , .6 e não pe.fo COv!-toltno quc. o Iteco Ylhe.ce. 
e.m .6 e.u .6 VL como lte..6 to , a pCUL-UIt da na.f.;ta de. -6 e.1t 
que file. ou,.toltga M.fU)..do YIO .6Á .. mboÜco. O (J .. ncorr,tJl.O 
com ct co-u.,a ;tIU)] como -6UpO-6;to a 6CLt-ta de .6e.It , de.vi 
do a qual. .6e. coYt-6;t;;tui o -6uJe.i;to rro app . .to de. awu 
uo pMa -6 eu dC,-6arnpaf7íJ (p. 4 ~ O) . 

Sob este prisma , podp.-se concluir que toda a exp~ 

ri ê ncia e uma r epetição na medida m que presentifica a falta . 

Sendo assim , nada mai s é senão uma forma de ativar uma marca 

não- simbolizável , relativa à angústia dos primeiros momentos de 

vida . Dai então , essa ativação se constitui num veio que estar~ 
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sempre em atividade , pois o desejo nao foi , nem poderá ser to 

talmente atendido , e assim a ativação desse estado· funciona 

sempre corno um freio para a satisfação máxima e mortífera das 

eXigências rela~ivas ao desejo. Em outras palavras , essa angu~ 

tia funciona sempre corno um sinal que antecipa o encontro com 

urna falta , diante da qual , o simbólico entr a em atividade para 

através da representação constituir o objeto sobre a base dessa 

angústia . Com isto , funciona para promover urna aproximação 

ab i smo que há entre o desejo e a satisfação que ao mesmo 

vinculada . 
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N o T AS 

1 - Na medida - dispõe de referenciais próprios em que nao se p~ 

ra circunscrever o que seja o registro do real , o mesmo fi 

ca então definido em relação aquilo que -nao e , ou seja , se 

caracteriza esse registro a partir da exclusão dos aspe~ 

tos p ertinentes tanto ao imaginário , quanto ao 

Em suma , postula-se que o real é aquilo que não 

simbóliFo . 

pert~nce 

nem a ordem do simbólico nem é da ordem do imaginário . 

2 - Em certo sentido,mesmo caracterizado como o conjunto de e 

lementos marginais ao psiquismo , o reaJ faz parte de uma 

constituiçã o pelo fato de ser um limite entre aquilo que 

pode ser dispo s to em termos de represent ação (podendo tam 

bém ser apres e ntado na matriz f 3ntasmática , relativa ao i 

maginário) e as formações restante s que se excluem de sses 

dois destinos. 

3 - Trata- se dos trabalhos realizados no campo próprio da Psi 

canálise , vis a ndo proceder uma critica sobre os conceitos 

produzidos no mesmo , particularmente , no que tange a carac 

terização e ao momento de surgimento da forma de pensar 

cientifico , ou seja , como se processou a ruptura com a for 

ma de pensar ideológica . 

4 - Acerca da realidade em sua relação com o registro do real , 

faz - se ne cessário traçar algumas consideraçoes . Em princi 

pio , o termo indica a existência de toda uma cosmologia , 

definida pela Fisica como mate r ialidade objetiva captável 

pelo homem ou não . A ' nda pode- se situar a realidade como o 

resultado de tudo 'aquilo que o s u jeito apreende através de 

suas inscrições psiquicas . 

Com relaçao ao conceito de real , convem salientar 

que o mes mo nao se de fi ne em relação a nenhum~ das duas ca 

tegorias mencionadas , v isto se tratar o real , de uma série 

de fenómenos que se situam numa zona limite entre o unive r 

so estabp.lecido pela r epresentaçao e todo o conjunto de 

aspectos naturais ou não , os quais não são , por assim di 
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zer , passíveis de serem metabolizados psiquicamente em fun 

çao das l e is estruturadas a partir das formulações freudi~ 

nas acerc a dos modelos referentes às primeira e segunda tó 

pica . 

Por outro lado , o fato de não serem metabolizados 

psiquicamente não quer dizer que sejam totalme nte estra 

nhos a esse domínio . Desse modo , pode- se conjecturar que, 

sendo os aspectos componentes do real aqueles que são pa~ 

sIveis de serem apresentados na matriz fantasmática. ou 

ainda estarem impossibilita dos de serem expressos em ter 

mos de representação , os mesmos não sao alheios , nem total 

mente desvinculado s do psiquismo , apenas situam-se numa re 

gião externa ao mesmo , p asstm não recebem as suas determi 

naçoes funcionais . Quer dizer , têm esses aspectos urna di 

nâmica própria , a qual não se explica meramente pelo pr~ 

cesso de recalcamento , nem também por outras operações {que 

co-parti c ipam na clivagem da s11bjetividade . 

J - Isto , se for possibilitado o implante dos códigos culturais 

necessá r ios ao sistema de trocas mGtuas das relações vin 

culares . 

6 - Que r di zer então que , a medida em que se procede a incorp~ 

ração dos elementos relativos ao real , nos registros simbó 

lico e imag~nário , tem lugar o processo de humanização . 

Em suma, o real repre~enta um esteio básico , 

de sua existência irá depender a funcionalidade dos 

pois 

dois 

outros registros . Neste caso , a codificação por um lado , 

e a apresentação na cadeia fantasmática dos elementos refe 

rentes ao r 8al comporão urna matriz que , relacionada ao 

desejo e forjada pelo mesmo , intervir.á nas formações das 

caracterlsticas distin tivas relativas ao ser humano . 

7 - Esta seria a topologia psíquica que LacaT! (19 75) propoe e 

que pode ser considerada epistemologicamente corno um ter 

ceiro modelo explicativo da dinâmica do psiquismo , urna vez 

considerados as duas tópicas formuladas por Freud . 
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8 - ~ possIvel que as manifestações pulsionais referentes ao 

per Iodo an t e rior ao implante da linguagem em sua função in 

tencional , resulte em marcas que permanecem no espaço psi 

quico arcaico corno nao-simbolizáve is e que terão corno pa! 

co a realidade corpórea . 

9 - A morte r e presenta um dos eleme ntos do real , ao qual nao e 

poss Ivel urna representação simbólica , nem mesmo sua inclu 

são na cadeia da at ividade fantasmática referente ao imag~ 

nário . 

10 - O futuro destino do sujeito , neste sentido , depende da es 

trutura que o desejo materno engendra , com r~lação ã poss~ 

bilidade de humaniz aç ão . 

Caso o desejo materno não se predispon ha em relação 

a possibilidade de a mãe simbolizar o feto corno represe~ 

tante legItimo da condição de humano , ou ainda não seja 

possIvel apresentar esse feto na cadeia imaginária corno um 

fantasma r eferente ao humano , têm-se en t ao a não - humaniza 

çao corno consequência da exclusão efetuada pelo des e jo ma 

terno. desses dois registros . 

11 - A mãe func~ona corno urna esp~cie de " f i ltro ", que seleciona 

os aspectos do real e os traduz para a criança . Obviamen 

te , nesta tradução interv6 m as marcas do seu desejo , o que 

a caba por estabelecer, para a criança , uma realidade bem es 

pecIfica . 

12 - Esta compe lxidade se deve pOis , ao fato de que por um lado, 

o real S8 def ine em relação aos registros simbó l ico e ima 

ginário , e por outro faz a lusão ã toda urna história do in 

divIduo e de s u a esp~cie . 

Desse modo , situa-se o ~eal como algo q ue se local i 

za entre os dois conjuntos de aspectos relativos a consti 

tuição humana pOis , ao serv irem de pano de f undo, a repr~ 

s e ntação e o texto do fantasma deixam entrever uma reali 

dade própria do S0r humano , a qual se situa diante do indi 

vIduo , e na medida em que se consigna no processo ontogen~ 
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tico. (uma recapitula~ão da filogê n es e da espp.cie) efetu a 

se um resgate de um aspecto que est2 aquém do individuo , 
, 

sendo pertinente à sua história mItica . 

13 - No caso , trata-se então da realidade psiquica 

do proc0sso ele apreensão dos spectos do mUlldo 

te , os quais se farão apresentar no psiquismo. 

decorrente 

circundan 

1 4 - De certo modo , a mor~e em termos de realidade pslquica e 

1 5 -

-apreendida em sua negaçao para que , desta forma , a vida do 

sujeito passe a ter sentido . Somente em função de uma neg~ 

çao real da mortp , é que a pulsão de vida produz a integr~ 

çao necessária à permanência do sujeito enquanto 

pelo desejo e pelas leis culturais . 

Ao se postular este duplo destino do real , está se 

do estabelecer parâmetros que possam definir esse 

Neste sentido, admite-se que aqueles r::onteúdos do 
- recebem significação simbólica nao permanecem no 

mediada 

tentan 

campo. 

real que 

rea l , da 

mesma forma q 11e aqueles conteúdos , aos quais sao impedidos 

a apresentação imaginária em termos dn atividade fantasmá 

tica. 

1 6 - Presume- se , pois , que ~eve haver u ma dinâmica f uncional 

pslquica , a qual tem como caracterlstica principal a sele 

tividade , ~articularmente no que tange ao seu modo de op~ 

ração . Devido a esse fato , é provável que em dados está 

gios do desenvolvimento evolutivo apenas determi nadas in 

formações são metabolizadas e ulteriormente transfor~adas 

em representaç6es , podendo tambêm serem incorporadas ~ ma 

triz fantasmática . Não obstante , outras informaç6es que 

não são metabolizadas persistirão e aparecerão no real . 

17 - De certo modo , o simbólico guarda um estreita relaç ão com 

o r ea l , seja com aquilo que figura nesse registro , seja com 

aquilo que do mesmo é excluldo. 

18 - Fantasma é aqui conside rado como algo que difere 

mente do que seja fantasia , muito embora alguns 

radi c al 

autores 

utilizem as duas palavras como sinônimas . Não ob s tante , em 
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função de suas d iferenças estruturais , os dois termos 

empregados em s e us sentidos próprios . 

-sao 

Por fantasma , entende-se uma formação p sIquica que 

apresenta s e u conteúdo es trutural e racional , definido em 

termos da matriz imaginária, sendo assim , portanto, um in 

dIcio de simbolização de um desejo inconsciente . Com isto , 

o fantasma se expl ica meramente em relaçao a os aspectos 

do inconsciente, enquanto que o termo fantas ia cobre uma 

acepç ão mais ampla , podendo ser o equivalente , ao nIvel do 

registro simbóli c o , de deva neio e de outras fo rmaçoes rela 

tivas ao pLocesso s ecundário. 

19 - Esta afirmação vai de encontro a proposiçao de que o Real 

e um corte na estrutura do sujeito que opera no entre cru 

zamento dos registros imaginário e simbólico . ~ neste sen 

tido que se pensa numa analogia e n tre o real lacaniano e a 

pulsão freudiana . 

20 - Esse é um dos pas s os do processo de formaçao do e go, que 

se v erifica a parti r do encontro com o Outro; situação na 

qual , o sujeito se constitui como Ufla ilusao, po is capta 

para si uma unidade que é pertinente à espécie , a qual e 

espe l hada pela mae. 

21 - Admite - se,que q desejo materno e s tabele ce uma novela e ne~ 

ta de signa um personagem para a cri ança , sendo que esse se 

ra mantido no psiqui smo c omo algo próprio da criança , mas 

que se refere tao- s omente ao desejo materno . Ao nascer , a 

criança pela sua função do olha r e introduzida nesta nove 

la q ue já está e scrita , passando aI a desempenhar o papel 

que lhe foi atribuldo. ~ assim q ue se processa pelo o lhar . 

o encontro do su j eito com essa matriz do i maginário. 

22 - A linguagem repre s e nta o mecani smo que produz um efeito de 

unificaçã o na imag em corporal , que se mantém em dado esta

do de permanência e impede , por assim dizer , as interferên 

cias da pulsão de morte qu e visam o retorno do estado de 

fragmentação . Em c erto sentido , a linguage m e o 
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terminal de u~a série que se inicia com a captaçao da ima 

qem inteira do Outro . 

23 - _Moi " corresponde em português a "para mim " : mas , opta- se 

aqui pela grafia franc es a pela facilidade de se aproximar 

mais do pensamento lacaniano . Ainda assim , se faz n e cessa 

rio alguns esclarecimentos sobre o "moi" . 

Primeiro , trata- s0 de um estágio na formação do E 

go , r e lativo à primeira identificação , a qual inscr ve o 

indivíduo no reqistro do imaginário . Seria , portanto , urna 

perda do sujeito no desejo do Outro , representando ass~m o 
, , 

momento da antropogênese , no qual o sujeito está excl~íno 

da triangulRridade constitutiva da condiçao de humano . 

24 - O termo francês " je " corresponde 11 Eu e representa o suje,:h 

to corno resultado de urna subjetividade j 5 crivado pelas 

leis do sirrthó lico . t: o " j e " a função de Uloa lei que se im 

planta no "mo i " e ai estabelece um regime const.i tuti vo , co.!} 

tribuindo para a formaç~o de urna imagem e struturada a pa~ 

tir de urna outra identificação (neste caso , poster ior a 

primeira) . 

Esta segunda identificação efetua a entrada do su 

jeito no registro simbóli.co . Neste sentido , o "je" repr~ 

senta o suporte do simbólico , no qual se verifica a ilusao 

de urna ortopedia uni f icada pelo reconhecimento da media 

çâo que se efetua pelos códigos culturais . 

25 - Esta terá sido a p rimeira tentat i.va de Freud para estahele 

cer a diferençR entre o aspecto qualitativo e o quantitatl 

vo . Também pretendeu explicar corno se processaria a conju 

gaçao desses nois aspectos num dado fenômeno psíquico . p a 

ra isto , supôs que deve haver sistemas psíquicos que 

regulados apenas pelo princípio do prazer enquanto que 

tros operam regulados pelo princ ípio da realidade . 

-sao 

ou 

26 - Diz Aul Rgnier (1979a) ,que,a criança vivencia um estl1do de 

prazer ao captar no olhar materno , o prazer referente ao 

gozo máximo (propriedade exclusiv a da mulher) , pelo fato de 
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ter o filho corno o objeto que e relativo a possível compl~ 

tude fáli ca . 

27 - Considera- se ser a experiênciu de satisfação o marco dis 

tintivo entre a tensão e o prazer , e que se insc rev e ps! 

quicamente corno a marca d e urna mudança corp6rea relativa ã 

c aptaçao de uma un idade consiynada no c orpo , pelo prazer . 

Isto porque , o estado d e tensão r e mete o indivíduo ao esta 

do de fragmentação no qual as manifestações da pulsão de 

morte trinn f.l.m . 

28 - Com iS1:o , admite-se que a representação localj, za no psiqui~ 

mo um objeto que se encontra em outro lugar. 

29 - A alusão aqui , diz respeito aos conteúdos emanados do in 

consciente que nao são a ceitos no sistema pré-consciente e 

que retorn am ao p~imeiro sistema, ficando e tern~en te imp~ 

didos de figur~rem no segundo. 

30 - A falta,do mesmo modo que o desejo , é sempre indestruti 

ve l , pois revela em si a condiçao de continuidade da vira . 

31 - A falta acaba por cancelar um estado de continuidade ilus6 

ria , estabelecida pela satisfação decorrente do encontro 

com o objeto aluc inat6rio que re s ulta da ativação de urna 

marca mnêmica . 

32 - Isto em consonância com a postulação freudiana acerca do 

processo de articulação do in0ividuo no processo neur6ti 

co , com um tipo de objeto específ ico , ou seja , trata-se de 

uma d isposição do sujeito para investir num objeto ideali 

zado . 
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05 - O SnmLIOO COMO ACONTECIMENTO 

Fazer referência à ordem simbólica é situar a questão 

determinante da sujeitificação 1
, pela qual o humano se estrutura 

corno tal. Esta ordem não aparece isoladamente corno o registro do 

real, pois está intimamente articulada com este registro e com o 

imaginário, de modo que poderia se pensar que o simbólico é,em ter 

mos gestálticos , a figura e que tem corno fundo o imaginário e o 

rea1 2
• Isto porque na condição especificamente humana, embora se 

possa observar urna intervenção desses três registros e , na real ida 

de, o simbólico quem impera. Não obstante, isto não quer dizer 

que o imaginário tenha deixado de exercer suas influências pois, 

mediante quaisquer deslizes do simbólico, surgem as formações do 

imaginário em sua plenitude, corno urna cap tação especular, realiza 

da em termos de dualidade significativa, anterior à situação edíp! 

ca. ~,portanto, na edipianização que o real se estrutura enqua~ 

to tal, para que o simbólico possa se estruturar em termos de re 

lação ternária. 

o simbólico, à medida em que se presentifica no "in 

fans" , possibilita a estruturação de urna realidade, não no mundo 

das coisas, mas no psiquismo. Esta realização só se exclui ~o ps! 

quismo na condição psicótica, momento em que o simbólico nã~ exer 

ce total controle sobre aquilo que está constituIdo no real. Neste 

caso, assinala Maci (1979), a forclusão psicótica é um mecanismo 

que deixa o real ' excluído do simbólico, ou seja, no processo psicª 

tico a simbolização do real torna-se impossível. Isto porque a p~ 

1 avra é encoberta pelo aparecimento de urna outra cena, cena esta 

que nao é determinada pelo processo de significação lingüística, o 

qual estrutura o simbólico, ou seja, evidencia-se urna formação psi 

quica que é o resultado da presença do discurso do Outro, pois o 

que o simbólico deixa entrever nesta condição é que houve uma fa 

lha na estruturacão do inconsciente, a partir da função especular 

em que o outro se engaja, para promover os elementos constitutivos 

da condicão de sujeito . 

Neste sentido, o simbólico, enquanto relacionado ao di~ 

curso do outro, e o resultado de um processo que se organiza fora 

da regulação do sujeito, pois, conforme assinalam Vallejo e 

lhães (1979) 
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a-tJtavé6 da oltdem .6-Únbó,uca, o .6 uj e..{;to e.w.t e. 
e. e. l1iÍlte.l1.ta .6ua lo calização dial1t e. de. dUM qUe..6 
tÕe..6 6ul1da.me.YLta..-W: pwnwo, a da .6 e. x uaLi.da de.-; 
.6e.gundo , a de. ,6P' U .6tatU.6, poltllue. nada ê. de.MrU..do 
a pttiotti, .6ua e.wtenc.ia não e. lte.duzZve.l ã 6atua 
üdade. biol ógica e. o .6ujeiÂ-o tem que. loca"Uzatt-: 
.6 c. ~IW11 .6 ta-tU.6 não e.qu.i.vctle.I1,te. ao bio.t ógico . · (r. 
10 3) . 

Estas duas questões da ordem simbólica, quando susci 

tam o problema do masculino e do feminino, e a própria modalidade 

existencial, assentam-se sobre organizaçoes forjadas pelos protofa~ 

tasmasi neste caso, formalizam-se a partir do registro do imagin~ 

rio. Não obstante, essas questões não estão no sujeito, chegam-lhe 

(como resultado dos protofantasmas), de fora, quer dizer, do siste 

ma simbólico no qual está inscrito. Vendo a questão por esse ang~ 

lo, pode-se portanto admitir que,a entrada no simbólico, (pelo fa 

to, de o sujeito passar a conviver com esses aspectos e tentar en 

contrar respostas para os mesmos), representa tão somente uma sub 

versao da ordem da maturidade das coisas, subversão essa que está 

ditada no desejo presente na instituição familiar (Lacan, 1979b). 

Essa subversão da natureza exprime-se na dialética vi 

va da etapa do espelho que,no seu processo de desnaturalização do 

humano, acaba por distinguir o imaginário do simbólico, embora toda 

essa dialética esteja encaixada no imaginário conforme assinalou 

Palmier (1977). Mas. é na medida que o registro do imaginário se 

vincula ao simbólico que se torna acessível, ou seja, apenas quando 

articulado ã cadeia significante é que o imaginário se torna ~xpr! 

mivel. Não obstante, isto não quer dizer que o imaginário correspo~ 

da ao ilusório. Embora,a característica principal desse registro se 

ja o desconhecimento (relação dual) há evidentemente,aquém de toda 

cena imaginária,uma forma antecipada de simbolização que se manife~ 

ta no exato momento no qual o sujeito pode antecipar especularmente 

uma gestalt de corpo unificado para suplantar ã angústia relativa 

ao estado de corpo fragmentado. Essa antecipação,que se efetua es pe 

cularmente,representa já o esboço da constituição da cadeia simbóli 

ca, o que irá se estruturar definitivamente a partir do manejo dos 

elementos da ordem lingüística. 

Na visao de Palmier (1977) 

- Se. o homem pe.l'L6 a a oJr.dem .6-únbólic.a , 110.6 di z Lac.cu1, 
ê CC'1. tame.ntc pO.'1.que. já )o-i cnvotv-ido p OIt e.la e.m .6 e.u. 
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.6 e/lo Setúa poJttavr;Co .6Upflema U L1-6aO pafla o homem 
pe.IUlCLfl que. e.te a C.OY1,6 ,t(;tuJ. , pO-ÚJ ú j eYlquavr;Co 
pCLfluupa deMa ofldem ê que o .6uj u to pode tam 
bêm C!..YltflM YlO de.6 Mtadwo flaCÜc.at da paÚtvfla-: 
(p. 4-1 ) • 

~ do uso da palavra que se estrutura a dialética da in 

tersubjetividade,que se marca pela passagem da relação especular ao 

registro triádico, no qual se forjam questões concernentes à origem 

do sujeito, à sua sexualidade e as proibições necessárias ao proces 

so de humanização. Essas questões são apenas reativadas no suje~ 

to, pOis,já pertencem ao r~pertório estabelecido pelo desejo paren 

tal, em função de urna determinação filogenética. 

5.1 - O Processo de Significação e o Acesso a Realidade 

A significação que advém pela entrada do sujeito na d~ 

mensao simbólica acaba por marcá-lo pelas determinações culturais e 

criá-lo enquanto ser do desejo do Outro, devido a possibilidade do 

reconhecimento da verdade. ~ esta que, segundo Cabas (1982) ,esteia 

o limite da realidade, aspecto introduzido pela significação atra 

vés da função lingüística, pOis,conhecer o mundo - realidade exter 

na - pe los signos linguisticos, constitui o fundamento último, ca 

paz de dissolver o grande mistério e a perplexidade (10 homem dii'lJ"1t-~ de si 

mesmo. Esta circunstância, enquanto estrelaçamento de duas verten 

tes ; é o resultado, de um lado, da presença dos fantasmas que o re 

gis tro do imaginário suscita e: do outro, da impossibilidade de ace~ 

so direto aos objetos,tal corno evidencia a função do real. Por isso 

se faz necessário o processo de nomeação,o qual se insere num duplo 

c ampo: no imaginário, sobre os fantasmas e no real, 

se entre as determinações do desejo e dos objetos. 

intermediardo-

Desse modo, a significação do mundo surge como urna co 

dificação realizada pela linguagem, isto porque , os objetos ao serem 

nomeado s no processo de significação já estiveram presentes no àmbi 

to da percepção, especialmente pelo fato de que é a funçao visual 

aquela que, ao nascimento, já se encontra funcionalmente pronta. A~ 

sim, esses objetos que são nomeados lingüisticamente, já fazem pa~ 

t e do regis tro imag inário, pois nesse níve l, é essa função que se 
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encarrega da captação da realidade . 

A chegada da função ling~ística vai proporcionar fecun 

das transformações nesse modo de captação da realidade, pOis,ao in 

ves de se efetuar por via direta, o acesso ao real, mediado pela 

linguagem, se dá no plano representativo (Saussure, s/d). 

Este é o alcance que a linguagem, atrelada ao pensame~ 

to, promove para o sujeito sobre a função do olhar e sobre a reali 

dade que advém,portanto, em decorrência dessa função. Não obstante, 

esse alcance se explica linguisticamente pelo processo de formação 

de símbolos 3
• Para Lacan (1975), este é o momento ao ql).al se estabe 

lece para o sujeito as condições de humanização, pois,somente assim 

terá condições de se precaver contra as ausências periódicas do seu 

objeto de desejo, na medida em que , evolutivamente, torna-se apto a 

transferir para um dado objeto a ausência que esse objeto fundamen 

tal (mãe) ocasiona. Naturalmente; isto só é possível se a criança já 

for capaz de operar com os elementos da cultura, quer dizer, deve 

ser portadora de um jogo que lhe permite reali zar determinadas ações 

para ultrapassar o seu estado básico de privação . 

Evolutivamente, assinala Piaget (1970) que,nos primór 

dios de sua existência, o sujeito se engaja no sistema de seu dis 

curso concreto tendo um acesso restrito, pelo fato de que suas op~ 

rações psíquicas ainda não possui?-, :' ~ um arranj o amplo . Nessa fase, o 

sujeito opera com o meio, utilizando-se apenas de esquemas motores 

denominados de índices . Esses são funcionais apenas no plano pe~ 

cepti vo. Urna característica distintiva do índice em relação aos outros 

aspectos do processo de simbolização, é que este constantemente vin 

culado à situação e não à atividade do sujeito. Desse modo, nã9 im 

plica em representação, pois, tao somente evidencia urna reali~ade 

perceptível . Para Wallon (1979), o índice não pressupõe o desdobra 

mento entre coisa e imagem, razao pela qual nao se pode vinculá-lo 

à representaça0 4
• 

o caráter de temporal idade , ao qual o índice irá se 

inscrever gradativamente, acaba por torná-lo mais complexo e marca

lo em termos da dimensão passados. Com isto, observa-se urna trans 

formação desse elemento rudimentar da significação em um outro,den~ 

minado sinal, que e o resultado da atividade representativa, a que 

opera sobre o índice. O valor de signifi cação do sinal é bem restri 

- 306 -



to, pois, não revela nenhuma atividade interpretativa, na medida em 

que evoca apenas uma relação motora. 

o sinal representa algo de concreto, de vivido, ou se 

ja, para Wallon (1079) "e uma paJtte qU.e JtC?duz o todo , de que a-tl1da 

nâo (!~téi , Il ('111 pode .6(U1. .6C?paJtado " rp. 78 2) . 

o sinal já representa o resultado de uma experiência 

organizada. Seria um elemento que, ao nível percentivo, estaria em 

prontid~o visando a deflagração dos esquemas motores. Em suma, o si 

nal é um índice que evolui pelo plano da experiência que se regi~ 

tra repetitivamente. O sinal não conteria, pois, os subsídios bási 

cos referentes à compreensão e,embora desempenhe um papel relativ~ 

mente importante ao processo de significação, é anterior às rela 
-çoes entre significado e significante, pois, conforme postulou Rosa 

lato (1974) 

••. O .6-tI1.a1 não .6obJtepct6.6a o vUve.f. da c.omunú.ação : 
.6 ua ~ unção é. .6 eJt peJtc.eb-tdo, M .JH que ~;to -tntJto duza 
-tnveó t-tgaçoe.6 de .6-tgn-<.Mc.ado, oüeJtec.endo a eópeJta 
de .6LW meluCLgem .6omeJ1;te wn jogo Jtel.:JtJúto , do tipo 
b.i.néiü(" de pJte.l.:Jença ou de CLu.l.:Jel7c.-tcL, de CLMJtmação 
ou de negação, de pOl.:Jilivo ou de negcl.-uvo rp. 729 ) . 

Este é b modo pelo qual o sinal opera ainda desprovido 

de qualquer interveniência das normas sociais pois,quando um sinal 

torna-se apto a ser estipulado pela cultura, tem-se aí, segundo Sa 

ussure (s/d) , a sua evolução para uma unidade de significação mais 

complexa, que e o signo. Este surge como o elemento que, nas trocas 

sociais, possibilita o processo de decodificação. 

O signo já pressupoe a significaçao, uma vez que se e 

fetua o desdobramento entre a coisa e a imagem referent~ à mesma. 

Neste caso, o signo revela-se como algo que está sobrepondo a repre 

sentação do real pOis,encaixa-se numa rede onde significado e sig 

nificante entram em oposição. ~ apenas desse modo que o signo po~ 

sibilita o acesso ao plano da verdadeira representação, à medida em 

que pode dispensar do objeto correspondente qualquer vínculo relat! 

vo à semelhança, pertinência ou analogia. Isto porque o signo, ao 

surgir, faz suscitar um processo de organização bastante complexo, 
-o qual tem como base a convençao. Desse modo, enquanto que o sinal 

surge como uma repetição do índice, o signo será o resultado de/uma 
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estipulação social, que é dirigida a um dado sinal. Neste caso, re 

presenta a gênese da função simbólica, nao corno a associação de 

duas realidades primitivas isoladas mas/corno o poder de encontrar 

(através da convenção) urna representação para um dado objeto e para 

essa, um signo. Em outras palavras, pode-se pensar o signo corno u 

ma operaçao relativa à ação específica decorrente do pensamento, e 

não pautado meramente numa descarga motriz desordenada. 

Neste desdobramento do sig no e ntr e r epresentação e ob 

jeto, e que nasce a significação. 

Analisando a questão por este prisma, pode-se caracte 

rizar o sig no corno algo que,por convenção social, substitui ou repr~ 

senta as coisas, isto é, a realidade. Na concepção de Peirce (1974), 

para que algo seja caracterizado corno signo deve, portanto, ser ca 

tegorizado em termos representativos, ou seja, o signo, deve sempre 

rep resentar algo. t a partir dessa proposição que Saussure (s/d) se 

valeu p ara afirmar ~que sao essas representações relativas ao signo 

aquelas que circulam entre o ouvinte e o falante, e não propriamente 

e ntre a s coisas e m si. Isto tendo em vista os aspectos que pelos 

signos se faz em r ep resentar, visto que, o signo não vincula urn a coi 

sa a um nome mas, um conceito a urna imagem acústica. t, então, pela 

possibilidade de operar utilizando os sig nos que o suj e ito se huma 

niza, porque internaliza as convenções sociais que estão e ngajacas 

no si g no enquanto combinação de um conceito (estabelecido convencio 

nalmente), e urna imagem acústica que circula entre os ouvintes de 

uma dada comunidade. Desse modo, o signo é a mola mestra do proce~ 

so de significaçã o. 

De certo modo, a apreensão do signo, em termos psiqu~ 

cos, representa p ara Hormann (1973), a maneira essencial pela q ual 

o s e r humano tem acesso ao mundo, isto utilizando-se naturalmente a 

linguag em corno instrumento que possibilita a interação entre o org a 

nismo humano e a realidade circundante. Neste sentido, o sig no es 

tá sempre representando o lugar de urna conexão entre aquele que tem 

capacidade de conhecer e o objeto que será tornado no processo de co 

nheci me nto, de modo que,para Hormann 

... quando 6(' LLt.i.U?a wn .6-i.gllo como exp/te.6.6ão ou 
~ i.ll t(IHla ~ e c hcga a W /1a cOllc.tMão COlIJO .6e conhe.ce 
('u ~ (' p'l.(!~tuH<? tulla cOI1C?xão , da Hlco1{)e ,~tação di )~ 
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nâm ello 6 e C.Ovtc..f.u.-i. (em c.oHexão COI/1 o me!.lmo) algo 
que Hão cültctamente C.ogl'lO-6c..{vee; M-6~m, da IJ1WU 

6e.6tação de 60tvte!.l mudavtçc(,Ó na Á.rl;teMÁ.dade da 
voz -6(' c.apta a emoção daque-Ce que tÍala (p . 41) . 

Assim, é pela atividade de significação que o signo 

possibilita , em sua função representativa , q ue se tenha acesso a uma 

realidade desconhecida e talvez inconsci e nte , visto que o signo apo~ 

ta sempre uma relação c om aquilo que é pe l o mesm(-· designada , relação 

essa, para Saussure (s/d), arbitrária e conve ncional . Esta e a ca 

racterística da correlação entre o signo e o designado. 

Em seu desdobramento , o signo enquanto unidade,resulta 

da associação de um significado e um significante . Neste caso, fa 

zer referência ao signo é situar algo diferente do plano das coisas 

concretas pois , significado não é coisa em si , senão um conceito . 

Do mesmo modo , o significante não e propriamente um som mas, uma 

marca psíquica relativa a este som . De certo , significado e sign! 

ficante são, enfim , abstrações que possuem seus lugares garantidos 

na língua , através de um consenso social . ~ nes t e sentido que se 

afirma ser o signo o elo entre a linguagem e a atividade representa 

tiva , elo esse que e a base de todo o processo de humanização e e, 

ao mesmo tempo, responsável pela organização do psiquismo em suas 

instâncias , particularmente , em função dos efeitos que a 

representativa (decorrente do signo), faz repercuti -- no 

no rearranjo e conformação das marcas mnemônicas. Claro 

corre nte defensora das teses estruturalistas põe relevo 

de de operar com signos como a condição "sine qua non" 

atividade 

psiquismo, 

é que I a 

na capatid~ 

para a org~ 

nização do psiquismo . Consideram também que , este modo de operaçao 

dos sig nos e subjacente à passagem da condição de ser biológico p~ 

ra a condição humano, pelo resultado da assimilação e apropriaçao 

das norma s culturais estabelecidas por convenção. são então, essas 

normas q ue a atividade representativa presentifica no psiquismo co 

mo sig nos e que se expressam através da linguagem , num efe ito pura 

men te humano . Aliás , como assinala Wallon (1979) 

... Ellt'L C! a tÁ.llg uagC'.m C! a '1.(!PlLC! ~ C'J1 taçêw pcuLC'c.e , 
cc'm L"ít'i tl l l/cHie'L W)) eaçD (! ~~ 'lIc.iat . UI/Ia '1(>))'L(' 
~ C 11 taçát"· ti ti c, lIão SOM e c o 11 0 tada po 'L )JClta v/ta~ 
(que'L pl'~ wl/a ~Úl/pe C'..6 COIt6 ,(glta 1a t ada, qu('..'!. pC' 
ta (,xp'i(' ~~ ê((! vC!'LbaC d C! wl/a .i.HtC!.llçãu) não pod(; 
'Lia ~ C'1 5ixada peta eO I / .~ U~HcÁ.a . Na C' pode.ua-; 
pC!. te· lI/C! 110 ~ )J'tO-6 .~ eg LiA_li. , Hem e 11eo nt/tCUL C16 c16-6oua 
çC;(' ~ IICee ~ Ú(.'l...i.cl~ aof.> ,~ etL~ d e.~ C!llvo.t v.úI/ (!ll.-tO-6 . . \!a.~ 
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P()Ilq uC' , ê de otUg eJl1 I.l o C.Útf.., a U.llg uag eJl1 0npõ e ao,~ 
dad(·s da c.oHI.le-(.êl1cta e ,(J/tJwdu: rr e. ea Ol.l quad!l..o,s 
de C.L' J/V C "Ç Õ <.'.~ ou de e.x pe/tiêllc.tCt6 t/taCÜc..i.oHw 
qut depcJ/deJll do gt'wpo (! de 6ua vida coee t{.va (p. 
173 ) . 

~, então , desse modo que o signo se constitui corno a 

unidade lingüística responsável por urna transformação significativa 

na organização psíquica. Esta transformação , à medida em que se pr~ 

cessa, torna-se irreversível em seus efeitos , toda a dinâmica da a 

tividade mental que ,a partir de então , tem seu funcionamento deter 

minado, quase que exclusivamente, pela influ~ncia que o sig no exer 

ce. Principalmente,devido ao fato de que, o signo enquanto ligado à 

representação evidencia para o sujeito um desdobramento do objeto 

representado em termos de antecipação. Isto quer dizer que , a repr~ 

sentação é, então , vivida corno anterior ao objeto a que faz referên 

cia. 

t esse efeito de antecipação que vai caracterizar o 

signo enquanto não mantendo qualquer relação concreta com o objeto 

que a representação situa no psiquismo. Além do mais, o signo 

se apodera da realidade lingüística, visto que,todo o produto 

-nao 

da 

atividade perceptiva , anterior ao acesso da linguagem, faz parte ,ou 

seja, é representado pelo signo. Quer dizer, o signo para Hormann 

(1973) representa também a realidade extralinguística sendo, porta~ 

to, Dor meio dessa unidade de significação, que essa realidade ê c~ 

nhecida ~elo sujeito. Esta proposiçao coaduna-se, pois , com o pens~ 

mento de Lac an (1982) . para quem 

••• O ~ (gn o J/ão é po/ttal1,t o .6.i.gno de. ct.egwlla c. o~a, 
Ill itS de WII c )<? i..to que. ê. aqu.i..to que. .6 e. I.lupõe , en 
qu.c:U/to taL, de WI1 LWIC.,i.OJ/CUll <? lltO do 1.l ,i.gJ/ .. t).i.c.ante~ 

E.S M d e.-i t o ê o que. F/te. ud 110.6 eVlJ.J ,i.J1a e. que. é. 
o pOl/f,' de pcVU-.i.da do dü cuf1..6 o al/a.t Lu co , ~to (I , 

c' wj ei..tu . E.6 t.e. não ê out/ta co~a , I.l enão o que 
de. S L i.:a ,/C( c.adú a de. ,s.i.g 1l..l1.i.c.C(H t e. .. s. EM e. e. ) e...i. t o, 
(' ,suj l! itC' , ~ o <?1 e.i.to ..i.l/tetunc.d.i.wz.,to e.1l0'l.C. o qu e. 
C{(.'l.a c. t eú :a [UII si.gn.i. ),i. c.ctllte e out/to I.l.i.gll..l ).i.c.ante. , 
i..s tc· ;!, ,S C-'l. c.ada WI1, I.l e/t cada qua t , Wl1 e.teJJl e.J1t O. 
(p . 68) . 

Embora considerado corno a unidade associativa entre 

significado e sig nificante, o signo, na medida em que atrela a rea 

lidade extra linguística , suplanta tão somente essa dicotomia. Isto 
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e, pode se observar quando se analisa o signo em sua relação aJ prQ 

cesso de conhecimento. Desse modo, além de um significado e um sig 

nificante, o signo contém também um referente que é da ordem extra

lingüística (Hormann, 1973). 

Desse modo , o processo de significação se exp licari a 

em termos de urna estrutura triádica, ao invés de urna extrutura bin~ 

ria comnosta de significado e significante . Esta estrutura triádi 

ca composta pelo referente - coisa extralingüística - referéncia

significado lingüístico - e significante seria, pois , o elemento 

primordial do nrocesso de sig nificação. Especialmente dessa manei 

ra, deixa-se entrever um espaço para que a r ea lidade e x tralingüíst~ 

ca nossa ser captada. Neste caso, o referente, ao representar a re~ 

lidade extralingüística , não destitui o valor do signo, enquanto e 

lemento que circula entre ouvinte e falante de urna dada sociedade, 

ou seja não altera a relação entre determinados códigos sociais 

(Eco , 1968). Não obstante, é somente na medida em que esses refe 

errentes se situam na cadeia de significantes, que a realidade ex 

tralingüística, à qual se vinvulam, é conhecida, ou seja, é desse 

modo que as unidades culturais implícitas e explícitas, que circu 

lam no universo da comunicação, ocupam no psiquismo o lugar das coi 

sas. Em decorrência desse processo de substituição,pode-se admitir 

que a significação é um fato lingüístico,cuja estrutura correspon

de à estrutura sintática, .que é o aspecto mediador para a captação 

da realidade. Essa captação é o resultado do aparelhamento da fun 

ção do olhar atrelada a urna prática social, onde reside o reg istro 

do simbólico . Este , enquanto tal, surge num espaço criado pela rea 

lidade não-verbal, nois segundo Blikstein (1983) 

••• C' hOlll Clll cogVlO.6Cel'](e. d e. . .6(!. l1vO.f.Ve. , pcuw ex-w;tjjL 
(! s C' b'L C.'V;' V('/L , In e. CCO'l.-UlilO.6 não- vVLbCLÚ de. d;,1VLe.!2 
cLaç,1o (' de -i..d e. I1US;'caçáoj pCV'La 1l1OV CIL -.6 e. 110 te.1lI 
)X ' c 11 0 C?.6 )Jaç o de .6LW C 0111 WU da de. , o úlcL-i..v;(duo 
C.6 tab ct rce. e. cur..t<.cu/:_a tlLaço.6 de ;'de.ntA..!J;'caçao e. 
de d;. 'íoc ll u ação , com 0.6 qucÚó ):laMa a d-wc~m;' 
IlCL'L, 'l ecO I1!t ece.1L c .6 e.,te.C;'OI1CLIL, pOIL e. lltIL e. 0.6 e,s ti.. 
IIlLitC'S de Wltl'e,'!..60 cunoIL1o e. contlnuo do ,'Le.cLt , CLó 

CO 'L CS, as ~ OJUII(('~, a,s SUIlÇC;e..6 , o s e..6 )Jaço ,s e. 0.6 
t CIHPC'S IICC(" SÚí.,UO.6 ã .6ua MblLeV;'V(!l1ua (p . 60) . 

t desse modo que a significação faz suscitar, no con 

t ex to de urna prática, todo um conjunto de valores que se convertem, 

nara Geiger (1972) em traços ideológicos, os quai s desencadeiam a con 
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figuração dos elementos básicos mencionados por Blikstein, eque sao 

fundamentais no processo de significação , o qual responde pela cri~ 

ção do homem enqua~to humano , no seio das sociedades. Desse modo, 

a sociabilidade, embora seja um traço essencial do humano , não está 

nele , ou seja, vem de fora e o transcende, pelo fato de que é dada 

pela linguagem e também porque se atrela à atividade sob a forma de 

um sistema valorativ0 7 • Deve-se aqui supor q ue toda ação humana, na 

medida em que está mediada pelo processo de significação, contfm um 

elemento de ordem inconsciente ou até mesmo da realidade extralin 

güística , que explicará esta ação em termos daquilo que se situaria 

além da linguagem . Este seria , pois , a ressurgéncia dos conteúdos da 

dimensão do imag inário através da função simbólica , principalmente 

pelo fato de que, embora em toda ação haja, em princípio, algo de n~ 

tureza indiscriminada , logo se prefigura uma diferença , cujo efeito 

suplanta o aspecto amorfo e indiferenciado de todo ato d e conduta 

(Varon , 1977). Este e o resultado do caráter da antecipação que a 

significacão garante a ação humana, especificamente porque toda co~ 

duta é orientada seg undo um plano que está duplamente articulado : 

antecipa a conduta daquele sujeito que emana um dado ato, ao mesmo 

tempo que se constitui como elemento útil para antecipar a conduta 

daqueles indivíduos que interagem socialmente com aquele no qual 

surge o plan0 8
• Este plano , que é peculiar ao ser humano, só pode 

ser entendido no processo de significação enquanto atrelado ao sig 

no, devido sua estrutura ternária pois, somente assim, é que o encai 

xe propiciado pela função simbólica torna- se possível . Isto ?orque, • 

para Todorov (1977) ~ o signo , compreendido apenas numa relação biná 

ria de significante e significado, tornaria impossível a si gnif ic~ 

cão em sua vertente simbólica, q uer dizer aquela que ocorre no pla 

no reoresentativo e nao no plano meramente perceotivo . - -

A es trutura ternária do siqno e, pois, a matriz 

ca, na qual o processo de' simbolização (totalmente motivado) 

tóoi 

tem 

seu luga r , (:!1J~ vincu!l..a-se aos traços verbais e não - verbais e remete - se 

ao âmago dos proce~sCbintrapsícquicos , pela atividade do pensar(He~ 
ma e Galpoert , 1980) . Assim/fica oatente q ue se efetua no sujeito 

a introjeção de uma ma téria relativa aos códi gos sociais, q ue im~l~ 

ca necessariamente na utilização dos signos como condição oara r e 

p resentar o real. Desse modo , a significação reoresenta , para La 

can (1984a) , aquilo que pela representação decorre na morte da coi 

sa, sendo 0ue é essa ~orte o aspecto que no sujeito se c onstitui co 
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mo fundamento último para a eternização do seu desejo , enquanto 

tal . Assim , atrav~s da signifi c ação , advinda do processo de simboli 

zação , o sujeito efetua uma dupla aquisição , visto que dispõe do 

siqno e do significante para se referir a uma ~ada coisa , sen~o que 

tanto o signo como o significante apresentam um significado e m um 

outro luqa r . Natural~ente , apresentam , sequndo Safouan (1985) , uma 

inscrição no inconsciente , visto que o mesmo anresenta a estrutura 

r a dical da lina uagem , ou seja , o material re fe rente ao si0no, q ue é 

disposto no inconsciente , obed~ce rá a u~ conjunto de leis lóg icas , 

i dênticas às l e is da ling uagem . são essas as leis que e ngend r am a 

significação e r espondem pelo estatuto de humanização do ho~em . 

-:t: desse modo que , se estabelece a exoressao e o sistema 

de trocas entre os sujeitos , principalmente , porque , asc~ndendo a 

linguagem , o sujeito passa a ser inteiramente dominado pela ordem 

s i mbó lica e , ainda mais , não ~ somente dom i nado mas, construIdo 90r 

essa ordem . Disso pooe- se admitir que , o sujei trJ e , ')ois , o resulta 

do de uma trama que a linguagem suscita , na medida em que torna DO~ 

sí ve l a r ep resentação da morte ,q ue se faz significar quando o ind i 

v íduo se engaja no simbólico . 

I 
Desse modo , assinala Lacan (1984b) que , a entrada no 

s i mbó l ico , q ue resulta num modo de articu l ação do real , representa 

u~a int e rrupção na engrenagem dos pedidos que o desejo suscita , oa 
-ra 0.ue , assim , o sujeito possa nao so se fazer si gnificar a oartir 

do seu desejo , como tamb~m , torna- se apto para significar em rel a 

çao ao Outro , desejo que lhe ~ pertinente. Esse process o de esva 

ziame nto , aue a significação promove , pe r mite ao sujeito um a cesso a 

realidaoe at rav~s do processo oe nomeaçao , acesso esse q ue se dã de 

forma inconsciente , tal q ual e o processo de s i mbo lização , po is co 

no assinala Safouan (1985) 

At~1II dCI tl/(U,~, (I p'l.oc(J .. j ,~ t' de. j-tmb clti:aç-((o s e. 
l'"\t:(U(( i.I/ CC IISC-tc.l/t"/Hellte , de OI/de 'l. e. ~u.Ua que o 
il/dil'7duc Jlé(c ~ e dá COl/t(( JI(Jm d(( ~ i91IA>íicaç-a(,' 
dc' ~ 7ttlb(it(l que l'IIIP'l.e.9a J1em , ,t l lC.tU.~{V(' , de la«(1 
de qLL~ (mjJ 'l.e90u Wtl ,~:Utlbo .to , pO.'l.que o tOH/a como 
'l eal i. nade . I ~ t o equ.-i.vcL.te cü:e..'l. que. o )) 'tO CC-j ,j (I 

de ~it tl bclti:ação 'l. Cp.'l e..~ eJl t(( wtla pC'Jl e.tlLaçao de 
j utlbc' (c 11(( 'l.l'((l ü {((nl' , do Ht(' /jHW H/ono q[(C eta , 
1/:1 e' CL 'I I«!II/ JI((d(( que (( di j (iJl 9U(( ne WI/(( ((tUCi.IW 

ç:1l' , 1/[((1,( cC'JI (c:m que JI (l j pe'Utld(( de j cob'l.-t- t(( co 
H/e' j(lI lbl'll·', e'u j vj(( n('jct' b 'li.'1 j[W ('xplic((ç((;' 
I/WI/ nL'j '.fel . ( ,).99). 
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Desse modo, o processo de significaçao da realidade 

nao é algo polimorfo pois, toda e qualquer simbolização mantém es 

treitas relações co~ as estruturas do inconsciente , na medida e~ 

que o signo que p recede ou antecipa um conhecimento para o sujeito 

exibir,em termos de significação , o que vai anarecer corno diferen 

ça . ~ esta a ordem que a significação vai inscrever no ps i 0,ui s mo , 

ou seja, a ordem do sentido , pois qualquer conteGdo ps iquico, que 

não se atrele a um significante , não represent a , segundo ~aqno( 198 5l , 

sentido alqum, visto que é apenas na cadei a significante que as nar 

cas diferenciais resultam em sentido . Desse modo , fala - se da sig 

nificação e acesso à realidade como um processo que deixa entrever 

a presença do significante no sujeito , particularmente vinculado ao 

desejo do Outro e a um lugar incerto (e até certo ponto inacessi 

vell , que é a satisfação plena suscitada pelo desejo em função do 

obje to eternamente perdido . 

5.2 - O Sexo como divi s ã o : c r iação s imbó l ica 

Ficou evidenciado no segmento anterior que o processo 

de significação pelo qual o simbólico emerge constitui - se numa cate 

qoria , no exato momento em que o signo adquire a dimensão suplemen 

tária do simbolo, ou seja , porta- se numa estrutura ternária . O re 

sultado da emergên9ia do simbólico é possibilitar o acesso a um es 

tado de conhecimento , estado esse determinado pela matriz básica 

das pulsões episte~ofllicas. Ainda , este é o estado que permite u 

ma ampliação do camno relacional pois e em decorrência da compree~ 

são, a qua l este sujeito tem acesso ao ingressar no simbólico, é q u e 

então surg irá como humano, tendo Dela significação uma marca diktin 

tiva e limitaGora. 

Do exposto até então, depreende - se que o acesso a si gn~ 

ficação e à c o nstituição da verdade relativa a esse momento rever 

te - se numa mobilização especifica de uma força que sedia ,. inércia 

do desejo e também contraria ao caráter de indiferenciação contido 

no mesmo . Dai então, entrar no simbólico é emoreender - se numa tare 

fa de sucessivas diferenciações e restrições , na medida em que , na 
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ra que o sujeito movimente-se , depois de seu acesso à realidade p~ 

la si gnificação , é necessário que seja reconhecido pelo outro e, 

ao mesmo tempo , esteja apto a reconhecer esse Outro , ao qual esp~ 

cularmente se deparou . Nesse processo va~ ocorrer , segundo Rosal~ 

to (174),uma substituição pois.a lei advinda da relação com o Ou 

tro impanta-se no lugar ocupado pela fusão decorrente do mero joqc 

de identificação , à qual , o sujeito se encontrava alienado . 

Essa lei é de suma relevância no estabelecimento da se 

rie diferencial que se edificará na orqaniz ação psíquica , segundo o 

desejo . ~ essa operaçao , a que resultará numa primeira diferenci~ 
-çao para o sujeito pois,ao se dispor para incorporar as normas 

culturais , se Drontifica também para o reconhecimento das diferen 

ças que ,ao nível do registro do imaginário, não são captadas , embo 

ra já es tejam presentes. 

Desse modo, afirma Chulam (1981) , esse momento retrata 

o nascimento do sujeito humano porque, somente na condição de caE 

tar a diferença relativa a si e ao outro é que 

.,. o .6ujuto nCl.J.lc.e quando , VlO c.ampo do Ou;tJz.o, 6u!l..ge 

o 6tgl//i.5-tc.al1te. . O .6ujúto é. (2.,Me. apcUte c.,tmeYlto , que 
((I/te!) (tCta-!)e quando .6ubll1C.'.;tj.do a)JC'/1Cl.J.l ã .e.õg-tc.a dei 
'[.C'g.(!) tltO do únag .tflâfL-i.o) , nada (?.fta , C! qu.e togo CtO !) u//. 

g-t'l. !) c. C'/!)ta.-tu-iMc.a em .6-tgVl-t6-tc.al1te.. O OutJw ê o tu 
galt C.'.m que. I!) e .6i.tua a c.adua do .6-tg/ú 1-tc.an.te. que. c.o 
mal/da tudo o que pode.Jr. pJr.(J . .6 eVl-uJ-tc.M -.6 e do .6 uj uto~ 
E!)!) C' (1uftto I/ão ê WIJ .6 uj (?.i.t o , metó Wil tugcUt . Lugct'l. de 
WIl !) abC.'..'l. (!)abc'l. M.6e quc .6C Itc~.tC!te J /C( H1Mc.ação da 
dt'Íe'l.C'l/ça) . t o dC!--6do de Mtbe-'l. que (1e.6tglta , a c. C' 

gW2t'l.(( do .6uje-tto . t elttão elll Itetaçêi.c~ a(} que o -!)ujel 
to .!) " de te'llll-tJ1a, (c.omo d-i.1eltença) (p . 52). 

~ então em relação ao Outro corno lugar que se estabele 

ce toda a problemática da existência humana , a qual se p r esentif! 

ca Delo acesso ao simbólico . Neste momento , o sujeito ao ser in 

troduzido no processo de diferenciação, oscila e se dizima na an 

gústia decorrente do reconhecimento entre vida e morte , o que nao 

figurava corno propriedade intrínseca ao sujeito , quando de sua ins 

crição no imaginário. Não obstante, forçado a entrar na ordem da 

significação , o sujeito não abandona completamente suas ident~fic~ 

ções imaginárias . Estas se constituem,segundo r1aci (1979) , com6 o 

esteio , sobre o qual repousa o sujeito perante a impossibilidade 

de satisfação do seu desejo, por via simbólica . Esta é a interação 
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dialêtica entre essas duas ordens pois , ~ecorrente do acesso ã or 

dem simbólica , implanta- se a diferença , que ê fundamental para a 

constituição do sujeito e nquanto humano . Por outro lado , e um em 

pecilho para que o desejo se realize plenamente no encontro do ob 

jeto original perdido , que caracterizava o processo de duplicação 

peculiar ao imaginário . Isto porque, em etapas subseqüentes a es 

sas identificações imaginárias , tem lugar a inserção do sujeito na 

cultura (processo de edipianização) . Neste caso , a ictentificacão 

não se efetuará mais em função de uma duplicação pOis , o que le~tá 
em jogo não ê mais uma imagem especular ã qual o sujeito se tenta 

culariza para apreend~- la mas , a interiori~ação do Outro , enquanto 

lugar marcado ~elo desejo , em termos de diferença , para que seja 

possível o reconheciment0 9
• 

A inserção do sujeito na cultur8 acaba por 

cer no sujeito uma fenda (resultante de um efeito da 

pectiva do desejo ) entre a anteriorização do objeto 

dido e a moção pulsional , para com isto se empenhar em 

tínuos e sucessivos visando encontrar outros objetos. 

estabele 

função pro~ 

primeiro per 

projetos con 

Assim , pos 

tula Rosalato (1974) que,em decorr~ncia da entrada no simbólico, 

o desejo , apoiado na proibição (respaldada pela diferença) , 

senta em sua função errática , e em sua indestrutibilidade , 

repr~ 

uma 

transgressão da mesma visto que , ao ficar consignado o incesto, de 

vido ao processo de edipianização , o desejo estará constantemente 

eM busca de um objeto para o sujeito , ao qual se o sujeito fusio 

na-se com o mesmo, estaria obscurecendo a diferença relativa ãproi 

bicão do incesto . Conviver com as limitações impostas pelo simbó 

lico ê uma forma de o filho se manter ligado ãs figuras parentais 

e se conduzir ã alteridade radical constitutiva da condição de hu 

mano . 

A proibição do incesto , para Freud (1974p), seria Dois 

o elemento fundamental que governará a atividade sexual, a par do 

reconhecimento e conhecimento das diferenças , que estão iMbricadas 

no processo de se . uação . Este processo , que se inauqi .ra com a en 

trada do sujeito na dimensão simbólica representa , em seus efei 

tos, a instauração do inconsciente, o que decor r e da ruptura da 

união entre o filho e a mãe . Este efeito , resultante da interven 

ção oa terna, se converterá em recalcamento primário , elemento con~ 

titutivo do inconsciente . Não obstante, ã medida em que o desejo 
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situa- se diante dessa desunião , ou seja , quando não é poss í vel a 

inscrição da mesma no registro s i mbólico , produz um efeito ci r cu 

lar e retroativo , i ndo permanecer vinculado à pu l são que lhe or i g! 

nou, portanto , ficará eternamente sediado no inconsciente (Safouan , 

1985) , revelando- se apenas em demandas que são avaliadas e permit! 

das culturalmente . Esta é a maneira pela qual o desejo se exprime , 

q uando do estabelecimento do processo diferenciador , que o desejo 

i gnora mas , que e Delo mesmo promovido, enquanto e ncravado no incons 

ciente . 

t também em relação à permanéncia no inconsciente que 

o desejo suscitará a diferença que se revert e rá na função sexual , 

pois, conforme aponta Rosalato (1974) 

••• O Ú1COH-6c-te.nt.e, e.tn e6edo , tem oJU.gúwl.meH.t e. 
Wll co ut~ú.do J.> e. xual, Hão J.>ô de.v-i.do ao M!.g,'tQdo do 
6CXO, hQ/Ldado doJ.> rcú.6, M.vtêio ,t(ullb~11l reto 6cvtú 
da Q ~I)("1.C{ da ma.twwção dc!J.J nW1ÇUC!~ J.> exua-w eu 
qUCUltO que Cv~ r~õ~ de au-to-col'L6 elLvação podem 
obte 't W)l(t J.>a-W nação -i.m e.d-i.atam e 11 ,t e. . O de.M!. jo J.>ô 
podQ ,~ e 11lw J.,ine~tM e.n/ 6uvtção de. wn -i.11covb6u eHu, 
dQ Wlla .ee-i. de p'to,ib-i.ção e de. Wlla (J~ tAu-tuILa doJ.> 
~-i.gll,i)-i.carlte.J.> . (p.403). 

t apenas desse modo que o desejo pode permitir uma fu~ 

ção simbó lica , ou seja , quando se envolve num processo de transfo~ 

maçao , que tem como destino o Outro , concebido como o lugar no qual 

ficará assegurado o pacto ace r ca das diferenças . Nesse sentido , 

fica patente que entrar no simbólico é p roceder uma operação , a 

qual resulta numa divisão , que será mantida , à medida em que o de 

sejo revele suas produções apenas em um único luga r : o inconscien-

te . Especificamente, pelo fato de que cada etapa evolutiva, (na 

qua l o homem se engaja com vistas ao alcance de uma subj e tividade ) 

nada ma is é do que senão uma acentuação das ma rcas efetuadas Do r 

essa divisão originária 10 . Esta marca , que presentifica a divisão 

primordial , se faz acompanha r, para Lemoine (1 982) , da pulsão de 

r.1o rte mesmo tempo em que se constitui como o elemento ex 

tremado da diferença. Por aposição à vida , aponta para o sujeito 

que a realização da determinação contida nessa pulsão é uma ocor 

rência que anula toda e qua l quer diferença , além de permitir tam 

bé m o desencadeamento de uma contracarga lihidinal, oposta ao re 

calcamento originário e às suas manifestações , através do processo 
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de diferenciação. Este refere-se, sem dúvida, à demarcação do se 

xo visto que , é pelo conhecimento do sexo que no sujeito suolan 

ta - se sua condição de bissexualidade original , característica dos 

primórdios de vida nos quais não 115 nenhum conhecimento sobre o se 

xo . Desse modo , o reconhecimento do sexo não só marca uma divisão 

entre não saber sobre sexo e ter conhecimento sobre essa real ida 

de , como também ~ropicia um rearranj o da pulsão epis t emofílica , em 

termos da criação simbólica , que consistirá numa esniral ininter 

ruo ta da cadeia marcada oela ausência e nela presença; condições 

que o simbólico fiaz o sujeito incorporar para ser humano e real i 

zar trocas no sistema cultural. 

t em função da assimilação desse par estrutural que o 

fascínio relativo à identificação duplicada cede lugar para o re 

conhecimento da &iferença e reflete-se na inclusão do sujeito na 

ordem simbólica sob a determinação de uma lei ;que é formalizada 

lingüísticamente. Assim, a divisão criada pelo conhecimento so 

bre o sexo é do campo da linguagem e e convertida em função lin 

güística no domínio simbólico . Este e também o pensamento de 

Soerber (1974b) para quem 

Ad (lI.i ÚfL LUH d L~ P O) i. ti. vc' ~ (HJbó C i.. co , COI1 )0.'1.))1<.' a 
cu·f tU.tUl ('IH que ~e vi.vt' , l/ão COI/~i..~tc CHJ t.'wtet'l. 

.~ i.J,lb o~i..c (Un el/ t e, 0.6 //la te ÚCÚ.6 de,6J.l a cu-ULt'w, 
HJa.~ em t .'l.a.talL O,~ tna.t elÚCÚ.6 de olÚgC'l/-6 cU.ve./t 
~CL~ de wna tHCUle-<-lLa cLLt.tUftal)}J('Y/.:te de t eJun-<-llcLda--: 
(p . 99) . 

t desse modo que se postula que, certos elementos cult~ 

rais , como no caso , a função sexual , orientam para a construção 

de dispositivos que representam ulteriormente uma espécie de vin 

culação entre os membros dessa cultura, conferindo-lhes uma certa 

homogeneidade . Neste sentido , a simbolização não é nem uma I pr~ 
priedade dos objetos , nem tampouco um atributo dos sujeitos, ou 

seja , revela- s e como um processo de construção no seio cultural , 

onde um conjunto de re?resentações conceituais são interpretadas, 

introjetadas e passadas de geração a geração (Micela , 1984) . t as 

sim que se origina a função sexual e aquilo que determina no ps~ 

quismo o legado referente às condições : ser feminino e ser mascu 

lino . t, então , nas reflexões dirigidas ao conhecimento sobr e o 

sexo, como forma de efe tuar uma opção, que o sujeito se institui 

como humano , exatamente pelo fato de legitimar uma ausência cons 
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titutiva , caracter í stica do abandono da bissexua l idade . Por outro 

lado , esse reencontrar - se confere ao sujeito um r}0.::ocul tamento, 

pois , a partir desse momento , pode- se vislumbrar um processo iden 

tificatório , desta vez não mais a uma imagem mas , e a um objeto 

concreto (seu semelhante) que se identificará com o intuito de ca 

texia r aqueles objetos que lhes são diferentes . Esta e a conqui~ 

ta que o saber sobre o sexo promove (Masotta, 1979 ) . testa di vi 

são que será l eg itimada pelo simbólico como condição "sine qua 

non" para que o sujeito tenha garantida a sua vida . Isto porque, 

o sexo surgido de uma divisão que opera sobre a bissexualidade , 

assinala a presença de entrecruzamento entre o imag inário e o real, 

efetuando- se também um jogo dialético com o simbólico . 

Com isto , o sujeito evolui , deixando para trás uma 

reflexão narcisista , concebendo num outro esquema sua própria pul 

são momo ssexual, caminhando em função do alcance da diferença que 

o simbólico ~ropicia . 

5 . 2 . 1 - A questão da sexuação na cnformação do mas 

culino . 

Certamente na ~ré - história, aquela que preconiza um ca 

minho de realizações ~ossíveis para o sujeito , prescreve também 

uma determinação sobre o caráter final de sua sexualidade . No en 

t anto , esta definição não se assenta no biológico , razão pela 

qual, p retender um entendimento da sexualidade humana pelo ângulo 

biológ ico é tentar oferecer explicações que deixam de fora o as 

pec t o princi~a l q ue envolve o sexual . Isto porque , o seqredo que 

está implícito no sexo não se dissimula no biológico , visto que é 

da ordem de toda proibição , forjada antes do nascimento do indiví 

duo . Neste caso , a questão concernente ao masculino e ao femini 

no, embora disposta em etaoas sucessivas , encontra seu ponto de 

partida numa rede de relações organizadas na história familiar 11 • 

Essas relações são apresentadas ao sujeito como doações as quais 

não pode recusar, principalmente pelo fato de que se encontra em 

sua marcada prema tur idade . Conforme ass inala Rosala to (1974), e 

este o primeiro divisor de aguas que inscreverá uma marca Sigrif~ 
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cativa no terreno da sexualid ade do sujeito e que advém dos arqu~ 

vos do psiquismo materno , enquanto contendo elementos relativos a 

estrutura mítica familiar e também ao ~dipo do par parental . 

~ , entào, essa marca que se converterá na p r imeira carac 

terística da sexualidade , que e a questão do segredo do sexo , ou 

seja , o que cada sexo contém e como cada um se porta em relação 

ao outro . ~ a partir dessa questão r ela tiva ao segredo que I se 

anuncia a segunda fase , enquanto relacionada à diferença que se 

viabiliza em torno da função fálica . Com isto, chega - se na terce~ 

ra fase da organização sexual , que remete ' à questão do narcisismo 

e o seu papel no âmbito da bissexualidade . Esses seriam os ele 

mentos referentes à função sexual . Não obstante , no que tange ao 

masculino ou ao feminino , outros caminhos devem ser considerados 

como fundamentos diferenciadores acerca dessas duas realidades , os 

quais se justificam muito mais como organizações psíquicas do que 

como herança do patrimônio biológico . Isto porque , para Masot ta 

(l 9 7 9) " {[ ,H x u (( t i cf (( cf (' P CL~ ~ (( a H '1 (( e 9 u q li. (' H ci o t (' IH (( V l' '1. C o III o ~ (( 

b,' '1 'Í li l' {( (( I1 (l U' Hl ~ ct l' ) I ~ i 1/ (( " (p . Z 1 ) . 

Nesse sentido , a indaqação sobre o sexo , e especific~ 

men te sobre a questão do masculino , abre um campo , o qual se dis 

tingue de todos os ramos de saber sobre o sexo , principalmente p~ 

lo fato de que o sexo contém algo de enigmático que o recalcamen 

to se encarregou de manter no inconsciente . Assim sendo, o suje~ 

to irá , daí por diante , desconhecer as bases determinantes do seu 

caráter de mascul{nidade , bem como das manifestações referentes a 

feminilidade , visto que , qualquer saber acerca do sexual ficará i m 

pedido pelo recalcament0 . Dess e modo, a sexualidade do adulto, 

na sua masculinidade ou na sua feminilidade remete tão - somente a 

maneira específica de seus primeiros relacionamentos e aos seus 

primeiros objetos , ou seja , ao modo como o indivíduo , nos primó~ 

di os de sua vida , erogeneizava seu próprio corpo (Leclüire , 1979a ) , 

visto q ue o corpo erógeno é uma organização que se constitui n a 

idade infantil . Assim,mascu.linidade e feminilidade não sao, para 

Freud (1974v), propriedades evolutivas do desenvolvimento mas , se 

revelam apenas Gomo pontes de chegada , ou seja , a terminalização 

do desenvolvimeJto evolutivo . 

Pelo fato de ser a erogeneização efetuada pela mae nao 

e a mesma ocorrência em se tratando de ser seu filho menino ou ~e 
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nina. Dal, vicissitudes distintas vão ser encontradas na articula 

ção da constituição do masculino como na organizaçao da feminili 

dade . Além do mais , como assinala Szpilka (1979) 

... A of.>citaçáo II1Ct~cu1irlo-&ell1,ill f I/ O ~ <? ,'Leme.tc. ã 
l!l:Lt-ica l!ü-tõlVi.a VI a quat a cJt.,(açao 'Í.{ca e xpo,~ .ta 
l' a ck6jul/tjva do de.ócjo 1,'LCllte ( él/coV/tc/~tã 
v C!.t peJtg uvlta paJt eVl,ta.t : A qUC'/l/ qUl'~l''L Il/a,L~: pcu 
GIL l1Iãe? 

E queJt dtzell ((,tI/da da OIl-tpL' t êl/ c é a I1P 6/l/a, 

que PC(/u!cC'l1do IlWl1 pfL.ÚI/(! ,élto 111011/!!lltO , cctubuto 
p fe Ho de wna /l/entaLidade in &al/t-i..J: , I/WIl 1I1 0/l/C!.1l 

t o pWl/lÚ ... VO de. evu Rução , .~ ,ica 6CJIl du.v-tda, lllll 
cueada a ou.tJw paMag em da.ó (!.x p (! .>U ~ n c(ct6 do /tu 
fI em eJn 6wlção da.ó ce.nct6 Úl1C01 t i.6 cum a /l/ê(c, a 
tJtav(!.ó dC' i d C!. ll,uMcaçõef.> pJtC!.wcv~ , IlCt6 qucu"!J 

f.> CU de.ó ejo pJtecoce f.> e el/ taça a.ó 1I1(! !llilCU com pC.!{ 
1/ a ~ i 9 j[.{ :í-i.. cação ( p . 89) . 

Desse modo , a orimeira relação com a mãe já sera um 

fundamento básico na determinação da diferença sexual visto que, 

a mãe , ao tratar de um menino , o cuidará de uma maneira bem dis 

tinta dos cuidados que teria com uma menina . 

esse elemento diferenciador (pujol , 1977) . 

-Assim , parte da mae 

A questão vista por esse ângulo requer que se proceda 

uma a nálise do mascu lino, não somente considerando a função fá li 

ca, como fez Freud (1974v) , mas, considerando também a dinâmica 

v incular da díade mãe-filho . Neste caso , trata - se do fenômen o 

da castração, ao qual tanto o menino quanto a menina se acham sub 

metidos . Essa castração e efetuada , segundo Leclaire (1979a) , p~ 

la mãe porque a mesma , ao se dispor para cuidar de seu filho , e 

portadora de toda uma poténcia , da qual , a criança se certifica e 

se subme te , especificamente pelo fato de que se encontra num esta 

do de total impotência l2
• Ao ser castrado inicialmente por essa 

mãe potencialmente fálica o menino efetua um retrocesso histórico 

e se e ng aja num em~reendimento , no qual a preocupação central é a 

penetraçao na cena primária , para daí se deter na questão de dif~ 

rença sexual que o fenômeno da castração suscitará . Na concepção 

de Szpilka (1979) , é o fato que se converterá no marco referencial 

dessa diferença e sua presença ou ausência, em termos de sua repr~ 

sentação concr e ta , nada mais é do que uma evidência plaus ível da 

castração . 

No que tange ao menino , assinala Viderman (1979) ,obse~ 
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va- se a presença de urna angústia relativa à castração e , ao mesmo 

tempo , ao fato de sua permanênc ia e mobilização devida a potên c ia 

materna . Esta revella- se em termos de persis tência (corno um protof a~ 

tasma) , a qual o homem temerá por vivenciar uma inquietude relat~ 

va a possibilidade de ser dominado pela mulher , tal qual foi domi 

nado pela mãe l4
• Esse domínio exercido pela mãe e a l go constitu 

tivo que funda a estrutura do sujeito , particularmente porque es 

se domínio ê algo que perturba o menino , daí resultar num medo 

profundo e contínuo , quando se envolve em desvendar os segredos 

da cena primária . Não só a angústia relativa ao coito parenta 1 c~ 

mo a angústia referente à castração estão ' presentes no menino . 

Na ocinião de Rebouças (1986) , esta última ~ herdeira do estado 
-de impot-_ê nciél que o menino vivenciou ao se vincular com urna mae 

potente e realizadora . Disso decorrem provavelmente os maiores 

temores do homem , quanto à masculinidade , temores esses que ficam 

bem evidentes na psicose , como demonstra Mannoni (1973) em sua a 

nálise s c·bre a questão da outra cena n() historiaI Schreber . Assi 

nala entretanto que , ao se psicotizar , o sujeito "escolhe " um cami 

nho , no qual nao aparecem as diferenças re l ativas à sexua l idade 

nem tamb~m há um segredo acerca do sexo . Então, a psicose ser~a o 

maior temor em relação ao sexo e especificamente à questão do ma~ 

c ulino . Isto seria urna maneira de o homem tentar evitar conviver 

com a dúvida que está encerrada na questão do ser homem visto 

que , existe todo u~ aspecto moral que se constitui corno urna arma 

que ~ muitas vezes utilizada corno defesa contra as manifestacões 

da sexualidade . 

Desse modo , a maioria das questões concernentes ao mas 

culino, relativas à dúvida da condição de homem , são suprimidas em 

detrimento de urna moral educativa e em seu lugar surgem dados es 

tereótipos , pelos quais o homem paga um preço bem elevado para es 

camotear as inq uietaçõe s referentes à dúvida que a condição de ho 

mem suscita (.,illot , 1982) . 

t por esta razão que Szpilka (1983) assinala que , o ser 

homem ~ um empreehdimento de te n tar solucionar determinadas dúvi 

das, que vão desde a tentativa de compreensão do porque da submis 
-sao a mulher e do medo de ser constantemente dominado nela mesma, 

at~ a certeza de sua condição de homem no encontro com a mulher 

en termos genitais e em situações distintas desta . Assim , se esta 
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belece o primeiro aspec to diferenciado do masculino em comparaçao 

com o feminino, pois , o que vai se presentificar no homem é uma 

sensação de incompletude que não se resolve no encontro com a mu 

lher, especificamente porque,como assinala Kofman (1982) 

A.6 pfL-úll eÚtaJ.J. expe./Uê J1 c.-i.aJ.J 6 C'X U(t,{~ que WI III1e. IU 
1/ 0 t em C 0111 ,~ua mãe. 6ão rlatutza.t l/ le fi f{! dr.! e ,MC'.fi 

c. ia pCtM -i. va. Ê amamcl/fado , aC-úIlC'l/fado , U.JI1pO-; 
\.Ie /~ t-i.do e. d.í.Júg-i.do em .6 C'. U6 cd o ~. Lillla pa 'l te da 
Ci.. bi..do do 1I1el/,(I/ O p c,tul/cU/ (!ce )ixada (( l· ~d Ct.S ex 
)J (, 'li~I/CÚLó e go:a da/~ .6af,(/~ Saç;)e ,~ que ~ l'. 'l('Ca 
CÚ' J/CUll COIll ,(,6 t o , e. l'ufl1.a palLtc: bll~ CC( f l1.CU16 ~ot 
1I1C('l -.6e (!JI/ (I. XpC'.Jt,iC.HC.ÚLó de:. ctf.,{\) ida.dc: . (1 'ía to 
dl'. .6 C'. 11. roncul/ en fado p e.to .6e. i o /)/af(''lHu (, de..6dC' o 
pÚllc.2p-i.o ,~ub.6 ü .tu7.do po:1. wl/a 6LLCç,êio (tfeva 
d l'. ~~ (! ~ c.,(o (p . 171) . 

Então, no curso de genitalidade adulta , o homem estaria 

sempre a procura dessa completude que teve outrora com uma mulher 

(a sua mãe) . Não obstante , como isto é impossível, o encontro g~ 

nital deixa sempre insatisfeitas determinadas exigências que fo 

ram cumoridas Dela mae ao erogenizar o corpo de seu filho. 

Esta sensaçao de completude é , sem dúvida , anterior a 

q ualquer diferenciação sexual, sendo, portanto , característica do 

estado de bissexualidade . Mas , é esse o ponto de partida para o 

entendimento da q uestão da masculinidade. 

A organizaçao do masculino pode ser entendida como uma 

s equência , onde eventos vão se interpor e resultar na condtção 

mascu lina. Basicamente estes eventos esteiam- se em torno de duas 

organizaç6es : ~ organização pré - genital , na qual estão presentes 

as tendências perversas que se manifestam através das puls6es pa~ 

ciais, sob o domínio da bissexualidade . - es te nível é a0uele em 

q ue o me nino vincula- se à mãe em termos de completude através do 

seu p luralismo pulsional -; 2 segunda organização efetua-se em to~ 

no do caráter genita l, o qual assinala verdadeiramente a instaur~ 

ção da sexualidade humana(naquilo q ue a mesma tem de próprio e ca 

racterlstico da espé cie) - r.es te momento , o menino procede uma re 

núncia a mae para se identificar ao pai , momento em que se obser 

va uma p roibição das manifestações relativas às puls6es parciais 

e o implante do limite , já que a identificação com o pai se dá de 

maneira bem distinta daquela que se verifica em relaç ão a mae (Le 

claire, 1979a) . 
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~ então no encontro com o pa i que os limites diferen 

ciais entre masculino e feminino, ausentes na relação com a -mae , 

se evidenciam. Desse modo , parte - se do pressuposto que o estado 

inicial da sexualidade humana , denominado de bissexualidade , e a 

quele no qual não há nenhuma diferença em relação ao sexo , como 

também nenhum conhecimento em relaç ão ao mesmo . Sendo assim , a 

questão da sexuação,seja masculina ou feminina , envo l ve , em prime! 

ro lugar, um conhecimento sobre o sexo e , em segundo , um processo 

de identificação, no qual fica patente a questão da diferença . 

Além do mais, seria pertinente' si tuar aql:ii que há uma 

outra fase acerca do masculino que antecede o sujeito pOis ,toda 

experiência histórica dos pais forjam uma estrutura em torno da 

demanda e do desejo que se constituirá como um veio, que orienta 

ra as manifestações do menino (ou não, no caso da psicose) em di 

reçao ao masculino . 

Esta estrutura do desejo paterno conduzirá, nos pri 

mórdios de vida do indivíduo, às suas formas mais cabais pois se 

constitui corno u r a predeterminação em linhas de forças que se as 

sentam sobre a bissexualidade. ~,então, a partir dessas linhas 

de forças que a experiência do sujeito irá se orientar, como uma 

forma de tentar efetuar um encontro a essa estrutura e , por exten 

são, à matriz básica de sua história. Na realidade, esse encon 

tro nunca se pro~essa diretamentersenão através de manifestações 

como a escrita, a obra de arte e outras expressões,conforme assi 

nalou David (1977) . 

Assim sendo, a organização masculina deve ser enfend! 

da como tendo um j parte fixa enraizada numa estrutura fantasmáti 

ca e uma parte variável , que representa as modificações introduzi 

das pelas experiências trocadas pela história do sujeito. Em ou 

tras palavras , ao se pretender masculino , o indivíduo lança-se 

num continente f 1 ntasmático, de certo modo históri c o , organizado 

pelos pais , sendo este um núcleo fixo e imutável de sua masculini 

dade. 

1 _ _ 
DeVer j tambem efetuar um enlace das determinaçoes 

fantas ático com os acontecimentos referentes à sua se núcleo 

des 

his 

tória. ~ então d sse cruzamento que se organiza a 

(V iderman , 1979) . 

masculinidade 
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o exposto deixa entrever que existe uma determinação 

do mas culino que está fora do sujeito e que antecede , por assim 

dizer, as vivências relativas ao pluralismo pulsional característ~ 

co da bissexualidade . Esta se c ons titui como a pedra angular so 

b re a qual se asse ntam às questões da diferenciação do sexo . Nes 

te sentido , o homem,como tal, não existe , j5 que o ponto de part~ 

da e uma bis sexualidade e uma influênci a fantasmá tic a exte rna ao 

sujeito pOis,o masculino será uma construç ã o g radativa. Assim, o 

masculino é um p roduto de uma constitui ção e d e uma história que 

apresenta variaçõe;; ent r e os indivíduo s do me smo g êne r o e em rel a 

ção aos indivíduos do outro gênero, ou se j a , não se nasce mascul~ 

no: um conjunto de determinações convertem um ser biologicamente 

macho em homem . Nes t e caso, assinala Viderma n (1979) que o mas cu 

lino pode ser uma q uestão que permaneça para o sujeito sempre in 

solúvel e nunc a alcance um acabamento , pois o processo de masculi 

nizaçao apresenta um desenvolvime nmem g raus diferenciados. Dito 

de ou tro modo , é p rovável que haja diferentes tipos de homem pois, 

é prováve l que a l g uns sejam chamados d e homem apenas po r q u e po~ 

suem orgao s genitais masculinos . Neste caso, o desenvolv imento da 

masculinidade, a partir de uma bissexualidade, pode apresentar um 

dos três c am inhos : a masculinidade normal a masculinidade neuro 

tic a que tem como tema a obsessão e a super-compensação masculina 

que se observa nos casos de exibicionismo e nascisismo , onde se 

encontram home ns que n ão aceitam a dúvida nem o estatuto de sua 

condição masculina . 

Esses destinos da sexualidade masculina reve lam-s e tão 

somente c omo a l go que marca a separação entre o psíquico e o b io 

lóg ico, par ticularmente no que tange ao destino diferente das pu l 

soes (Lap l anche , 1974b). Este e o encadeamento progressivo da r~ 

de t e cida pe la a tividade pulsional para, a partir de u ma bissexu~ 

li dade , propicia r o aparecimento de uma masculinidade originária. 

Isto já se obse r va na organização da atividade pulsional que Item 

luga r nas fases oral , anal e gen ital, ou sej a , antes mesmo da , f~ 

se fálica , j á exis t em indícios significativos nessas fases antece 

dentes acerca do masculino . Conforme assinala Leclaire (1982) , a 

c onstatação da exis tência do pênis , como representante da realid~ 

de fálica, vem a p enas r e s p onder pelo elemento final, que conforma 

ra a condição de mascu lino , na condição de se atrelar aos indícios 

já org anizado s na s fases p r o c edentes , mesmo q ue se conceba toda e 
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qualquer manifestaç~o dessas fases como uma sexualidade perversa 

polimorfa . Embora h ja no estádio genital uma subordinação dessas 

manifestações, fica também implícito alguns divisores da sexualid~ 

de feminina que tem lugar nestas fases e que vão se manter co~o nú I _ -
cleos fixos e organizadores que se combinam com as determinaçoes 

fálicas para que seja possibilitada a primazia do genital (rrerc , 

1 974x) . 

A grande mudança que surgirá na fase opnital ê um in 

vest i me nto narcí si co por parte do menino sobre o pênis, o que con 

correrá,sem dúvida , para o aparecimento e intensificação da angu~ 

tia relativa à castração . Na opinião de Szpilka (1979), este in 

vestimento narcísic6 se constitui como um elemento diferenciador 

em relação as fases anteriores e também no que concerne à diferen 

ciação sexual em ho~em ou mulher , pois se admite que nesta fase há 

uma p ri~az ia do falo, que se reverte num reconhecimento maior do 

orgao geni tal feminino . Não só este reconhecimento ~e daria e~ 

maior intensidade que o reconhecimento da vagina , como também acon 

teceria cronologic~mente antes . 

afirma que 

~ por esta razão que Kofman(1982) 

Cf p~J1 L6 ja e pcuw o mCJ1 i 11 0 a : OJW e./tóge.JW 
d <. '1 (' te 'W, (f 06 j (' to .6 (! xUClt cw to- e 'lá tlC.O pfL.lmO 'l 
dútt e, (f vcd.o't qUl' o tI1e./~IIIO c.ollc.ede CJ1C.OJtt,úZ 
~ ('u 'lc)Cexo tôg..(c.o lia ,,(Jlc.apac...i.dadc pcuw .~ e ·'le 
p'l(,~cJttcUI. I'IWI1Cl pe..6.6oa .6e.me.thw1te. a .!l-<. IIiC.!l/)/O 
~ l'.11I que ap'tl'.6cJ1te. e./~.6e e.temer1to C-Be.Y1 c...(Cl.t . 
Q.t(w\do o IIJeH-lJl O vê Ct.6 pa~t(!.6 ge.J1-i.-tc~L6 de. wlla 
l 'una )Jl'qLleJ1a, ·6UC(,!l pa-tav.'l~!l mo.6 t'LCUIJ qLL(~ !leu 
P'll'.jtú:o Jéi é .~US-lc...( 'HtemCJt.t e SOlLte pa.'La v-<.o 
ta '! a )J('!tc.(!PÇ~O (p. 151) . 

Nesse sentido, o menino também não reconhece a falta 

da menina como uma impossibilidade pOis , em sua teoria sexual, al 

guma ocorrência terá lugar para sanar essa situação . t por isso 

que Freud (1974u) te ria admitido a existência do primeiro estado 

da sexuação como sendo o caráter masculino, principalmente pelo fa 

to de que aquilo q0e é vivenciado como prazer e da ordem de uma cer 

ta atividade da libido, o que foi convencionado como sendo uma 

racterística mascu~ina, devido à pulsão de domínio , considerada 

ca 

a 

qui no seu sentido mais amp lo. t por esta razão que Freud teria 

qualificado a libieo de masculina, pelo fato de que a pulsão e sem 

ore ativa , seja em se tratando dos fins reprodutivos , onde a pulsão 
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se vincula diretamente ao biológico , ou seja totalmente livre dos 

fins reprodutivos . De qualquer modo , assinala Masotta (1979) , há 

sempre uma debilidade no que tange à pu l são e a o seu objeto , ou ao 

objeto que encontra , embora seja em si mesma sempre ativa. Assim , 

a pulsão sexual , além de lábil , em relação a união com o objeto de 

satisfação da necessidade criada por esta p ulsão , apresenta também 

a possibilidade de variação de objetos e é a e sta variação que 

Freud (1974x) atribui a conotação de masculino , ou seja , essa po~ 

sibilidade de variação de objeto vai s e c o nver t e r numa caracterís 

tica essencialmente masculina . 

Esta característic a do masculino , que se deve parcial 

mente a descoberta do falo, corresponderia a~ l aspecto de desconti 

nuidade deste sexo , conforme aponta Lemoine - Luccioni (1982) . A 

descontinuidade viria a ser um aspecto que , representado pSiqric~ 

mente , se converteria num elemento de masculinização , pois somente 

assim, o homem estaria em condições de procurar na mulher alqo que 

se constitua e m condição de continuidade , na turalmente diferente 

daquela condição na qual o desejo consistia na consumaçao do contí 

nuo no coroo materno e na ausência do proibido do gozo. 

A existência da proibição relativa ao gozo no corpo m~ 

terno e quem vai instalar , segundo Leclaire (1982) , o caráter dis 

contínuo do desejo que , daí por diante , passa a se orientar em fun 

çao da proibiç ã o , mesma razão que , em última instância , se converte 

num fundamento para o gozo , a partir do reconhecimento do pênis e 

da a ngústia relativ~ â possessão do mesmo . 

Aliás , aqui se traça uma matriz diferenciadora do mas 

culino e m relaç ã o ao feminino pois, como assina l a Viderman (19 79) , 

E CC tlt O que , na .'t eau dadc, o homem PO.6 .~ u,i. WIl Pi 
I/é~ e a HIUCi1 e.tz. não . E ctCt'to que C!..6 ta a(1;~ ê. l lc,(a, 
c ~ucu cO Il~ e.q u ê n c,üw, t O·'tI1a.Hl a mulhe.'t W)I .6 e/1. di. 
it''tt llt (' CIl I 'l. C'.t açâo ac' homcm (quc .~ e cü~ e. 'te ncú( 

1.1\!L(( l.l 't C ~ (, llça c co 'l. caçõe..6 dcc.otz.'t C'. llt e. da m c..-~ 
I)la) . Não O b,~tcUlte , quculdo .6e pel1 e. t tz.a nct~ cama 
dCt~ mcU: ~ CL'tccuccw do '<' 11 c.O It,~cA.. e llt C'. , onde o 'l.ea 
L( ~ IIlC' ge. ll ~ u co não ~'<'9 utz.a, po,i..~ ,~ub ~, ute ({,t , 

l ' '1.<'9 L~ t 'tO do Salltctóma, pa.'le ~e quC'. e.6 t e. C O I'l;~ ti 
tltLLi algo como o )w1do béw.<.c.o da e.6pê.ue, 011 
d · co {WIlIC'.HI· e llIu.th e..'t ~ i. qu 'tam COiilO ~ eme.thwl t c..-6-: 
P('( ~ c· quc p.'t C ~WIl C'. -~ C C a e x.i,~tê n cÚL de uma ~ Õ 
c ~ pécü (l U Hj a , aqucta da catz.êl1cA..a (,(mp.tal1t.0: 
d,'( pd:el I/CO c (m CIl t o) (p. 57) . 
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Não obstante , a possessão de um pênis , bem como a sua 

ausência , têm uma importância secundária no que se refere a este 

fantasma que, no inconsciente , significa a castração im90sta pela 

figura materna . t , sem sombra de dúvida , sobre a marca efetuada 

por esse fantasma que se funda o medo à castração , que alcançará 

sua intensidade máxima no momento em que se instaura o ~di po, que 

se converterá também num fantasma originário (Abadi , 1977) o qual 

enuncia de forma significativa a possibilidade da castração . No en 

tanto , é a conviv~ncia com a angústia relativa Q castração que se 

constitui num elemento diretor da masculinidade ?ois , renunciar à 

ameaça de castração é manter não resolvido · um obstáculo relaciona 

do ao masculino . Nesse sentido , aceitar a angústia a castração e 

para o homem uma oondição de n~o se sentir castrado e com isto ru 

ma r em direção a sua masculinidade , principalmente em termos psi 

quicos , pois é em função da aceitação dessa angústia que o homem 

se lança na reinvindicação fálica . Esta representa a busca da DO 

tência materna à qual o sujeito se submeten . 

Desse modo , a questão do masculino -não se resolve ape 

nas na posse de Um pênis mas , na condição de que , mesmo tendo ~ss~ 
atributo , foi um dia objeto- falo de uma mãe potente e serviu para 

esta como um complemento , submetendo às determinaç6es da matriz de~ 

se desejo materno. Nesse sentido , o masculino remonta uma dúvida 

crucial para o homem em rela~ão a uma intri gante questão : como p~ 

de, tendo o orgão re?resentante do falo , ter sido impotencializado 

pela mãe? Questão es 4.a difícil de resolver já que , essa reivindica 

ção fálica aparece no homem como um temor à castração que remonta 

possivelmente eSHe ato materno , que através da interdição paterna 

essa relação incestuosa se converterá em complexo , no caso de tdi 

00 (V iderman , 1 979 ) . Em relação ao exposto , fica consignado qu~ 

ser homem é estar sempre diante de um estado de dúvida pelo fato 

de que mesmo de posse de um pênis , o homem estaria constantemente 

buscando a o nipotência simbólica e o estado de completude narcisi~ 

ta . Isto porque , 90sse de pênis como orgão dotado de atividade 

viria reDresentQr mais um obstáculo contra as violentas manifesta 

ç6es da pulsão de morte , do que propriamente uma constatação do 

masculino . t nesta oscilação que o homem se posiciona : ora tem que 

se precaver contra as inquietudes geradas pe l a pulsão de morte , 

que se orientam para a inércia , ora tem que estar atento para man 

ter sua diferenfa sexual, seja em termos de conhecimento, seja em 
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termos de identificaçâo . De qualquer mod0, persiste sem9re um ele 

men to enigmático na sexualidade masculina . t por esta razâo que o 

homem sempre almeja por ter um filho homem para, através da ligaçao 

com este , forjar uma situaçâo de garantia de sua masculinidade . Me~ 

mo assim , persiste sempre a dúvida, seja no tocante à masculinidade, 

seja no tocante à paternidade . Na concepçâo de Mannoni (1973) , e 

Dela dúvida em r e laçâo à paternidade que o homem põe em jogo , em 

termos também de dúvida , a sua masculinidade . Isto como o resulta 

do de um processo que tem lugar para que o homem nâo p sico tize e 

tenha garantido o seu estatuto simbólico de ser cultural,e tentar 

se articu l ar no real de um modo poss í vel visando o plano r epresen 

tativo (Maci , 1979) . 

Esta e a decorrência do implante da lei , enquanto enu~ 

ciação do proibido gênese da vida - e como afirmação que encobre 

o delito que pode ser cometido em sua transgressão . Essas sâo as 

ocorrências constitutivas do tdipo , visto que este é o resultado 

de uma sér i e de dúvidas surgidas diante da possibilidade de trans 

g ressão de um dado conjunto de normas , ou seja , pela oossibilidade 

de o sujeito cometer um delito . Não obstante , para o masculino , a 

realização desse deli to - que a dúvida susci ta - é sempre uma meta a 

cumprir , a qual nâo pode ser deixada de l ado , e também nunc a alcan 

çada porque, o mesmo código que transmi t e a lei t ransmite o deli 

to e a dúvida. Nesse sentido , o que figura , psiquicamente falan 

do , no que concerne ao masculino, é um oráculo consti tuído pela lei, 

dúvida e delito , e que é de dif í cil acesso já que , a dúvida tem se~ 

ore como base um fan 'tasma originário , conforme indicou Cabas (1982) , 

e surge no campo do Outro . Neste caso , a condiçâo de masculinida

de , do mesmo modo que a constituiçâo do sujeito , é dada sempre p~ 

lo outro. 

5 . 2 . 2 - O duplo caminho do feminino . 

~ certamente em torno da questâo do feminino , como uma 

funçâo que percorre um duplo caminho , que se tenta delimitá - la no 

que a mesma apresenta de essencial , e nao meramente como algo que 

se deriva do masculino. Desse modo , dei xa - se entrever que há no 

- 329 -



feminino, do mesmo modo que no masculino, uma especifidade , já que 

são funções diferentes e diferenciadas. Aliás , analisar a questão 

referente ao feminino a partir do masculino é uma forma de nao en 

carar a feminilidade , para desse modo , evitar de qualquer forma 

traçar a matriz que se encontra no enígma do feminino , além de se 

distanciar do problema (Riviere , 1979). Neste sentido , vale sali 

entar que, a feminilidade , bem como o feminino, são questões que a 

presentam , sem sombra de dúvida, um núcleo específico , o qual re 

laciona-se a aspectos evolutivos e aos significantes ps íquicos re 

lativos as duas condições que Pommier (1986a) aponta como funda 

mentais para o ser mu lher : o tornar- se mulher e o retornar ~o esta 

do da identificação primeira onde se observa o gozo máximo relati 

vo ao estado de Drematuridade em que se encontra o indivíduo. Fa 

la-se, assim , daquilo que a mãe ativamente passa para a criança em sua con 

dição de passividade máxima. Nesse sentido , as organizações psí 

quicas vão evidenoiar a contextura de uma matriz que "pari passu " 

conformará o feminino . Com isto, se chega a um campo , no qual , o 

feminino se definirá em relação a outros e l ementos específicos, a 

lém da questão fálica . Contudo , existe por par t e dos teóricos uma 

certa tendência a enfatizar apenas a questão do falo, na definição 

do feminino , embora segundo Charseguet - Smirgel (1985) , esta ati 

tude passe a ser o resultado de um certo es tado da ciência, eviden 

temente ideológico, onde o masculino equaciona- se ao poder e a prQ 

i b ição . Daí, então , uma das justificativas para que Freud (1974x) , 

e tantos outros teóricos, não tenham enveredado por outros cami 

nhos na busca de condições explicativas sobre o enigma da feminili 

dade . 

ao obstante , se por um lado, a presença do falo con 

corre para o apa r ecimento de uma série de complicações no que con 

cerne ao masculi!1o t a ausência desse atributo na mulher vai se cons 

tituir numa questão central (tal como foi focalizado ao longo das 

teorizações sobre o feminino) na determinação não propriamente do 

feminino , senão no que tange à diferenciação sexual. Ou seja, a mu 

lher no momento em que se descobre diante ca possibil idade que há 

dois sexos situa- se diante de uma problemática : como ter um sexo , 

sem ter o falo . - É por esse caminho que , em primeiro plano , a mu 

lher vo lta-se para si numa tentativa de desvendar a questão refe 

rente ao feminino. Como se sabe, Freud (1974p) não via a questão 

Dor esse mes~o ân gulo , já que teria postulado o conhecimento e a 
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estruturação do sexo a partir de uma conotação meramente masculi 

na: a primazia do falo . 

Considerando-se que , a sexualidade feminina esteia-se em 

outros elementos, além do falo , pode- se enveredar por uma dada tri 

lha e traçar os aspectos que circunscrevem e aqueles que consti 

tuem a sexualidade feminina . Inicialmente , faz - se necessário des 

tacar o fato de que a mulher não é apenas um ser desprovido de p~ 

nis , mas que , o conhecimento de sua inexistênci a , bem como de fque 

há uma diferença genital, produziria efeitos no psiquismo da muiher 

que resultariam numa atitude feminina . Esta , e revelada pela busca 

do ser que possui o falo - no caso o homem - ou pela reativação da 

matriz identificatória com a mãe fálica, como ocorre em se tratan 

do da gestação. Ainda cabe ressaltar que faz parte da constitui 

ção e conformação do feminino (enquanto função específica e dife 

rente em relação ao masculino) , todo o conhecimento que a mulher 

g radativamente vai adquirindo sobre a anatomia , funcionalidade e 

finalidade da vagina (Rebouças , s/d) . 

Desse modo, pode-se supor que a sexualidade feminina se 

ria encarada aqui como algo além do "continente negro " confor~e 

postulou Freud , ou seja, a potência peculiar da mulher teria his 

toricamente se revertido num efeito inibidor da mesma , principal 

mente no que tange à ação do homem . Talvez seja por esse canone 

que a sexualidade feminina representou um dos pontos teóricos mais 

complexos . Não obstante , tal complexidade estaria a serviço de 

uma ação masculina, sem dúvida , relativizada em sua impotência e 

na incompletude do gozo do homem . Em outras palavras , o homem ao 

se deparar com o estado de poténcia máximo , espec í fico apenas do 

gozo da mulher , reage de uma forma bastante específica . Segundo 

Pommier (1986a) , o homem apropriou-se dessa poténcia e a utiliza 

Dara neutralizar o poder da mulher , uma vez que reconhece que e no 

gozo feminino que se torna possível o encontro com o algo mais do 

gozo fálico . Este poderia ser um dos efeitos encobridores que atua 

sobre a sexualidade feminina . Na realidade , a questão coloca- se 

sobre o âmbito de que uma organização em torno do masculino teria 

sido responsável pela neutralização da ação feminina , para que com 

isto ficasse consi g nada um estado de assimetria no encontro , oqual 

o homem p assa a ter como ligado ao poder . Não obstante , em função 

disso, o ho~em vive sempre na eminéncia de Dagar uma dívida muito 
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alta a mulher, a o mesmo tempo em qu e se sente aniquilado por esta dú 

vida e pela situaç ãb de incompletude e m que se encontra pois , em 

comparação à mulhe r , esta pode em alguns momentos , como na gesta-

çao , apresentar- s e completa e narcisicamente restaurada em sua fun 

ção fálica (Pommi e~ , 1986b) . 

Por outro lado, a ameaç a q u e a mulhe r repre senta para o 

homem , constitui - Sé numa situação q ue no encontr o f ica bem evidente 

tal como em r e ferência ao en í gma da Es fi nge "de c i fr a - me ou te devo 

ro ". t em receio ao poder da mulhe r que o h omem reage contra- fo b i 
-camente , de modo a deixar transparecer em suas a çoes , toda uma neg~ 

ção do valor e do poder da mu lher (Jones , 1979) , como também a difu 

são de uma série de crenças sobre a se xualidade feminin a , e até mes 

mo no desconhecimento dessa sexualidade, conforme apontou Freud 
-(l974v) . Toda s essas formas teriam um valor restritivo q ue nao so 

é assi milado pel a mulher como também , historicamente , passou a con 

fi g urar- se como uma condição de si mesma . 

Neste seh tido , pretender definir a sexualidade 

apena s em funç ã o da ausência do pênis e em re l ação ao gozo 

é, s ob retudo , traz e r à baila questões de cunho ideológ ico 

f 
.1 . 

emlhlna 

fálico 

q ue , po~ 

sivelmente, não of e recem nenhuma contribuição f r utífera a o p rob lema . 

De re s t o , as q ue stõ es r e ferentes ao masculino serão úteis no q ue 

c oncerne à caracte rização do ser homem . Assim sendo , do mesmo modo 

q ue o ma sculino s e organiza em torno de um elemento no qual a dúv i 

da está presente , deve haver também um element o específico , organ! 

za do r da f e minilida de , já que o feminino é uma condição diferente 

do masculino . A es se res peito, val e tecer alg umas condiçõe s , es pec! 

a l mente no q u e t a nge aos organizadores básicos da fe minilidade . As 

s in a l a Pomm i e r (1986a ) q ue se tratando da conformação do f emi ni no , 

ob s e r va - s e marc adamente três momento s , s e ndo o p rime iro caracteriza 

do po r um e sta do de passividade , o q ua l c e d e a um e stado de ati vi 

dade s omente q ua ndo o s e r humano pode e xistir como suj e ito e entrar 

no ao zo fálico . ao obstante , há 

... wlIa te'!.cet 'W : ; ct~ e que vc(.,t qucLt-i.·)-i.c.a,'1. adequa 
/lI'lIt' a )C'JII i llt ' { dade , tevcwdo - a de 'l.e;toJtI10aWlla 
pdi {{O pco~ .i.va . É WIl ·'te t o 'u LO cw pUllle.t ,'!.(, gc 
:C' , 'u ~eja , o g020 do Out'Lo , olld e. j ã IlCtv-i.a wlIa 
pc(,~ ~ i l ,( dade. . EIlI Jte..6 WIlO , ,~uc.ede.I1I -.6 e t 'tê.6 e. tapa.,~ : 
w/la ).1~vi.III() ('ta )a6e de pCLM i lÚ.dade. c.ol1lp.te.ta , wna 
~C'q[(lIda cd -i.la e wna :teil.c.e-i.Jta , eve.n tualmell-te pa.,~ 
~ (~ ' "1, qW! dt' 'í LH e de llla ll e i. 'tC( adeq uada a 1enu. jj,.t iL 
dade l' que ê wn ·'te t o 'LIIO ã p Ul1Ie-i. ·'ta IJC("~ ~ -i.v-i.dade.-: 
()J . 3 I . 
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Assim, o feminino fica caracterizado como sendo uma con 

dição que se organiza segundo um duplo caminho. A princípio, a mu 

lhe r - e também o homem - lança-se em direção ao acesso do gozo ma 

ximo que advém do Outro. Ao se inteqrar , e ao tentar constituir 

uma unidade integrada do corpo (Leclaire, 1979a) , entra então no 

gozo fálico e passa a recalcar temporariamente as vicissitudes do 

gozo máximo, devido a passagem do estado de passividade ao estado 

de atividade . Isto porque, o gozo máximo representa aquele em que 

o ser é tomado como objeto do Outro e também é um estado dilaceran 

te, o qual o sujeito deverá amortecer para ter garantidas as condi 

ções mínimas de vida. Pelo fato de que este gozo fragmenta o cor 

po, na medida em que o sujeito faz uma identificação mítica ao fa 

lo maternal , ou seja, toma o corpo inteiro da mãe, surge desse g~ 

zo um estado de temor que é diferente e antecede a angústia de cas 

tração, estado esse que encontraria uma resolução na identificação 

paterna (Cabas , 1980b). 

Este estado de temor é o resíduo do fantasma de destrui 

çao, resultante da representação imaginária que nega a castração 

materna , quando do contato com o qozo do Outro, obtido através e 

pela mãe. 

Assim , pode-se situar dois momentos constitutivos da 

feminilidade que se estruturam em torno do acesso ao gozo máximo e 

no amortecimento do mesmo, para que o gozo fálico tenha lugar. Não 

obstante, isto n,"IO b"lstaria para caracterizar o feminino, visto que há 

um outro caminho que,num ordenamento lógico, organiza-se a oartir 

dos acontecimentos relativos ao gozo fálico. Trata-se da reativa 

ção simbólica do gozo máximo que teria sido inibido. Isto seria ~ 
consequência da mulher ter descoberto que falo e pênis são duas 

realidades distintas e que este último atributo faz parte do mascu 

lino . Neste caso, fica evidente que o qozo feminino conteria um 

elemento a mais na medida em que há o retorno ao gozo máximo . 

O qozo feminino, segundo Pommier (1986a), seria então a 

função do qozo do Outro mais o gozo fálico. Esse duplo gozo con 

forma um estado na mu lher que está além do gozo fálico, tendo ornes 

mo sido suprimido durante o processo de erogeneização da vagina . 

Não obstante , a medida em que se processa essa erogeneização, fica 

evidente a impossibilidade da obtenção apenas do gozo fálico,razão 
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pela qual a mulher o?era uma retroação ao es t ado de go zo máximo . 

t essa retroação q~e se revela sobretudo c o mo um aspecto diferen 

ciador da sexualidade feminina e do gozo feminino . Assim sendo , 

em termos de gozo , observa- se uma dissemetria q uando se compara o 

que ocorre no homem e o que ocorre na mulher , pois o homem tem que, 

de certo modo , se dispor num estado de inércia oara que seja po~ 

s i vel o es t ado completo do gozo feminino . Assim sendo , o homem 

morre parcialmente para que a mulher morra. Da mesma forma , a morte 

imaginária do pai primitivo , conforme apontou Freud (1974b) , repre 

senta a condição "sine qU'a non " para a identi ficação simbólica . E~ 

ta morte , é o resultado da busca do homem de encontrar o algo mais 

que somente o gozo feminino revela . Daí então , a inquietude do ho 

mem ao SE dispor no encontro com a mulher. 

A questão analisada por este ângulo deixa suscitar que 

a questão do gozo nao e função apenas de uma anatomia , sendo a di 

ferenciação anatômica um dos aspectos terminais e não o seu amago . 

(Viderman , 1979) . 

Este estado de inquietude , que nao é superado pela con 

formação anatômica , converte- se numa dúvida crucial em relação ao 

masculino , como be~ Freud (1974m) demonstrou . Não obstante , se a dú 

vida sobre o sexo aparece como algo que norteia o masculino , oení 2 

ma do que é o sexo em torno da retroação do gozo máximo e ao reen 

~ontro com a mãe fálica será , portanto , a condição que determinare 

:t feminilidade (Polllnüer , 1986b) . 

Então, é a partir do reconhecimento do que seja o ení~ 

ma, que no sexo está envolvido , que tem lugar as duas fases que ca 

racterizam a feminilidade . Primeiro , evidencia- se uma série 

ocorrências de caráter meramente epistemofilico a respeito doI 
XO , conforme postulou Masotta (1979) . Essas ocorrências dizem 

de 

se 

res 

peito à questào de castração,aqui considerada como o efeito de com 

paraçao entre o falo e o pênis . t então em torno dessas duas rea 

lidades que o feminino se estrutura , pois a castração na mulher se 

situaria "unicamente em rela~ão ao siqnificante da demanda mater 

r.al" (Pommier , 1986a , p . 36) e não meramente em comparação da mulher 

c lJm o homem . 

Somente em função desse processo de castração (conside 

rado como distinto de uma mutilação) , relativo a primeira fase do 
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feminino , équese pode traçar os três destinos do feminino , 

a sua consequência o estabelecimento de moviment os evolutivos dis 

tintos organizados em torno dos conhecimentos sobre o falo e o pe 

nis . Em primeiro lugar , uma operação psíquica arcaica reDroduz p~ 

ra a mulher que o pênis seria o equivalente do falo . Este e o es 

tado em que tem lugar na mulher um estado de atividade e assim , 

mantém sua masculinidade . Em segundo luga r , na medida em que se 

dá o acesso à diferença dos sexos , acontec uma catástrofe na vida 

erótica pois , o que se apresenta para a menina é a analogia de que , 

se não e provida de pênis , também n ão será do falo . Ne ste caso , 

não só a masculinidade na mulher ficaria ameaçada , como também o 

falo desapareceria de sua vida erótica . Enfim , em terceiro 
-tem lugar a equaçao que se estrutura , revelada pelo elemento 

lugar 

dife 

renciador que distingue o pênis do falo . Este é o modo como a mu 

lhe r se despoja do pênis e mantém relação com o falo na condição 

cte ser falante , ou seja , aquele que ascedeu ao simbólico (Pommier, 

1986b) apos uma retroação à demanda da mãe . 

A segunda fase do feminino é aquela em que se observa 

urna série de fenómenos , os quais possibilitam o acesso da mulher a 

uma identidade feminina . Neste caso , assinala Millot (1986) que, 

a questão do enIgma sobre o sexo e uma decorrência , não apenas da 

falta fálica mas , da constatação de que existem duas genitalidades 

distintas e dois tipos de gozo. Desse modo , a mulher p rimeiro se 

engaja no porque da exis tência dessas duas genitalidades para, em 

seguinda , organizar o seu gozo para além do fálico , pela identifi 
-caç a 0 prime ira ao pai . ~ nesse sentido , que Boons (1985) 

que 

Ê l' C' 'tCWric qu.e (, ~emúl,i I JO /~ e ,( ll~ c·1.e l 'e 1I e.-óta 
L'illJ ifaçcw de' 9(':(' )Jeta apa'têl/ c{a 1ã-tica 
III{L~ tcu l1 bém , ê ve. 'tdade que de.ta e ~ capa . :lj c 
II/lwl1a ~ C' ~ubt'1.{u ã .te.,i.. ~é~ca , III{L~ caáci. 
(Ul1a ~ Ú ~ e J.l ubm e. t e. palLc~atJlle. llt e. . Lado ~~t)]~ 
l1el/(' , l' "a t)]{Ú-~" dc' 90 : 0 1ãlico ,~ e alLucu 
(a l'. ~~ l'. lIciat)l1e l7te ac' de 5ei..fo de um Out'tO 
qu.c ~ l'. üa tudo: O (}ut-'1.C! como tudo ()J . iO ) . 

afirma 

É este o q uestionamento maior que se organiza como cen 

tral para a feminilidade . Então , é na procura de respostas a esse 

questionamento que a mulher va~ em princIpio tomar contato com os 

orimórdios constitutivos de sua sexualidade , Do is aí se reati va al 

go no Dlano oniootente de sua relação de submissão materna . Co~ 

- 335 -



~ 

4 

• 
4 

isto, lança - se à mãe como aquela que pode resolver esta questão , ou • 

seja, outorga-lhe um poder , embora não o reconheça. A decorrência ( 

seria uma decepção em observar que a Dotência fálica e 

paterna . Desse modo , frustra - se, então, em re l ação ao 

pro~riedade 

obj eto-lmãe , 

porque a mesma não dispõe das respostas que busca , ?assa a investir 

no Dai para, em função desse investimento, ir ao encontro da mãe , não 

mais onipotente , mas numa relação es~ecular para ter,assim,R ~ase 

de sua identidade fleminina (Freud , 1974z) . 

Esta seg unda etapa da feminilidade consiste pois, numa 

funç ão de espelhamento , ?ara que assim a mulher possa ? rosseguir no 

seu processo identificatório investindo num objeto que lhe é dife 

rente, ao mesmo tempo em que se destina a conhecê-lo . Nes t e caso, 

assinala Szpilka (19 79) que o amor dirigido ao Dai é parte de uma 

verdade sobre a questão da diferença sexual . O e ncontro c om a mãe 

e a outra face dessa moeda (Anzieu, 1977) . Desse modo, admitir que 

a questão do feminino surge simbolicamente em função da falta do Dê 

nis e , na realidade, fazer jus ao efeito de uma mediação enganosa 

que encobre o caminho fértil para o encontro da verdade possível 

pois ,confo r me assinalou Pellegrino (1985) , a questão do definino de 

ve ser focalizada em termos de um processo que passa 

da e-specu.tct'l .. <.:açcl.o ã e,spc cu..tação , ou. seja , 
abcwdc'l1aHdo a )olZ.mu.tação do de.,sej o ) ?Il1.(l1l 
/lC' C!. llqu.cwto m-tIll e. U2cO/do o de!>ejo 1l1c<,scu,t7 
11(' , pa 'w bu,scatt WII ,s-tgl1{.)-tccU/tc!' que vcu:.ou 
: ClS S e (( :íCltta como (I!> t'LlltU./l.CU/ t e. de-s,s e de. s e 
V· l' . CCI/I este P'l.,,{.HI ' (:>W 1/1 C V ÚIl C 11 t o , t elLta-se 
dec<'dú da pO.M(bU-tdade de /S 2 cU,scUm(na'1 
WII S (g Il-t 5 (C cO! t e. ,cuj a S,t I 19 u. t a údade ) C' s,s e 
tl tC? 'L ' llf e. ã c(,lld~ção f (!)II-tIl(llct (p . SO ) . 

Neste sentido, admite - se que o elemento que simbo lica 

mente organiza a sexualidade feminina é a diferença relativa que e 

c aptada , s endo que , segundo Kofman (1982) , a falta fálica é apenas 

uma das facetas da questão , que serve, todavia, oara ocultar as demais 

e se constituir como a condiç~o anarente de verdade . 

a realidade , a falta fálica é uma cena que oculta uma 

sé rie de relações, as q uais conjuntamente conferem à mulher o esta 

tuto de feminilidade. Assim sendo , a falta fálica , considerada c o 

o possivel divisor acerca do se xual , aponta a~enas para uma ve rd a 

de impossivel, já que poss i bi lita apenas um acesso parci a l à c:uestão 
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do feminino (Viderman , 1979). Disso decorre que o elemento que mar 

ca a diferença sexual não partiria de uma realidade concreta con 

jecturada platonicamente pois , existe uma série de marcas psíqu~ 

cas , erogenicamente investidas pela mãe que requerem um deciframe~ 

to , no caso da mulher, e que se constitui como uma fonte de ameaça 

para o homem perante a possibilidade de reviver essas experiências . 

f por esta razão que tende a evitar o contato com essas marcas, e~ 

bora as mesmas estejam no âmago de seu psiquismo e , em decorrência , 

o seu desejo est;'li3 sempre ditando que t ais experiências deveJiam 

ser buscadas i o que concorre naturalmente par a colocar o homem num 

abismo tal qual aconteceu a fdipo (Safouan , 1979b) . 

Analisar a questão a par dessas consideraçõe8 e admi 

tir que a sexualidade feminina e o resultado de algo que se consti 

tui a partir daquilo que se reativa no campo do Outro - mãe - ou 

seja , no limite temporal e espacial que se reativa a partir das mar 

cas não-simbolizáveis das orimeiras experiências de satisfação. Se 

ria , de acordo com Aulagnier (1967), remontar aos conteúdos da enq~ 

nosa ilusão de completude, enganosa particularmente porque a lingu~ 

gem se apresenta como algo que vai s~ converter num obstáculo que imp~ 

de o retrocesso a esse estado, pelo fato de ser uma organização que 

em sua eficácia e em sua exterioridade ao sujeito se faz presente 

no inconsciente, basicamente naquilo em que nesta instância se reve 

la como destino da história do indivíduo e da espécie . 

Desse moqo, toda sexualidade feminina vai ser uma engr~ 

nagem que , refletida sobre si mesma, a oonta para os desígn ios da re 

lação dual e imaginária, e também para as decorrências da mesma como 

ve rdade parcializada que se presentifica no qozo . Neste sentido, 

esse esoelhamento da mulher em relação ao registro dual , conforma a 

matriz da sexualidade feminina, ao mesmo tempo em que , no que con 

cerne ao gozo , implica num processo de deciframento daquilo que a 

contece na encruzilhada , trilhada pe lo gozo fálico e pelo gozo do 

Outro, e pela verdade parcial que a falta fálica oculta (Safouan, 

1 9 77 ) . t exatamente pelo acesso a essa encruzilhada que a mulher 

se t o rna ao ta a forjar suas condições de feminilidade pois , surge 

daí o advento da diferenciação sexual , da determinação da sexualida 

de e essência da mu lher. f nesta trilha que , segundo Szoilka (1979) - , 
se desobscurece aquilo que a falta fá1ica esconde em relação ao fe 

min ino pa r a , em função desse questionamento, vir a se tornar mulher . 
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Desse modo , abordar a sexualidade feminina apenas em 

função da falta fálica é oroduzir um campo de ilusão , de certo modo 

necessário - pelo menos para os homens - para que o homem se oreca 

venha contra o dominio e poder da sedução, e o algo mais do gozo fe 

minino , visto que , segundo Aulagnier (1967) , a feminilidade é aquilo 

que o homem precisa para ter o seu estatuto garantido . Isto sign~ 

fica q ue o homem busca a mulher fascinado pelo en ioma que está ore 

sente no feminino. Neste sentido , a feminilidade é assim considera 

da muito mais como uma necessidade do homem para sarantir sua mascu 

linidade , do que uma questão essencialmente feminina . É Dor esta 

razão que Lacan (1982) se aventurou a afirmar que , a mulher , conside 

rada como entidade concreta,não existe , pois o que exi$te e o signi 

ficante mulher, igua lmente válido para homens e mulheres . f. ao ni 

vel da questão do significante mulher , portanto , algo do ca~DO da 

linguagem, que se pode de modo convincente explicar a primazia da 

castração como condição essencialmente feminina . 

Sob este prisma , apontar a falta fálica como determinan 

te único da feminilidade é partilhar de um ponto de partida esté 

ril para uma questão t ão complexa e fecunda , que nao chega a lugar 

nenhum pelo fato de que , segundo Kofman (1982) , essa postura ooaci 

Íica as outras trilras da encruzilhada referente ao feminino , as 

quais são suscitadas constantemente pelo desejo que , em principio , 

se relacionam e com o saber sobre o sexo , como condição necessária 

para a saida da bissexualidade . Posteriormente , esse mesmo desejo 

vai orientar a mulhe r para que a mesma se enqaje no processo identi 

ficatório , uma vez que já se tenha instalado a diferença po is, s o 

mente assim , a mulher estaria em condições de se lançar em direção 

ao homem , corno objeto que lhe é diferente , e que por isso mesmo , 

oode lhe test emunhar o gozo segundo a analogia feita ás p roposições 

de Hegel (1974), exoos t as na sua obra li A fenomenologia do espirito" . 

Em função do conhecimento da diferença é que se avilta 

a aceitar ter um sexo , mesmo sem a oossibilidade de um gozo apenas 

fálico , o que concerne também Dar a o estabelecimento de sua capaci 

dade de amar , na medida em que ficaria assim consignada sua diferen 

ça em relação ao h~mem , e também a função que o homem teria em rela 

ção ao gozo feminino . Em outras palavras , nestas circunstâncias, 

a mulher procuraria amar aquele que lhe parece diferente , o que se 

constitui como raz30 fundamental para manter a vida já que , amar o 
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idêntico representaria apenas uma canacidade de alienação e , conse 

quentewente , uma proximidade da morte , tal como aconteceu a :~arciso 

(Abadi , 1977) . Não obstante , para procurar o diferente como objeto 

do seu desejo , a mulher lança mão da palavra para , desse modo , reco 

nhecer no homem o portador do falo e , na mulher , o Outro na qual ocor 

re o gozo mãximo 15
• Essa é a razão nara o e ní gma que concorre para 

a feminilidade pois , por um lado , verifica que é o homem quem tem o 

representante do falo e , por outro, se c ertifica que o direito ao g~ 

zo máximo é propriedade anenas da mulher . 

-Na concepçao de Torres (1984) , o r econhecimento de que 

o homem contém o representante do falo se constitui numa condição 

fundamental no que tange ao deciframento da função feminina , na me 

dida em que assim a mulher reconhece que e o homem que pode qozar 

falicamente . A par dessa descoberta , opera- se um movimento da mu 

lhe r sobre si mesma e , assim , aprofunda- se no conhecimento de sua 

feminilidade pela revivência dos aspectos ligados ao gozo máximo. 

Por esta razão , e devido à r~ativação das marcas relativas ao mo 

men to em que vivenciou este gozo , l ança- se numa segunda identiffc~ 

ção materna para , em consequên2ia do efeito produzido pela ident~ 

ficação , buscar esnecularmente o encontro com a feminilidade (Green 

son , 198 2) . 

~ apenas em função dessa segunda identificação à figura 

ma terna que a mulher pode se aceitar como objeto do desejo do homem 

e , assim , segundo Meza n (1986) , poder narticinar de um campo , no 
-, - -

qua l a possível verdade está implicada na relação sexual. Co~ isto , 

a mulher,bem como o homem , se tornam a?tos para o entendimento do 

ení0ma relacionada ao protofantasma do coito parental , a qual esta 

ria sendo mantido sob constante recalcamento pois , é desse campo 

que a informação sexual pode surgir . Contudo , ao se deter nesse 

pro t ofantasma , a mu lher chega a reconhecer o homem como portador do 

falo e , ass im,conclui que , através do homem, não terá reconhecimento 

de sua f eminilidade , Do is o mesmo não tem condições para isso . Esta 

é a razão que justifica o processo identificatório mencionado 16
• Es 

ta segunda identificacão materna e o resultado de um amor da mu 

lher dirigido ã mãe como aquela que contém os elementos 

ao reconhecimento de sua femini l idade . 

adequados 

Esse r econhecimento nor parte da mae é de suma impor 

tãncia no gozo feminino e também resulta segundo Boons (1986) , num 
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recalcamento dos elementos pregenitais da sexualidade feminina , os 

quais teriam sido organizados em função de um qozo fálico e de urna 

identificação à fiqu~a paterna , ou seja , ao reconhecer o homem corno 

aquele que contém um represen tante do falo ficaria recalcado na mu 

lher a possibilidade de se identificar A urna condição masculina . Com 

isto , dirige- se , conforme assinalou Aramhuru , Consentino e Vegh 

(1984), a urna outra mulher C0I'10 aquela que pode oferecer subsícU " '. 

oara o entendimento do enígma traçado pelo s eu desejo . 
- - t: então nes 

ta renúncia ao homem que a mulher se orga niz a e m termos de sua fun 

ção sexual , corno um espaço que acomodaria a s determinações do dese 

jo Dasculino . Com isto , a mulher se desligaria , segundo Viderman 

(1979 ), da possibilidade de reencontrar o falo faltante à sua mae e 

passaria a viver em função de si mesma , pois aí estariam conforma 

das as condições adequadas para o gozo que o homem tem por função 

presenciar e oferecer à mulher o falo que a mãe , doadora do gozo ma 

ximo, não possui . ~ assim que há na mulher a renresentação imagin~ 

ria de que o homem pode se constituir no elemento re?resentativo do 

falo faltante à mãe . Somente na medida em que essa representa~ão 

se faz a nível imagirário e que há na mulher o encobrimento, em te~ 

mos psíquicos , dos anseios a ?ossessão do representante do falo el à 
I 

aceitação da condição feminina relativa ao gozo . Desse modo , a mu 

lher não mais se ocupa em saber profundamente acerca do falo , uma 

vez que se volta decisivamente para a sua feminilidade . 

Esta retrogressão e o cern0 da descoberta que é através de 

uma mulh p. r , e não de um homem , que poderá obter informações sobre a 

sua sexualidade . Esta é a caminhada , aoontada por Freud (1974z) , no 

que concerne ao feminino , e que explicaria as intrincadas relações 

de sua paciente Dora com a senhora esposa de um amigo da família . 

~ apenas nestas condições que a mulher pode aprender sobre o gozo 

fe minino , visto que , e somente outra mulher - ou seja um ser despr~ 

v ido do gozo fálico - que pode mostrar como e possível o gozo mesmo 

na ausência do representante do falo. ~ isto que o homem não pode 

mostrar para a mulher e é também esta condição que a mulher deve re 

conhecer . 

5 . 3 - As Penercussões da Diferenciacão Sexual no Camoo do , 

Simbplico 

I 
O sexuai articulado ao registro simbólico e o aspecto 
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ma is ori9inal que caracteriza o humano visto q ue , cesse modo , ficam 

determinados os elementos que marcam a passagem da existência pur~ 

mente biológica à existência humana , na qual a mor te ocupa o centro , 

devido ser a única verdade , a qual o homem para vi \-.=r se mõe constan 

temente . Essa inscrição do sexual no simbólico , decorrente de uma 

desnaturalização do instinto sexual , é , Dara Lacan (1984b), o resulta 

do de uma operação que ocorre sob a éqide de lei da cultura aore

endida através da linguagem . 

A linguaqem , à medida que inaugura no sujeito o regi~ 

tro do simbólico , fá - lo oassar de uma relação dual a uma relação de 

três membros , onde a partir daí , o sujeito se depara com um alter 

ego , ou seja , a mãe se escande do seu processo de simbiotização com 

a crianç a Da ra , desse modo , permitir a inclusão de um termo media 

dor nesta relação que diz respeito a cultura. Somente assim, o su 

jeito oode, conforme aponta Aulaqnier (1979b) , se livrar do fascí 

nio que as manifestações da pulsão de morte exerce pOis , conforma 

se a ooss ibilidade de cue a criança possa existir sem ser aper.as a 

quilo que é ditado ~elo desejo materno . 

Assim sendo , todos os outros aspectos presentes no su 

jeito mas , que foram apenas o resultado de identificação nascísica 

cedem lugar para o aparecimento de um terceiro Outro que nao e mais 

imolantado nascisicamente, pois , nasce da representação forjada pe12 

lei da diferença que se reflete integralmente na diferenciação sexu 

a lo Somente assim , ficaria impedida a satisfação imaginária que a 

liena e entontece o sujeito diante de si mesmo , devido ~0. ~ascínio 

dual , o qua l o aproxima da morte . Com isto, o sujeito fica , então , 

ma rcado e estruturado oor uma dialética da ordem simbólica, na qual 

a diferenciação sexual assume papel relevante . Isto porque , somente 

em relação a alternância estrutural é que o simbólico se implanta e 

imolanta suas marcas fundamentais no registro do imaginário , na me 

dida em que a ?assaqem de um registro ao outro , consubstanciado ~e 

la pa lav ra , reores enta para o sujeite a possibilidade de nome4çãc 
I 

de todos os objetos faltantes suscit~dos pelo desejo. Na visao de 

Vallejo (1978) , tem- se, assim, uma passagem que acaba por resultar 

no implante de uma condição que difere radicalmente dos conteúdos 

do i maginario , e também das condições reais do sujeito , oois 

cX< .\tc wna )JC(..\.\((9 CHI à C1'tde.HI do .\-<.mbêt i. 
(l ' , peLa quat C' .\lLjC.i.tC' é -tllt,'tc du:i.dc lia 
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U l1guag eHl, (lU f.:J eja, quwldo o pltot O-6uj ú t o 
~ C! ~uj (,-t ta ã ped.avtz.a, jã f.:Jeja paiav'w do 
I)((~ (! HI tCllJtO Ee. i. (e Hão nec.e6-6aMCUneH t e 
d·Ua pe.e.o pa-<- ) e pe.ne tJLa Iluma oltdel1l c.omo 
êO-6I1IO -6, COHlO (I 'tgaJl-t zação , como (1l-6 tâJl~a 
C!. CullW lte9i.~tlto de IlIl1lldo . Pu'l..qu.e a ctd tu 
'ta 11M ~Õ dL-6põe de tuqa'l..(, ~ dOlldC!. .~ e (! 
xt."ic ita a ~ubj e.tAvidad('- da.~ pl?:',s (!(( .~, .~ (! 
II~(I que 1I1((lIda a oc a]J(('l (! ~~ (' ~ (' (( ga'!(, ) l' 

116((1 ~ (! pCl de!. Hl C' 11U ~ qtLt' C'.'l ta'l.. II n ~l' ~ ' u.g.'3. 
'l.. . ~ (p . 135) . 

V~-se nesta passagem que Vallejo situa no camco simbõ 

lico questões de na~ureza acerca da conformação do humano através 

do tdipo, supondo naturalmente a diferenciação sexual , já que deixa 

i mplícito as normas reguladoras do incesto , fundamentais ?ara a or 

ganização das regras de parentesco , do sistema de transmiss ão do co 

digo de normas e dos lugares que pelo simbõlico se forjam. Além do 

mais , evidenciam-se também ?elo simbõlico os lugares proibidos e 

a trans0ressão referente aos mesmos , os quais são o resultado do 

sistema de interdição que advém da interdição paterna , como ordem 

de continuidade e ordem de diferenciação necessária ao encontro do 

ser , onde se consuma a vida . 

Como assinala Althusser (1984) , essa questão de ordena 

mento que o simbõl~co ?atenteia funciona em dois registros para o 

sujeito. Em primeiro luqar, reverte-se como organização e discosi 

ção de espaços diferenciados, em termos de exclusividade no que tan 

ge à nossibilidade de o s~jeito ocucá- los . Assim , conforma- se em 

termos ae sexuação, um espaço permitido para cada sexo , ao mesmo 

tempo em que se evidencia também um escaço impossível . Com isto , co~ 

fi gura - se, em termos da distincão sexual , uma recresentação psíquica 

puramente tocolõg ica, já que conserva as marcas inscritas cela libi 

do ao percorrer as diferentes zonas erõqenas . t este o efeito do 

ordenamento assinado ?elo registro do simbõlico , como decorr~ncia 

do crocesso da diferenciacão sexual . Em segundo lugar, tem- se um 

outro registro , que é figurado como uma coação referente a mora l e 

a estética aue se adiciona ao efeito do ordenamento . Daí decorre o 

surgimen to de um limite ent re o que o sujeito deve ser e o que nao 

deve , enq uanto assinalado cela linguagem, pois , conforme aponta ~a2 

no (1986), embora esta função seja ?ré-existente ao sujeito , ao ocu 

pá - lo, permite - lhe o processo de nomeação e a assunção do nome nro 

prio , que advém do reconhecimento da figura paterna . 
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~ desse modo que o sujeito estabe lece , através da sexua 

ção e do reconhecimento do efeito de ~aternidade , a ligaç ão com a 

filogénese de sua espécie , ao mesmo tempo em que , neste momento , 

configura-se em totalidade , em termos ontogenéticos pois, tem- se 

assim,o nome do pai como um organizador que suplanta os destinos da 

relação dual , narcísica e alienante (Lacan , 1981) . Este organiz~ 

dor se revela como possibilidade de um ordenamento em termos de con 

tinuidade e também como uma norma l esaI , que se constitui como limi 

te à função da morte . Desse modo, a função pate rna , CJue aqui se apon 

ta, náo remete ao pai em seu sentido anatôrüco mas , ao "pai morto(' . 

Conforme assinala Rosalato (19 7 4) , essa imago natern a se converte 

numa matr iz, que apresenta uma dupla função . Por um lado, libera o 

indivíduo de premência e ameaça da morte 8 , Dor outro, assegura no 

plano da sexualidade , a transmissão familiar. Desse modo , o aspe~ 

to importante é muito mais um ideal de ~ai do que o mesmo ]J ro~ria 

mente , uma vez que não há pai que nao seja o pai assasinado . Em 

termos fantásticos, esta figura paterna é a base da l ei de 

ção que não existe na figura materna . 

ordena 

o ~ai que se conve r te como função fundamental - para a 

diferenciação sexual - é aquele que obriga o sujeito a reverenciar a 

sua palavra e o seu nome para que, somente assim , possa se utilizar 

~a palavra para ir de encontro ao gozo re também ser ca~az de trans 

mití - la. t acenas desse modo que ;Vallejo (19 78) admite se r a ima 

go do pai mor t o , aquela que ~ossibilita forjar uma identificação , 

que caminha para a diferenciação sexual , pois nesse caso , já prefi 

guram o s indícios da matriz simbólica que irão constituir toda uma 

transformação nos conteúdos do imaqinário . 

o conhecimento dess ~ imago paterna possibilita , porta.!2 

to , o acesso ao simbólico na medida em que,através do processo de 

mediação especular , conforma uma reformulação da relação imaginária 

com o Outro . 

Em certo sentido , o simbólico vem marcar tudo aquilo 

que se c onstitui como função limite e que , a nível imaginário , nao 

se evidenciava , devido ao fato de que a base da primeira identific~ 

ção é caracteristicamente onipotente . Desse modo , o acesso ao re 

g istro do simbólico não somente possibili ta identificações de outra 

natureza , como , também , promove um rearranjo das marcas referentes 
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a primeira identificação. Esse efeito é o resultado do acesso a 

função lingüistica e das mudanças que decorrem do uso da 

Aliás , sobre esse aspec t o , Aulagnier (1979b) postula que 

A pa'tt-<. 'I. de WI1 1110111(' I! to dado , q LLC' lIla,'!.c.a a 
pa).6agell1 do e.6 tado de ".ll! ~all/~ li ao dl! cU 
Wtç.a , o p.6 ,iqu-06111Q vetA.. CCJIljwttCUII(,Hte aa 
qiJtUlldo 0.6 pJUIIlÚJtD.6 'LUd,ÚII C! lItU~ dl! tili 
9hagelll e wna nova lUIIÇá u : det< '!. C! ~tdtcv'!.ã 
a cOIl ~Utu-<.ç.ão de. wn te'l.c<:-i'!.c tU9a1 p~( 
qtúU' , 11 e' qual!. t odu <'..xi. ~t(,l!t) dl!I.'l'~(1 ((a 
qc.Ú:z...i'l. (I "~:ta.tUJ.:, " de. pel~~éive.t, Ill'C('/~~{[ 
úo peuw que. e.te adqu-<.'l.a o at~ .ibut(! d(: 
dZ:ü'eC. A.6 /~ .ún , t c,da ~Ollt(' dC! exc i.te( 
(e(c' , toda .(1/ )oltll1açáo 6Ó pDde te ~ ace ~ ,~ (' 
ao 1egi~t'!.1' do EU , ~ (' e. 'a pode da'l. .lUga-1 
ã '!.('p .'!. ) ~ e.lltaç.áo de wlla idúa . (p.59J. 

palavra . 

! 
Esta e a matriz aue o simbólico engaja no imaginário , 

através do princioio de exclusão e do corte que opera sobre as mani 

festações fantasmáticas arcaicas . Nesse sentido , afirma Schneide r 

(198 2) , o imaginário cede terreno para que o simbólico institua o 

as?ecto eminentemente humano , que se evidencia através do orocesso 

da diferenciação sexual . ~ , portanto , a t ravés da assunção de um Da 

pel sexual , que o individuo encontra - se em condições adequadas para 
-nao violar a lei oaterna , devido reconhecer , em termos de signific~ 

ção,a cena primária , que ficou inscrita ape n as em termos de uma ma 

triz forjada pelo contato materna l. ~ pe l o efeito ra linguagem que 

essa ma triz sofre uma reestruturação significativa oara dar luga r 

à entrada do oai como lei de ordenação e continui0n~e . Comistqco~ 

forma - se , segundo Magno (1984) , devido o acesso ~o simbólico , uma 

assimetrização no sujeito , a qual é revelada na organização do ele 

mento sexual diferenciado . Assim , torna- se possivel a atualizaçao 

de somente um dos akpectos do sexual , enquanto que o outro seria su 

primido, para que , em termos de objeto faltante, obrigue o sujeito a 

estruturar suas demandas em busca daquilo que lhe falta e que lhe e 

diferente . 

Este é o efei to distanciador do simbólico em relação ao 

imaginário visto que , neste último registro , é possivel a atualiza

cão simu l tànea de el eme ntos opostos da função sexual . Trata- se aqui 
, - - I 
da determinaçao basica do homem oois , sequndo Cabas (1982) 

• •• .'>1.' (I/) (, '!.c! quc (' p1l'pÚeUl1c l/te ~lIl1b(.ticC' 
I/d, I'WII((J'l' ~ ãC' O ~ . üni.t<'..~: tllll.i.tn 1(,·1(( de ~ 
'i(~L-u'.'> Jiàl' /x'dC! C!x( .'>ti'1 . A.'>~lIl1 Cl'Ill ( ' (( t1((l/.'> 
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9 'l.ef.. ,~ão da dependeVlua de wn aduLto f.. e ex 
l)fu! .. ~f..a ria noção de -tllC.UtO ecil.p-tc.o, a 
t .'taJ'L6gJteMão ã detell.m-tnação pateJtlla f.. e ex 
p,'l.e-~M( 1'10 c1.M .~-tC.O 6cUltar.. IHa da "tllo!z.,te do 
pa,( .. ". NeMe r..en,udo, a quer.. tão do f..-tmbõ 
Ci.c.o C.olL6t.i..tu.-i.-f.. e l1a6 c.ond,i..çõef.. que Jte.gem 
e de t e.. lUll-tnam a ew têll c i..a da hWllana . (p . ..J 5) . 

Desse modo, assinala Caba s que , o simbó lico nada mais faz 

no sujeito senao implantar sistemas de si0nificação e de r eoresen 

tacão que , através da função lingüística, conforma uma correspondê~ 

cia entre o reqistro do imaginário e o registro do sexual, sendo 

que é do campo do simbólico que surge a diferença sexual pois , em 

relação ao imaqinãrio,tem-se apenas o deslocamento da ~ibido , no ca 

minho em que percorre as zonas erógenas. 

A questão da diferenciação sexual, enquanto subtração 

de um estado de uma bissexualidade original, teria uma reoresert~ 

ção na imagem do corpo, seja este cor~o erogeneizado, ou mesmo nas 

manifestações mais oronunciadas do estado de fragmentação primit~ 

va . Por outro lado, é orovãvel que as repercussões do elemento cl~ 

vado na bis sexualidade se faça oresente de uma forma bem esoecífica 

na imagem do corpo, seja em relação ao aspecto referente ao masculi 

no, seja no que tange ao feminino. Desse modo, a imagem do corpo, 

além de congregar o conjunto dos elementos inscritos arcaicamente 

no psiquismo , relativos ao gozo do Outro , contém também aspectos 

referentes à suoressáo desse gozo e ao surgimento do gozo fãlico no 

homem e a retroação ao gozo mãximo e a inibição do gozo fãlico na 

mu lher. Ainda evidencia um elemento que é o resultado da diferen 

ciação imolantada e dos rumos que a mesma seguirã, oara , com isto, 

consubstanciar o masculino ou o feminino, ou ainda,nada consubstan 

ciar, como na psicose. Isto porque , sequndo Fedida (1973) , a imagem 

do coroo nao responde na situação osicótica por uma ortooecUa 

fundamental para o sujeito . Na condição evolutiva , relativa ao oro 

cesso de humanização , afirma Fedida que esta imagem confere ao su 

jeito um dado 

. .. t elHa no quct.-e :í-tgU.'l.CWl ar.. Jte.pJtef.. en taçõe.~ 
da.~ opo ~-tçõ~~ em ~~pef.. llO: o c.he-tu e o va 
: ü' , a dt'1. e-i....ta e a uque,'1.da , o tlICl:,c.uLtI1O e 
C' ') em t i l.-tI 10 . A-tnda ef..ta ,imag em -t.t u.-~ t'l.a def.. 
t e.. tl JO do, (! pCtJtad2gtl1a da c.olHpf..eme.ntaJt-i.edaae 
dC'~ c.ont'l.âJt-i.of.. : o au.r.. ente. f..e enc.OI1,t ·'ta c.O,'l.
)JC''tclblll?nt<! ·-tI1 .~c.,U,to C.OIIlO WI1 uUljll1a cU1atô 
II1{C(' (' 11. p~ Zqu,tc.o do ~ exo o po ~tc: IllC("~ e,~.ta 
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1110 ~ b C'JI1 MW I t e de Wll m-t t o da lLepcutaç.ão e 
Hão .6e podelL-i..a de.6c.ollhec.e,'t .6ua 6olLç.a de 
-tll-6útênc.-ta pOIL c.e,UM plLéiUc.ct.6 p.6-tc.ote 
.'tapêUUc.M e pOIL .6ua t eo lL-i.. zaç.ão . (p. 162)-:-

Não obstante, a diferença sexual,assentada simbolicame~ 

te na bissexualidade,se faz Dresente na imagem do corpo, de modo a 

resultar numa transformacão no modo de captação da diferença anatô 

mica. Consequentemente , a partir do momento no qual se faz esta 

inscriçao, novas funções das estruturas bioló0icas são anreendidas 

pelo sujeito . 

Noutro plano, assinala Todorov (1979b), há também a mar 

caça0 resultante da diferenciação de uma presença evidenciadora da 

falta fundamental , que se constitui como alqo que funcionalmente a 

ponta para o outro sexo em termos de efetuar a co~olementariedade .t 

somente pelo sur0,imento da diferença que o corDO pode ser portador 

de uma unidade (Lavie, 1971) . Isto como decorrência da falta nele 

instalada vir a se constituir num elemento motor que aciona o suje! 

to para o encontro de um Objet~ externo que seja potencialmentr c~ 

paz de reduzir o estado de tensao , tal como aconteceu nas primelras 

experiências com a figura materna . Então, é o reconhecimento dessa 

falta , marcada corporalmente , que promove o sujeito rumo ao encon 

tro do objeto faltante, e , assim , há a conformação de toda uma orto 

pedia unificada, já que, simbolicamente, é o Outro que garante a di 

ferença. Portanto, um limite para a diferenciação , ou seja , aquilo 

que e reconhecido pe~o sujeito como uma falta , constitui - se como o 

único elemento unificador ~ossIvel , pois estaria dotado de uma re 

p resentatividade no psiquismo , a qual remontaria à estabilidade re 

lativa à primeira ligacão vivenciada em termos de completude . 

Desse modo, se faz necessário, se0 undo ~endonça (1977) , 

reconhecer que o elemento faltante não é do campo anatômico, e sim, 

pertence ao simbólico. Aliás, conforme assinala Magno (1 986) , o ana 

tômico é apenas destino . 

Assi m sendo, a comol ementariedade nao e anatômica , vis 

to que é do campo ?s Iquico e se f az simbolicamente. Desse modo , es 

te estado de complementariedade reme te, através do encontro com o 

Outro , às estruturas que são reativadas e que pertencem ao registro 

do i maginário. 
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Enveredando Dor esta mesma linha de raciocínio, Nassim 

(1985) postula que a diferença apontada corno complementar e de or 

dem funcional e se relaciona às funções psíquicas: masculino e fe 

minino. Assim, a partir da entrada no registro do simbólico, aqu~ 

lo que é da ordem anatômica passa a ser re:oresentado num cal'1:->o que 

seria de segunda ordem, já que a diferença entre masculino e femi 

nino, inscrita psíquicamente a ~artir do testemunho do Outro e do 

seu estado de gozo, assume sempre um prime iro p lano, seja para o 

homem, seja para a mulher. Não obstante, é p rov avelme nte a partir 

da inscrição dessa diferença que se origina m as demais oposições 

simbólicas, que evolutivamente vão se refletir como este ios e mar 

cas específicos no registro do imaginário. 

Em funcão dessa nova conformação, decorrente da inscri 
-ç ao da diferenca sexual no psiquismo, o ser humano diferenciado 

sexualmente utiliza-se dos instrumentos necessários para ir de en 

contro ao outro, para, assim, efetuar um possível ajuste, uma vez 

que este outro é reoresentado co~o um complemento, mas que, na rea 

lidade, re?resentaria um objeto procurado, substituto da finura m~ 

terna nos orimórdios da vida (Stoller, 1973). Não obstante, nesse 

encontro o sujeito depara-se tão somente com a morte ~ois, aquilo 

que o outro oresentifica ao garantir as condições míni~as de vida 

é denunc iar a morte (Safouan, 1970). 

Face a aproximaçao a morte, que se estabelece ao se dar 

o enco ntro, observa-se um recuo do sujeito e~ relação ao Outro. Ca 

be as s inalar que não' e um abandono do Outro mas,uma retornada de 

al go q ue é reativ ado e que, em decorrência dessa reativaç ão, o / su 
I 

jeito consegue elaborar simbolicamente e assim disoor de elementos 

oara conviver com esta situação. De oosse desses novos disoositi 

vos, l ançar-se-á em direção ao Outro, não ma is como o mero comole 

mento anatômico ~as,como aquele q ue,em termos hegelianos, testemu 

nha a vida e está presente até o momento em que o "inesoera do" e 

insólito da morte se apodera de sujeito para por fim a esse pro 

cesso de busca incessante pelo Outro. Com a morte, cabe salientar, 

o sujeito fica então retraído para uma condição re:oresentativa do 

estado semelhante àquele em que,na condição de bissexualidade ori 

g inal,se dispôs e presenciou escooicamente o gozo materno. A i m 

po rtância do r e t o rno a este estado , reside no fato de que foi esta 

a ma ne ira pela q ual o sujeito o b teve ilusoriamente (pelo fato de 

advir da ~ãe ) uma unidade completa. Assim, retornar a esse estado 
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ê buscar subsidias ~ara constituir a unidade relativa â imagem do 

corpo em termos simbólicos , ou seja, aquilo que ficou inscrito 

mnêmicamente vai, então , ser transformado a partir do momento em 

que o sujeito as ce~ 8 â simbolização da cultura , representada inici 

almente no campo das diferenças sexuais . 

Na realidade , o que acontece no estado primordial ao 

qual o sujeito retorna , e algo de ordem pra z e r o so, visto que , se 

gundo Leclaire (1979a) , a mãe, nesse e xato momento , se ante ?õe as 

violentas manifestações da pulsão de morte no filho. Po r esta r a 

zã o , ê que se dã, por oarte da cri.ança , uma função ilusória, não oro 

priamente da criança com a mãe mas,com o reflexo p róorio ~ue a mãe, 

atravês do sozo em estar com a crian~n,viria a esoelhar . Nesse sen 

tido, a criança ficaria inicialmente pre sa no fascinio que a mãe e 

xerce ao espelhar uma imagem unificada, apazisuadora da concretude 

da morte. 

À medida em que a morte ê apreendida simbolicamente , o 

sujeito estaria em condições de dispensar esse reflexo materno Dois, 

de certa forma , o fascinio Dela morte retrataria, numa escala maior, 

este estado de gozo mãximo que fora presenciado no momento em que 

esta situação se intensifica , ou seja , quanto mais o sujeito se en 

gaja numa fusão com o seu reflexo , o qual ê ?atentizado no gozo se 

xual, estaria,por assim dizer , mais próximo da morte , especificame~ 

te no que tanq e ao mistêrio referente ao gozo feminino oaraohomem. 

Esta entrada no âmbito do imaginãrio , oromovida pelo 

fantasma da sexuação , que teria sido inibida pelo processo de sign! 

ficação , representa , se~undo Mathis (1981) , uma imobilizaçao do su 

jeito que tem como efeito a anulação dos limites marcados ~ela dif~ 

renc i ação, concorrendo para o retraimento dos ritmos de tem?oralica 

de e Dela p resenç a vivida e dilacerante da simetria, tal como se ob 

serva na psicose (Lacan, 1981) , onde o sexual diferenciado se sub 

trai, dei xando uma lacuna , â qual o sujeito ?reenche pelos "tentãcu 

los" que p rojeta de si mesmo , resultando dai um duplo de Sil~ 

o contato com este duplo , simêtrico e de certo modo se 

melhante, e muito angustiante pOis , nada mais ê do que uma presença 

nitida da morte, sem nenhum m8canismo que permita simbolizã- la . 
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Situaçôes análogas ocorreriam, segundo Lacan (1977), no 

gozo , motivo pelo qual, o gozo não pode ser um estado contínuo nois, 

se fosse dessa natureza,?romoveria em toda olenitude a evasão da 

pulsão de morte. Assim, o elemento interventor no gozo e uma con 

dição de manutenção da vida, ao mesmo tempo em que orienta o inciví 

duo em direção ao encontro do elemento diferenciado para obter no 

vos gozos . Esta é a situação oaradoxal e dialética que a diferença 

sexual implanta,e que é uma condição eminentemente humana, oarticu 

larmente no que concerne ao asoecto sexual. Não obstante , esta si 

tuação im?lanta também uma dissimetria, a qual se constitui como 

condicão de ruptura. Esta marcará um conjunto de elementos que ,uma , -
vez selecionados, conformam as condições mínimas de gqrantia da vi 

da, as quais se estabelec~m na linguagem pela palavra (Todorov , 

1977b), na criação simbólica da ausência e da ?resenca. Esses esta 

oos são, em si, responsáveis nela matriz original da subjetivioade, 

na medida em que,ao se estabelecer como par de alternância estrutu 

ral, remeterão, posteriormente , no plano sexual, ao masculino e ao 

feminino. Desse modo, consagram-se os efeitos de anteci?açãoooser 

sobre si mesmo; antecipação essa indicativa de que a falta se renre 

senta num outro lugar, ou seja, no psíquico e se nao no anatômico 

(Leclaire, 1982). 

Esta indicacão de que a falta se re?resenta num outro 

lugar faz com que seja ~ossível o estado de dissimetria, o qual, 

ao fascinar o sujeito para a possibilidade de completude, movimenta 

o em direção ao Outro. Esta fascinação pode,então,ser entendida 

como a tentativa de encontro, não de outro ser mas,como a possib~ 

fundi lidade do sujeito vislumbrar-se diante de si mesmo, enquanto 

do a um duplo de si ou a algo que lhe é idêntico. Obviamente, nao 

mais pela proj eção, como ocorre na psicose, mas tão somente como uma 

possibilidade de se aproximar simbolicamente co Outro, na intenção 

de que este testemunhe sua existência e deixe ex?l ícito o limite re 

lativo a sua diferença. 

Nesse sentido, o retorno alucinatório das marcas ~nê~ i 

cas das nrimeiras experiências de satisfação, quando não t3" , ia 

discriminação, já se faz de uma maneira bastante com?le xa e esnecí 

fica oois ,nao mais se exterioriza no nlano motor. Anenas uma vez , 

se a trelam a um elemento de representação de ordem cultural, o qual 

impeoe o fluxo incessante dessas marcas que,nsiquicamente,a~agam os 
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po s s í veis limites indicadores da diferenciação . Assim assinala Lo 

renzer (1977) , aquilo que não pode ser convertido e~ limite s egu! 

rá , então , um dos dois desti nos segui n tes : ou se i ns creve no coroo 

corno marcas não- simbolizáveis ou se remete a o imaginário , de modo 

que situado então na diferenciação permite 0ue o si~bólico , 

ves da palavra , humanize o sujeito. 

atra 

Esta passagem - a demarcação dos limites - é representa 

àa ?ela diferenciação sexual , que se assenta no reconhecimento do 

par alternante - estrutural ausência - nresença (Fages , 1975) . Em 

outras palavras , essa diferença permite que o narcisismo vivido es 

oecularmente ceda lugar a u~a proteção que advém do Outro, a qual 

resultaria na vida , visto que o narcisismo conteria elementos rela 

cionados mais à morte do que à vida, justamente pelo fascínio que 

o idêntico exerce sobre o sujeito . 

Sem sombra de dúvida , a presença desses elementos é de 

su~a impor t ância nOis , é através deles e em função dos mesmos , que , o 

indivíduo se diri0e às condições que garantem a vida , configurada 

como urna condição necessária . Neste caso , o Outro aparece como aque 

le que pode dar garantias possíveis de vida , mesm0 diante da oerda 

que se processou em relação à entrada no simbó l ico , na medidaemque 

se tornou impossível a fusão simbiótica com a mãe (Maci , 1979) . Ou 

tro fator que também participa dessa situação . é a consequência das 

~arcas efetuadas na bissexualidade , oelo reconhecimento da falta . 

A partir da confirmação de que o Outro e uma garantia 

de vida , a simetria vai aparecer apenas no plano do pensável , sendo , 

em decorrência , reenviada definitivametne ao registro 00 imaginário , 

exceção feita à condição psicótica , ao sonho e as outras manifesta 

ções do imaginário , nas quais , a simetria se atualiza em sua máxima 

potencialidade como tentativa de reconstituição do duplo ausente a 

partir do nróprio corno do sujeito. 

Não obstante , a diferenciação não somente seria urna i m 

possibilidade de acesso à condição psicótica , como também se Fon~ 

titui numa superfície sobre a qual o sujeito node , seguramente, ' re 

pensar e elaborar o objeto faltante · que, a nível de imaginário , ten 

ta confiná- lo a um nassado vivido , norém, de impossível acesso . Dian 

te dessa situação , resta ao sujeito reviver- se através de sua pal~ 
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vra no ato comunicativo,marcado Dela interdição fundamental que a 

castração estabelece (Leclaire, 1983). 

~ somente assim que,neste plano simbólico, o sujeito 

vai se reconhecer a partir de si mesmo,e não em função das determi 

naçoes relativas apenas ao desejo do Outro. Com isto, o sujeito r~ 

constroi sua identidade a partir dos cortes que se efetuam no seu 

corpo, (durante o processo de erogeneização, para assim organizar ~ 

ma unidade ortopédica) e no seu Dsinui smo, (através das ma rcas que 

transformaram a bissexualidade em mossexualidade) . Daí então , a i 

dentidade não se faz pelo duplo mas ,dá-se ·em função casuilo Que se 

organiza em torno do elemento faltante, em relação ao . duplo, seja 

no que concerne ao corpo (já que o sur0imento da unicade orto?édica 

e sua representação se convertem numa condição que ~isoensaria a 

função materna oara este fim, ou seja, a mae não se tornaria o úni 

co meio de o sujeito obter esse aspecto funcional, visto que alguma 

organização psíquica já é caDaz de provê-lo) ou até ~esmo em rela 

ção as inscriç6es osIquicas resultantes das ocorrências orimeiras 

que se registram no corpo como marcas não-simbolizáveis, visto que, 

a oartir da entrada no registro simbólico,essas marcas terão um du 

Dlo destino (Winnicott , 1973). Por outro lado, essas marcas sao 

reenviadas ao registro 60 imaginário para se presentificarem nos 

fantas ma s relativos A sexuação, entre outros; e por outro , aoarecem 

no elemento onIrico , particularmente , naquilo que o sonho a?resenta 

de mais originário e arcaico. 

Desse modo , ficaria,então,superado todo o retrocesso r~ 

lativo ã or~anização pré-especular, na qual a mãe representou o úni 

co me io de existência possIvel para o sujeito. Toda essa organiza 

ção sera mantida em termos de núcleos arcaicos, sendo que aos mes 

mos não é permitido que sejam exibidas as suas manifestaç6es , vis 

to ~ue , aqueles elementos que se orqanizam em decorrência da diferen 

ciacão sexual se constituem como algo que amortece a ação desses 

núcleos, enquan to Duro reflexo dos fantasmas imaginários. Somente 

em condiç6es especIficas , como na pintura , escrita, sonhos e outros 

e que a parte mais arcaica (sem dúvida anterior ã diferenciação se 

xual) se faz presente como uma elaboracão simbólica e não mais na 

quilo que conté~ de ameaçador e primitivo. Isto porque a ausência 

que se implanta pela linguagem e ?ela suoeração da bissexualidade 

vai possibilitar o surgimento do orocesso de elaboração simbólica, 
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sobre as possíveis manifestações que sao ditadas pelas marcas cor~o 

reas ativadas pelo desejo e pelas representações relativas às Ime~ 

mas no psiquismo. Assi~ , então , o sujeito cessaria de se cantar co 

mo um mero prolongamento projetivo de si mesmo , urna vez que sua co~ 

cepção já oculta urna matriz forjada a partir dos representantes 

relativos ao encocontro do Outro e aos elementos referentes ao Ou 

tro como lugar de urna outra cena , ou de urna outra realidade , na qual 

e possível efetuar urna inscrição de significaç ã o com vistas a vida 

e ao deciframento do intrincado mistério que envolve o ser 

no que concerne a função sexual . 
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N o TAS 

01 - O processo de sujeitificação se refere a urna matriz diferen 

cial que se implanta no indivIduo e o transforma em um ser re 

presentante da cultura, quer dizer , trata-se da passagem da 

condição de indivIduo não-falante a condição de sujeito que 

porta e usa a palavra. 

02 - A situação poderia ser nensada como o arranjo estrutural de 

três cIrculos concêntricos, onde o cIrculo menor (evo lutivamen 

te seria o último em sua organização) , corresponde ao registro 

simbólicoi o cIrculo médio diz respeito ao imaginário, estando 

por sua vez situado entre o dispositivo convencional da lingu~ 

gem e o real enquanto referente ao mundo circundante i e o cIr 

culo maior corresponde ao registro do real . 

03 - Isto porque , pela função do olhar , o indivIduo capta urna lunida 
I 

de falsa decorrente da presença do Outro em sua concretude, e~ 

quanto oela linquagem esse Outro vem através da cadeia simbó 

lica corno resultado da nomeacão, o que concorre oara a obten 

ção de uma nresença que está eternamente ausente, visto que , a 

linguage~,ao tentar preencher a falta relativa ao obje to perdi 

do e jamais encontrado, acaba por denunciá-la corno falta e a 

imoossibilidade de preenchê-la . 

04 - Ou seja, o Indice seria possivelmente aquilo que se apresenta 

somente no plano visual, não tendo ainda passado pela integr~ 

çao com a imagem acústica ; requisito necessário para 

no plano reoresentativo. 

figurar 

05 - Com isto,nassa a figurar corno representação da oalavra ao in 

ves de ser somente representação da coisa . 

06 - O sinal pode ser pensado corno um indIcio de organização 

possibilita a passagem da descarga motriz desordenada à 

esoecIfica. 

que 

açao 

07 - ~ conveniente salientar que a sociabilidade se assenta em dois 

nIveis . Um deles, e relativo à dIade mãe-filho e e a condição 
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bási c a da existência. Sobre este nível da sociabilidade (que 

se converte num fundo vivo , contínuo e permanente) , se assenta 

a sociabilidade decorrente das normas estabelecidas no seio da 

cultura . 

Bste segundo nível aoresenta-se como o resultado de 

uma introjeção de aspectos concernentes à realidade 

enquanto que o orimeiro pode ser considerado como uma 

externa, 

Droorie 
~ . -

dade intrínseca do sujei to , oelo fato de s e o rganizar num estág i o 

e vo lutivo, no qual ainda não figura a delimitação entre o mundo 

externo e o mundo interno. 

08 - A significação vista Dor este ângulo se refere a uma articula 

çao dialética marcada por uma espiral duplamente antecioadora . 

Por um lado., antecipa um sentido para que , em função do mesmo, 

o sujeito Dossa se dirigir rumo ao desejo do Outro . Por outro 

lado, antecipa também no sujeito-meta toda uma cadeia de códi 

q OS necessários ao entendimento da mensagem enviada . 

0 9 - Situa- se,neste sentido, os tipos básicos de identificação rela 

tiva à antropogênese . No nrimeiro caso , trata- se da identifi 

cacao dual, que se faz em relação à figura materna em sua cao 

tação especular . 

No que concerne a identificaçao à figura paterna , tem

se aí uma moção não mais rumo a uma imagem (que re?resenta o 

duplo do sujeita ) mas , a uma lei que , s endo da ordem da cultu 

ra, denota uma nresença semore ausente , quer dizer abstrata. 

10 - Pode ser que cada etapa evolutiva vá "oar i passu" consolidan 

do a org anizaç ã o decorrente do arranjo das marcas mnêmicas; ar 

ranjo esse que tem como finalidade nrooiciar o aparecimento 

da ação esoecífica (por sUDlantação à descarqa motriz desorde 

nada) como atributo nrónrio do sujeito , que é tomado como ten 

tativ a ilusória de preencher a falta relativa ao objeto orig! 

nal. 

11 - Em certo sentido , a organização sexual do indivíduo se estru 

tura na família mediante a determinação contida na história 

mítica, a qual reflete os anseios e exoectativas do par pare~ 

I 
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tal, os quais são pensados oara o filho e entregues corno 

fossem aspectos próprios. 

12 - A mãe se constitui para o filho enquanto dotada de urna 

cia fálica, Delo fato de o mesmo estar num estágio de 

f r agmentado nos primórdios de sua vida. 

se 

I 
ootên 

corDo 

o filho,por outro lado, precisa dessa ação ootenciali 

zadora de sua mae. oara c:u(~ em decorrência dessa ação se efetue o 

p r osseguimento dos arranjos relativos â vida, e tambêm possa 

haver um atrofiamento ou amortecimento ' das interferências re 

ferentes â pulsão de morte. O resultado desse processo, ou se 

ja a submissão a aual o filho se dispõe, ê vivida corno urna 

castração efetuada pela mãe. 

14 - Quer dizer, o temor c.~ ser castrado pela mulher e urna marca que 

sempre pode ser ativada no psiquismo do homem, particularmente 

em função do encontro com a mulher. Este e sempre desencadea 

dor de um temor de ser castrado, tal corno aconteceu e~ relação 

a mae. 

15 - Ao ser portadora da palavra, a mulher operaria de modo a se 

dispor corno possuidora única do gozo máximo e tambêm se envol 

ve no orocesso de reconhecimento do homem corno aquele portado r 

do falo. 

16 - No caso, fala-se da segunda identificação que a mulher efetua 

com a figura materna, não mais no olano especular a qual forja 

o sedimento de sua subjetividade mas,desta feita, para ir de 

encontro aos aspectos ao feminino. 

17 - Condição conhecida corno narcisismo patológico. 
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r i (, - ACERCA DO REGISTRO DO IMAGINÁRIO 

Até aqui tratou-se dos dois registros que, segundo 

Lacan (1984b), juntamente com o imaginário, representam as condi 

ções fundamentais do processo de humanização. O real foi abordado 

corno o ca~po que subsiste fora da simbolização, do impossível, ou 

seja, daquilo que não cessa de se inscrever , embora aquilo que se 

inscreve, retorna sempre ao mesmo luga r. O simbólico ficou consig 

nado corno o lugar da falta, do corte, da articulação, da diferen 

ciaç ão, tendo corno matriz o significante da castração. Esses dois 

reg istros estão sempre ligados ao imaginário, este representado co 

~o lugar da semelhança, da continuidade, mas que ao mesmo tempo a 

bre um esnaço ~ara que a palavra surja. / 

A pa lavra para Lacan (1984b) é responsável pela des 

realização do re a l; ou seja, através da palavra , o real passa a fi 

gura r corno impossibilidade e o imaginário corno uma matriz de iden 

tificações sobre a qual o simbólico se assenta . 

No que concerne ao registro do imaqinário, Lacan 

(1979c) sustenta que sua característica principal é o predomínio 

da relação com o semelhante, onde o outro é captado esoecularmente 

oara preencher o va zio provocado pelo nascimento. Nesse sentido, 

ao bus c a r algo que responda pelo estado de imaturidade no qua l o 

sujeito se encontra e, ao mesmo tempo , em que deseja encontrar al 

go ?ara preencher o seu vazio , há um apaga~ento de todos os limi 

tes en tre o sujeito e o mundo externo l
. Também pelo fato de que o 

i~a9i nário se sediaria no auto- erotismo ~ara , a partir daí, cami 

nhar para o reconhecime nto que vai acontecer em função do olhar ma 

t e rno, po is, conforme as sinala Cabas (1980a), os olhos da mae fun 

cionam corno espelho para a criança, ou seja, é a mãe quem possibi 

lita o e spelho que será utilizado no processo identificatório, que 

tem corno ponto de pa rtida o desejo materno , uma vez que a criança 

ao nascer é "muda" e quem fala é a mãe . 

A fala da ~ãe , ao implantar na criança urna unidade 

c o roorea e um desejo, faz ~om que esta se sinta jubilada e tentacu 

lize-se pela imagem intei ra que é dada pelo desejo materno (Leclai 

re, 19 79d ) . Com isto , se identifica com a image~ que é mostrada 
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por este desejo , e assim precisa apagar a diferença entre o real 

(seu corpo fragmentado) .e o virtual (ou seja , querer ser esta cri 

ança que está além , no olhar materno) que é mos tr ado pela mãe e 

que consiste sobre tudo para a criança numa ilusão , pois a unidade 

que a mãe deixa entrever é pertinente à espécie . 

Esta imaqem do Outro , que advém pela mãe e que e cap 

tada pela criança , funciona no processo identificatório como uma 

fuga às ameaças presentes no estado real de corpo fragmentado. Co 

mo assinala Leplanche (1979), a imagem do Outro , é dada desde o de 

sejo da ~ãe, desde as normas culturais simbólicas . Neste caso , es 

ta imagem é a expressão que o espelho possibilita como um aspecto 

constitutivo da célula mãe-fálica e criança-nascisista 2 i os dois 

termos do binômio , que conformarão a matriz i~aginária , base de tQ 

das as identificações . Não obstante, neste momento , formam a cri 

ança e a mãe um traço unário , quer dizer, uma unidade ilusória , 

pois a relação que a criança tem com seu corpo não estaria ainda 

mediatizada pela imagem que possui do mesmo e sim , pela imagem que 

a mãe mostra . Assim , as relações se estabelecem com um semelhante 

da espécie e isto reverte-se num dado para a inscrição cultural do 

sujeito, pois o imaginário denota um lU0ar onde se inscrevem deter 

minadas ocorrências relativas ao campo do desejo em termos de rela 

ção dual . 

A inscrição dessas ocorrências representa uma con 

quista pe lo efeito estruturante que as mesmas apresentam ao possi 

bilitarem a c e ntação de uma imagem . Esta , ao ser captada , segundo 

Lacan (1984b) , representa um efeito de determinação sobre algo que 

não contém nenhuma diferenciação . Este é o momento de identifica 

ção , pois ocorre uma transformação no sujeito na medida em que as 

sume a imagem da espécie , principalmente no que concerne a sua ima 

turidade biológica. Esta e a razão pela q~al se admite que o su 

jeito se constitui a partir da imaqem do semelhante , e de~· i(J a es 

se aspecto assinala Lacan (1980b) que , o registro do imaginário é 

aquele onde o corte nao se presentifica sendo, portanto, uma exis 

tência. 

Disso resulta que , neste registro não se opera para 

o sujeito um encontro consigo mesmo , senão através de um Outro e 

também porque ao encontrar esse Outro , o sujeito se perde em si 
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Neste caso , a imagem que é aoresent ada pela mãe pr~ 

enche a distância oriqinária que , segundo Vallejo (19 78) , pode se r 

pensada como uma ilusão de corpo unificado , já que a imagem que 

coabita o corpo do sujeito é a imaqem unificada do corpo materno , 

que a mãe oermite o acesso pelo olhar ; ou seja , a imagem coroorea 

do sujeito no primórdio de sua vida não lh e nertence , pois seu cor 

po é mediatizado , libidinalmente , pelo Outro , o nde há um desejo que 

suporta um coroa e não um· corno que suport a um desejo . 

Desse modo , nada há em termos do imaginário que re 

corte esta distância 3
, visto as imagens serem apenas visualizadas , 

principalmente com referéncia ao aspecto corporal , pelo fato de o 

sujeito ter conseguido uma unidade ilusória , a qual resultará ape 

nas numa relação onde um siqnificante do corpo , ou um substituto 

do mesmo , permanece como realidade desconhecida . 

Na medida em que , tanto o desejo como o cor~o se su 

portam no desejo e no corpo do Outro , as zonas erógenas vão se 

constituir como marcas , nas quais as imagens ficam contidas 4
• Para 

Maci (1979) essas marcas vão se engrenando , qradativamente, no cor 

po para impedir a ressurgéncia do real como nossibilidade e 

tir a i~plantação do simbó l ico . 

oermi 

A imagem , ao se atrelar ao corpo , acabaria por esta 

belecer uma área re l ativa ao não- corpo , ou seja , uma não- coisa que 

representa um termos lacanianos o mim (moi) , ou seja , um ego espe 

cular inscrito no imaqinário , sendo , portanto , um ego perdido no 

desejo do Outro . Esta é a matriz dual que caracteriza o imagin~ 

rio enquanto protótipo de intersubjetividade , pois a í está a c~ns 
tituição humana a ~artir da imaqem do semelhante . Não obstante , 

cabe assinalar que além dessa relação dual que faz com o Outro, há 

também , ~a ra Lacan (1984d) , a relação nascisista do sujeito com 

seu ego . 

Assim , o imaginário vai ser o conjunto das relações 

do sujeito com esses dois campos , até o momento em que o simbólico 

se faça presente no sujeito , pois fora dele o antecede e o trans 

cende . Assim sendo , aquilo do registro do imaginário que fica ob 

turado Dela adesão ao simbólico vai se constituir nos núcleos ar 

caicos do osiquismo , e, quando são oermitidas as manifestações ana 
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recem nos sonhos, nas sensaçoes corporais não-simbolizáveis, nos 

sintomas, nas expressões gráficas, artes , escrita entre outras pro 

duções ps íquicas nas quais a atividade fantasmática está semore 

presente . Em suma, convém assinalar que o registro da imagem co 

bre um campo vasto que contém fenômenos de ordens diversas, desde 

as marcas que se inscrevem no corpo r e l a t ivas à história indivi 

dual e à espécie até a matriz criada pela atividade fantasmática 

a trelada ao desejo. 

6 .1 - Sobre o fantasma 

Ao se propor uma abordagem sobre o registro do imaqi 

nário, deixou-se entrever sua íntima relação com a noção de ima 

gem , pOis ,conforme salienta Vallejo (1978) , a característica bási 

ca desse registro é a caotação de uma imagem do semelhante . Ora , 

situar a relação imaginário enquanto mediada por uma image~ e 

sustentar que a mesma não ocorre oautada num objeto real , embora 

p rovenha do mesmo em termos visuais. Desse modo , todo o question~ 

mento q ue se l evanta refere-se ao modo como esta imagem fará sua 

inscriçao psíquica . A esse respeito , admite Lacan (1978) que, a 

imagem vai se atrelar a um fantasma que permeia o psiquismo , sen 

do, portanto , captada e assinalada de acordo com a matriz que o nu 

cleo fantasmático forja . Com isto , chega-se à primeira dimensão 

do conceito de imaginário, ou seja: à imagem enquanto sediada numa 

matriz constituída pe lo fantasma . O fantasma seria , pois , um dos 

cont e údos desse registro, que apresentaria uma diversidade ampla 

de possíveis manifestações . Em princípio , pode aparecer vinculado 

ao desejo , na produção de pensamentos conscientes . Surge tarbém 

nos sonhos enquanto pensamentos inconscientes ; aoarece nos ôel í 

rios e alucinações , como sendo a maneira pela qual o re a l se irrom 

pe como concretude , visto que haveria um fracasso dos mecanismos 

simbólicos de sustentação , e ainda, pode o fantasma estar a servi 

ço de determinadas sensaçoes corporais que reenviariam o indivíduo 

ao estado de corpo fragmentado . Todos esses possíveis destinos do 

fantasma nermitem concluir sobre o caráter arcaico do imaginário 

pois , como registro amplo , vincula-se po r um lado com o real - aqui 

considerado como a realidade na qual se encontra o indivíduo, ou 

seja, o estado de corpo fragmentado - e com o simbólico - na medi 
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• 
« 
4 
« 
« 

da em que se sucumbe em algumas de suas manifestações , para que a « 
?enas aqueles conteúdos psíquicos dotados de significação tenham 4 
exoressã0 5

• « 

Corno se pode observar, o imaginário está sempre vin 4 
culado - de um modo ou de outro - ao arcaico e , por extensão, essa 

mediação se faz qraças aos fan t asmas que s 50 q ualificados , segundo 

Assoun (1982) , pela matriz arcaica do psiquismo pois : 

-
•• • (' li 't CClA·.CL· j e '1.V (! d ) bco I a a ti ti.! da.de 'ía.'! 
tCL6mãüca. Ê jLu,tcull entc!" , u qU<!.,j t{.OIlWll<.'lItc 
da 'l. e.tação com a 'l. eaLidadc. que pujjib.<.t;'ta 
c jM' pa,!d O: ú p,'1.i.mu lto e ) C'.-<.. t o do p'l.oto- )all 
t collla ri ut t 'l.apcu, j C~'1. a qu e..~ tão da '1.ea.e.i.. dacre 
cu da )<cção da cena . Sua ca'1.acte'l2jt;' ca 
c. j j e, 1 cÚÚ~. aplte~ e ll ta - 6 e como wna t'ttmj ·í (' '1 ~ li 
c{a ao ptallo da C'.-6 t'1.utu'1.a , onde .j e. tc' '1.l1a 
/](I jj .tt' et a tn1Ce.xão do e.i.xo C' l!tC'ge.llétt cO ((C' 

'üo 'ít Cúgc nrittcc (p . 17 J . 

Nesse sentido , somente enquanto atrelado à filogên~ 

se e que o fantasma e reconhecido corno uma realidade (Freud , 1974~, 

a qual é captada pelo indiví duo corno sendo um estado primitivo da 

esoécie que vai se refletir na formação do inconsciente . 

Analisando por esse ângulo , o arcaico fantasmático 

revela- se corno urna cena , ou seja , um fantasma que a?resenta um nu 

cleo de regis tro novo, possibilitado pela captação da imagem do se 

melhante . t: por essa razão que afirma Cabas (1982) : " ('j 'í culta.jlll((j 

j,1l' ulli v L' 'l. .jaij, t ãc· un(v e. ua.{j qu((ntu a pÚlpúa ht~t(,'l.ia " (p . 27) . 

Esse carâter de universalidade do fantasma diz res 

peito , sem dúvida , ao registro do imaginário pois é possível enten 

der - se o fantasma corno um processo de encenação imaginária , no 

qual o sujeito aparece de diferentes formas (Laplanche e Pontalis , 

1979). Nesse s e ntido , o fantasma representa o ponto básico de to 

do o conhecimento humano , sendo também urna força motriz que orien 

ta o indivíduo rumo aos atributos de sua filogênese . t: desse modo 

que, o fantasma sempre inclui urna verdade da espécie que sera ver 

dade da história individual , prefigurada no imaginário e consagr~ 

da no registro do simbólic0 6
• 

Com isto , assinala-se que o fantasma não é urn produto 
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psíquico fortuito mas , prende- se a uma dup l a de t erminação.Em pri~ 

cípio , revela-se algo que é espelhado pelo semelhante ; logo tfat~ 

se de uma característica da espécie que , imaginariamente , se i~ 

planta no indivíduo . Por outro lado , o fantasma vincula- se como 

uma resposta ao enígma que a existência apresenta ao sujeito , a 

través dos efeitos mediadores dos elemento s culturais 7
• Aliás, co 

mo postula Cabas (1982) , 

... 0.\ 6antMIl1Ct6 ).)ão wna 'l c.p'Le . .\ ('ll faç ào da C.01/ 
dA..ç.ão wl.tv eJLÓa~ do homr!-m, (' aL Heia C.u lI1C .. ' (I .\ u 
j ~Lto 6e lL e.auza IlUma c.L'L c.w~ téi f/ c~a pa" ... ti.c.u 
te~~, 0 .\ 6al/tCt6n1Ct6 ).) (!. ).)ub jC'.ti.veuH. -

Á.\ Ó (/11 !> e. Hdo, U ;íal7 ta.61l1a ~ II i.\ tê 'lA c.u ,10 
1I1l'...\mo t e.mpo qu e. .t.t u.,óo·uo : dup.ta ~ 1c. '1..t e l l t e qu~ , 
de 6ÚI.t t{.VCUIl e.llte. , 'L c.ge a t oda ~ (l lLma ç.ãe do .tIl 
C. o H..\ c.~ el'l t e ( p . -J 9 ) . 

Os fantasmas seriam então , enquanto formações do in 

consciente, os mecanismos que o desejo propõe requerendo um cum 

primento para que sejam mantidas as condições mínimas de estabili 

dade. Este e o registro em que o fantasma se atrela ao real , vis 

to que essa cadeia de relações suscitadas pelo desejo sofrerá mar 

cadas interru~ções , à medida em que o sujeito ao ascender ao sim 

bólico , constrói dispositivos para evitar uma irrupçao dessas for 

mações no real, como acontece na psicose . Assim , toda essa ma 

triz forjada pelas exigências do desejo permanecerá no inconsci 

te, enquanto fantasma que não é liberado nas manifestações que 

figuram como reconhecimento consciente 8
• Desse modo, o fantasma 

mantém sempre uma estreita ligação com a realidade inconsciente 

(Guillaumin , 1982) , desde o momento em que o sujeito nasce entra 

em contato com o Outro, que se apresenta com as propostas de ide~ 

tificação peculiares ao processo de humanização . A mãe, à medida 

em que se apresenta libidinalmente ao filho , tem como objetivo e~ 

truturar alqo para a criança , a partir de um efei to social no qual 

está enqajada . Com isto , acaba por implantar os elementos fantas 

máticos , tanto arcaicos quanto atuais, que se presentificam no 

meio social e que são captados inconscientemente . Isto , porque a 

mãe já é portadora das condições mínimas necessárias que regem e 

determinam o processo de humanização . Nesse sentido, a evolução 

do indiv íduo ficaria condicionada a essa influência mate~na , vis

to que é o primeiro sedimento que se implanta no psiquismo pois, 

como postulou Cabas (1982) , a função do olhar , primeira formação 
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funcional do humano , levaria algum tempo a estar apta para operar 

em termos de captação da imagem da espécie , e também na assimila 

ção e determinação das estruturas psíquicas . convém assinalar 

que inicialmente as ocorrências psíquicas que advêm do contato ma 

terno se registram corporalmente , pois a objetividade visual en 

traria num segundo tempo . Então , é a mãe a responsável pelo im 

plante dos primeiros elementos desencadeador e s dos fantasmas . Se 

gundo Rosalato (1982), sua ação e m r elação à criança consiste nu 

ma ope r açao que visa 

... 't ('C.U Il~t.'LLU'l. o obje t o '\'taglllelttado , -illlp~~ 
C itCO)l<!lIt(' o p'l.ÕpÚl' C.O 'lpO da c.'t.Í..cwçaj uU ~l' 
.1( , de ~at ) arlte.,~ d I? tudu , a '1.ctaçàll lIIà ~-=
C'l(allçll '1.'C.l1ll/C{ 'te.taçãl ('lI tIL(' ti ~uj )-<-tl e 
l'bje t o c ~ ()bIL(!:tudo , í!. 1It'1.e (I ~ujei.to :l\~U 
c.o 'l.pc-ubje t o , (I C.OILpO pode c.otu'l c ~p()lIde'l. ~ .c. 
gUllde l o c.ct~O , ou ~Uc. e.,~~-<-val)l C!. ~ l-te , ã Hlãe ou ci 
C'1 icOlça (p .) 02 ) . 

s ão as marcas dessas primeiras e xperiênci a s que vao 

s e inscrever no psiquismo corno fantasmas, que deverão ser manti 

dos no inconsciente para que a humanização seja possível . 

o inconsciente , para manter esses fantasmas no plano 

imaginário, se reestrutura para possibilitar aos mesmos urna ap~ 

rência que os vincula ao simbólico . Isto porque, conforme post~ 

lou Lacan (19 84b ) , toda formação do imaginário acaba po r ter urna 

correspondência com o simbólico . Até mesmo os protofantasma s (que 

enquanto núcleo arcaico da espécie figuram no imaginário) mantém 

uma estreita relação com os conteúdos do simbólico, pois os três 

fantasmas vão apresentar uma significação simbólica , embora reme 

tam semore ao regi stro do imaginári0 9
• Conforme assinala Masotta 

(1 979) , a r azão desses fantasmas serem tra t a dos como pertinentes 

ao c ampo do imag inário deve - se ao fato de que essas cenas teriam 

sido ocorrências r ea is que estaria~encrustadas na filogênese e 

que aparecem na história individual como fantasmas; ou seja , para 

a filog ênese tra ta-se de uma realidade , enquanto que para o suje~ 

to rep resenta a e nc e naç ão de uma fantasmática imaginária . 

Mesmo nessas condições apresentam os fantasmas, ao 

lado do processo de significação, funç õe s específicas ; tanto no 

que concerne ao r egist r o do imaginário , quanto no que s e refere ao 

, 
4 

4 

4 



simbólico . No que tange à função do fantasma ligado ao imag i nário , 

assinala Cabas (1982) que a mesma cumpre um destino que se apr~ 

senta corno algo que encobre o fantasma em detrimen t o do real, se~ 

do que com referência ao simbólico , sua função é algo que o ilus 

tra enquanto aspecto meramente subjetivo . 

Essa dupla inserção do fantasma é a lgo que pode ser 

observado no sonho , visto que e nesta formação ps íquica que o su 

jeito se apresenta diante de si mesmo de várias formas sob umr m~ 

triz que , sem dúvida , é de ordem imaginária, sendo seus cont~údos 

de natureza simbólica (Aulagnier , 1979b) . ' O caráter regressivo 

que se postula haver nos sonhos situa - se corno um retorno ao esta 

do de corpo fragmentado , pelo fato de que o fantasma relacionado 

a es te estado 'OOssibi.lita A'I suj ei to se a tuali zar no sonho s imul ta 

neamente de diferentes formas , particularmente em função da reati 

vação da marca referente ao momento em que se sentiu integrado em 

função da unidade corpórea materna. 

Nesse sentido , o sonho apresenta-s e corno um produto 

de urna matriz muito arcaica , onde se assenta urna cena na qual a 

subjetividade figuraria corno um epifenômeno garantido as custas 

dos elementos simbólicos que participam de sua formação . Desse mo 

do, o sonho sempre atualiza um fantasma imaginário , o qual se vi~ 

biliza simbolicamente. Contudo , é o sonho o elemento mediador en 

tre o fantasma e o registro imaginário , tendo também um efeito 

simból ico. Não obstante , é possível que fantasma e imaginário não 

sejam a me sma coisa . o fantasma é um dos conteúdos do imagin~ 

rio , ou seja , conforme admite Lacan (1975), o fantasma representa 

tão-somente urna cena na qual o sujeito figura de distintas manei 

ras 10 • Neste sentido , o fantasma , embora vindo da espécie (prot~ 

fantasma) ou do Outro , e sempre urna relaç ão do indivíduo consigo 

mesmo , enquanto que o imaginário , além do caráter de fantasmáti 

co, apresenta urna relação ilusória do sujeito com o seu semelhan 

te. De acordo com Cabas (1982) , " Ii em )u.ltç.ã o d e. ,~ ,~a .'l. e.t aç.ã c: C.O rii 

a (ril '( 9~rH dc' cut h ' qLt e l ' 'l. eg t~t'l. O do ,{magtlJãlt -<"(J é c. O'l. 'l.e.t at -<" l' O e 

..' \ 1.1 ~ ..' ~ ~ i. \' l ' d l ' d l' ~ ' j l' II ( )J. 2 8 ) . 

t assim que , a ~artir do i magi nário já se prefigura 

urna matriz que irá responder pela constituição do sujeito , à medi 

da em que pela trama decorrente da identificação especular , dual 
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e narcisista, já se tornam possíveis os rudimentos de uma relação 

de objeto . Não obstante , cabe assinalar que , ao nível de regi~ 

tro imaginário, esses rudimentos de relação objetal figuram como 

elementos anônimos, visto que so obterão significação à medida em 

que o sujeito ingresse no simbólico . 

Desse modo , o imaginário vai se engendrando e se con~ 

tituindo como uma verdade histórica que ficaria marginalizado , p~ 

rem não desconhecida do simbólico , pois e a ordem dessa história 

que constitui o simbólico e que possibilita um e spaço para que 

seus conteúdos - decorrentes do processo de significação - se ma 

nifestem pelos símbolos culturais (Masotta, 1974) . 

Para possibilitar a expressão e o implante do simbó 

lico , o imaginário constitui - se como algo que afasta o sujeito de 

suas necessidades , como no caso da experiência alucinatória de 

objeto (Freud , 1974g) . Assim sendo , o imaginário não pode ser 

compreendido através das manifestações observadas ao nível das ne 

cessidades , pois este registro não se confunde com os acontecimen 

tos puramente individuais . Embora seja um atributo do homem , o 

imaginário não se esgota nele , visto que um dos seus conteúdos - o 

fantasma - ocupa um dunlo espaço : uma ligação ao psiquismo doI in 

divíduo e outra ligação à história da espécie . 

6 . 1.1 - O Espaço do Fantasma 

Mesmo que seja possível às manifestações do fantasma 

uma elaboração r3cional visando uma expressão na esfer3 do consci 

ente, esse conteúdo psíquico mantém uma estreita relação , que e 

aqui postulada como um segredo do inconsciente ancora.do no corpo l, . 

Desse modo, o corpo e um arquivo para os fantasmas que estão arti 

culados no inconsciente . Isto pode ser observado nos movimentos 

regressivos do indivíduo , nos quais o corpo se presta como um pal 

co e um cenário, onde se desenrola todo o drama da existência hu 

mana . Conforme assinalou Safouan (1985) , a representação decor 

rente de uma estrutura organizada psíquicamente passaria a supla~ 

tar o estado de corpo fragmentado J2 , protótil?o (;0 re2l . Esta repre 

sentação se cong rega a um espaço que resulta das projeções decor 
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rentes das dimensões corporeas , dimensões estas que são ativadas 

pela atividade fantasmática . Assim sendo , o fantasma mobiliza o 

corpo do indivíduo visando a constituição de um eS9aço , o qual e 

a realidade da representação e é também um pro longamento do mundo 

exterior . Neste sentido , o fantasma ao tomar o corpo como es?aço 

de ação , acaba por operar nele - corpo - uma metamorfose , que vai 

dar ao corpo uma nova significação , na medida em que se articula 

ao desejo do Outro que o ancora , e também pelo fato d e que se tor 

na possível a inscrição do mesmo na esfera consciente. 

Essas são as tr~s ramificações do eS9aço do fantas 

ma : inconsciente , corpo e consciente . Indubitavelmente , cabe as 

sinalar que o espaço do fantasma é originalmente inconsciente e , 

na vida adulta do indivíduo , grande parte do mesmo se mantém con 

tido nesta instância, bem porque as marcas não - simbolizáveis no 

corpo não são , em sua maioria , captáveis pelo simbólico (Laurent , 

1984 ) , e desse modo, o fantasma é o espaço que possibilita a dif~ 

renciação dos níveis de organização do indivíduo que respondem p~ 

lo orocesso de humanização , além de ser para Kahanoff, Consenti 

no , Ariel E' Aramburu (1984) 

... o l UgCUt , 1/ 0 qLLa t o -!luj c.<.to -!l C c.t e..'tlu :a 
c.m !l (' U ~ ell. tcU/to 110 que. cO Jl ce 'tl/ e CL pOJ.J!li.
bi.tidade de M .'t obj et u do Ouho, COlllv a 
/JCvt.te Jlão- obj e.t o do OutJz.o (t uga't que CLlICc) 

'ta C' d e.~ c. j o ) . EJ.J t a mo I! tag em 9 'tcunaÂ-Z.cat-: 
que é (I 1 cmtMIIla , (lJ.J tã 1 e.clwda (')11 -!l i. 11I (I !l 
IlIa , CL't1IO wlla pau ) do J.J uj e.-<-.t o -'td (I tz...<.da cC' 
11 1(' llêie- e.gD, 'ta:ão peta qua..t , o !luj e.<to ,!l e 
)Jrc ac' tadc' do obje to 't etattl' cI ao de ~ e. jL' 
dl" (1uhc' ()J)) . 237-238) . 

~ assim que o fantasma se revela , em sua estrutura 

imaginária , num espaço próprio que é a imagem do corpo , onde essa 

imagem e desejo ficariam alienados J3 pelo poder que tem essa i ma 

gem ao engendrar no sujeito uma matriz intersubjetiva que o orie~ 

ta em busca do o utro como aquele que pode legitimar essa imagem ~ 

través da possibilidade do gozo . Neste sentido , a imagem captada 

da espécie , que se implanta no corpo , revela-se como a poss~bil! 
da de de refletir no p l ano representativo a matriz constituída pe 

lo desejo , tanto no que concerne ao impedimento da realização, co 

mo nas formas, nas quais o desejo teria uma manifestar.ão mais di 

reta através dos fantasmas : o sonho . 
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I 
Assim sendo , o espaço do fantasma vai es t ar sempre 

atrelado as determinações do desejo , sejam nas demandas que sus 

citam do mesmo , sejam na encenação fantasmática que aparece no s~ 

nho . Ainda este espaço faz referência ao corpo , po i s somente qua~ 

do o fantasma se vincula com sua essência corooral e que aprese~ 

ta uma estrutura a partir do processo d e projeção , tendo como li 

mites o próprio corpo e o mundo externo . Assim sendo , esse esoa 

ço vivenciado internamente é , para o suj e ito , um prolonaamento no 

mundo de determinados conteúdos interio r izados (B l e ichma r , 1986 ) . 

É d e sse modo que o imaginári o , atr a vé s do fantasma , 

converte- se numa condição de atalho às posslve is irrupções do 

real , ou seja , em lugar do irrompimento das manifestações do re a l 

como possibilidade , há a produção de um fantasma , que é inicial 

mente referido ao corpo . Surge então como mediador entre o desejo 

e suas manifestações , enquanto relacionadas às ocorrências corpo 

rais . Aliás , conforme assinala Sami - Ali (1974b) , 

. . . é a c!>Vtu.tu'ta nLUldall1CJl taf dCI COfLp C' p'l.Ó 

púo , CC'))1 0 podefL úllagúlátL{O de pfLo Jeção-; 
que {.mpC,i ca a po,!>!> i.b,i.tidade d ) wlla ofLgC{J Ú 
:aç.ão !>-tmetM ca du e.6paç.o , a qua.e acaba 
p O 'l. e!>tabe.tece!L o e.6petho e. não o -tnve,'t,.'JC' . 
(p . 115 ) . 

Disso resulta que , o espaço do fantasma ao se organ~ 

zar no corpo , propicia ao sujeito estar em condições de se lançar 

ao Outro , pois já dispõe de um mecanismo que lhe dá condições de 

reag ir à atividade especular com a qual se defronta . Aqui estão 

as duas coordenadas do espaço do fantasma : por um lado , estão ore 

sentes as marcas que se registram no corpo e que são ativadas sem 

pre no encontro com o Outro e , por outro lado , estão as determina 

çõe s externa s do des e jo do Outro . Assim sendo , a conformação des 

se e spaço s e ass e nta na estrutura libidinal do sujeito(Schielder , 

1974 ) e e transformado em um fenômeno social , uma vez que na org~ 

nização desse es paço participam a mãe e a criança através de uma 

linguagem secreta que é, até certo ponto , indecifravel fora desse 

contexto . 

Esse esboço do espaço do fantasma que então se org~ 

niza e o resultado de um segredo estabelecido pela mãe , o ~ual a 

caba por deixa r transparecer uma cultura privada , a qual articula 
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-as formas de expressa0 da criança com todo o proc esso de abstra 

ção materna. Esse nú cleo , ou seja , es t a base d enominada de cultu 

ra privada , (que se presentifica no espaço do fantasma) é para Bol 

las (1976) o ?onto de partida no qual se assentará o imp l ante das 

normas culturais . Esta ligação é um dos tipos de comunicação dos 

mais abrangentes , visto que , de um lado há por parte da criança a 

manifestação de estados afet i vos , os quais são codificados pela 

mãe através do processo de significação . Não obstante , a mãe tam 

bém 9articipa com suas emoções neste vinculo , de modo que cada mo 

mento dessa relação é uma transformação mútua que é conservada no 

espaço do fantasma e que irá , ?osteriormente , unir - se à exoerién 

cia simbolizada . 

6.1 . 2 - Fantasma e Sexuação 

Ao se instalar no corpo corno urna formação arcaica da 

espécie, o fantasma vai se revelar nos passos evolutivos da defi 

nição e da identificação sexuais . Desse modo , toda e qualquer m~ 

nifestação sexual leva o selo de um dos protofantasmas . Isto Dor 

que , segundo Miller (1984) , o fantasma é regido pelo princ i pio do 

p razer , o qual é função da definição sexual , ou seja , o individuo 

se define sexualmente para ter urna identidade e , em decorrência , 

estar isento dos estados de t ensão que na fase da bissexualidade 

estão presentes . Sem sombra de dúvida , o fantasma tem toda uma 

lógica , tal como o sintoma mas , trata - se de uma lógica que tem co 

mo objetivo o prazer . Não obstante , nem semp r e o fantasma respo~ 

de por sua função devido ao fato de que a falta fundamental que a 

linguagem legitima , acaba por redundar num processo de alienação 

do desejo , de modo que , ao fantasma é impedido o encontro das con 

dições necessárias à obtenção do prazer . Desse modo , o fantasma , 

obliterado em seu caminho em direção ao prazer , vai refletir seus 

efeitos no campo da sexuação , pois , como assinala Lacan (1984d) , 

nã o flá ato -6 e. xual , C.Otll aqiM..to que e..6tã. 
~Ub Q Jlt e. IlCL.ldo : ou -6 eja, Vr..ata- ,~ e. daqtU1.o 
que tatlw () ÓLLj l?-{to patta a1úul1c(,'l. ilue. _ pe.!!:. 
t CIl c.e (( WlI ~ C'.xC' . 1l,J C2 ~ .~ Q .~e.l1udo , ~ o ha a-tc· 
~ C,\Lwc, c.c'Hl uma imp.ti.caçã(,: L' pel 1-~rull e.H te 
tcm '!.a:ãc' de (?,~ t ,'!.tLtutta '!. wfla de.)(?,~a pa,'La C' 

~Uj C itl' )xt'!.a que. C' tIl e. ~1ll0 nãe .~ e. a1unde. Jl(l 

{{ t o ~ c.x uat. (p. -J3) • 
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fantasma , no plano sexual , revela-se como um elemento detonador da 

questão relativo à origem do sujeito. 

Já com respeito ao fantasma da sedução , a questão se 

coloca em outras bases . Para Laplanche e Pontalis (1964) , trata - se 

de um fantasma onde a criança vivencia a poss ibilidade de ter sido 

seduzido pela figura materna. Neste caso, a matriz desse fantasma 

não é mais um par de opostos , como no fantasma da cena original , vi~ 

to que o sujeito que está oresente nest e fantasma e a mãe como um 

objeto primeiro e primordial da vida de cada sujeito . Em termos de 

Complexo de Édi 00 , o pai interditnrá esta celação do suj ei to com a mãe . 

Neste fantasma, o que está em pauta é a origem da sexualidade . 

Por fim , o fantasma da castração é o resultado do 

"temor à retaliação paterna , caso se cumpra o desejo de deitar - se 

com a mãe " (Masota , 1964, p . 33) . Esse fantasma vai apresentak-se 

em termos conclusivos , na medida em que a criança capta a diferença 

entre os sexos . Em sua concepção imaginária , a criança pensa : se 

existe tal diferença, esta foi produzida pelo pai . Neste caso, o su 

jeito que está presente neste fantasma é o pai e o e nigma que o me~ 

mo aponta é a origem da diferença dos sexos . Assim , fica consign~ 

do que os protofantasmas se revelam pelos seus conteúdos e enigmas 

no CaD?O da diferenciação sexual . Sequndo Cabas (1982) , considera 

d~s Dor esse ângulo , os protofantasmas 

... pa1.ecem WI/ 1.egi..,~t'l. C" (mag-<-Ilã-ue que e. /I Ce 

b'tC , al' me~1I1(' tempo que 'Lel'~t(( , (( ,(llevdctb7". 
L Ld((de d J ~ tCI.-~ t 'tê ~ atte 'tI ICt:t"-(\}CU: te 1. WI/(( 7. 
dC?llt.i'íic.((çê{o , de~('j(' de WII "qucwtwlI" ú.b,id7 
Jl'(l e di..,~po'L de WII /Ilede! 'e P(('L(( 'LcaU:ã-t(( .
t , p'l ec.iMWlc.lltc , I/ãe -; que ot((~ ((l..tC1./lCttL 
l'CU C.i.1.c. w/~c.'LeV CUIl C/Il ~ua uIlLI.'e ,'l..~aUdade. a 
].1'Lópua " CC11ld.LÇã(t " do homem? Em eut,1.cl.-~ )Xttct 
l'1.CU , a " c.olld,Lçã{l " do homem - que , pC'L .L~ .fJC 
/Ile ,~mC' , ê Wlü'C''l..~ae - (! o que ~ I ac.ha 'L C)J"L e. 
~i!llt{(dc / /(I ~ )cUltcv~mM oúg-tllã-uc ,~ . P(' ~dall 
te' , ~(' u ~ 'L e )eJt,Ld(!~ ~allt('~IIICL6 ~ é{ c' wúv e.fL 
~LÚ~, /lã" -; )Wlção di! WI/(( he..'tCUlça gé/létic.a-; 
jl.'/lt1L' em 'íw tçãc' da p1.ópúa LW-tVe. 'l..~a.Udad I 

da C('lldiçãe ~ ob (( quat ê pe~fJ ,Z.l' e.-t pC.H fJ{LfL ct 

À L~ têJ t c..L(( hWllctlla , .L~ t e -;, a e.x.i..,~ têJ lua de 
iJlCt'lI~C'( I lte. (pp . ..J..J-..J5 ) . 

Como se oode observar, e através dos protofantasmas 

que se verifica sua liqaçã'o com o registro do imaginário e com o pr~ 
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cesso da diferenciação sexual 14 , pois é a partir desses fantasmas 

que o pai se presentifica corno doador de significação e corno prod~ 

tor de limites , princi?almente no que tange à separação operada e~ 

tre a criança e a mãe pelo pai simbólico . Este , para Masotta (1974 ) , 

é um agente que priva a crianca do gozo sexual com a mãe , ao mesmo 

tempo em que impede que a mãe reintegre seu produto , quer dizer , se 

recomponha narcisicamente . Disso result a o apa recimento de urna la 

cuna , a qual o sujeito tentará preenche r através do processo de se 
-xuaçao . Não obstante , convem assinalar que , e nquanto a mensagem do 

fantasma "pai simbólico " é de nature za direta para a mae , oara a cri 

ança esta mensagem aparece mediada pela mae , o que ocorre para que 

entre em cena o fantasma da castração . 

Com isto, observa- se o cruzamento de um eixo cultu 

ral que marca o espaço do fantasma e cria nele urna area diferencia 

da que se reflete no campo sexual , a medida em que não hajam "aci 

dentes" na evolução do indivíduo . Esta área é relativa à função fá 

lica, que se converte num esteio entre outros , da diferenciação se 

xual (Mathis, 1981) , com especial referéncia ao gozo , enquanto o fe 

nômeno no qual o corpo deixa entrever a lacuna captada pelo " infans" 

entre o próorio cor?o e a imagem da espécie . Em outras palavras , 

pode- se dizer que no gozo o cor?o perde- se de sua imagem , ao mesmo 

tempo em que perde também os seus limites. Esta é a intromissão que 

o gozo (enquanto ato não- simbolizável , porém realizado num processo 

de significação simbólica) , remete ao registro do imaginário . Por 

outro lado , é preciso que seja estabelecida a sexuação em termos da 

diferenciação para que o fantasma relativo à vivência de corpo fra~ 

mentado possa se atualizar no gozo e daí haver , a nível simb~lico , 
o reconhecimento daqueles fantasmas que participam da relação se 

xual . Neste sentido , o gozo é , pois , urna forma de comunicação dit~ 

da pelo fantasma, tendo corno conteúdo o anulamento de toda a reali 

dade simbólica , quer dizer , o gozo é urna situação na qual o real se 

tQrna momentanêamente possível . 

A comunicação que o fantasma concretiza no gozo re 

presenta , para Nasio (1985) , um momento privilegiado do humano , no 

qual tanto o homem quanto a mulher , embora marcados pela diferença 

sexual , deixam de lado , temporariamente , as redes do simbólico para 

penetrarem no âmaqo de urna experiência prazerosa , porem perigosa , 

Doi s de sua persistência , o sujeito esvai - se em sua continuidade 
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existencial ' 5 • Isto porque , o encontro no gozo e sempre desigual 

pois , de um lado , tem- se um homem que deseja, e do outro , urna mu 

lher que ama . Desse modo , assinala Lacan (1982) , esta experiência 

e sempre assimêtrica e por isso os dois participantes se perdem p~ 

ra conformar uma unidade ilusória , a qual esgota todo o sentido im 

plantado pelo proc esso de humanização . Assim sendo , a experiência 

do gozo possibilita a irrupção do real , razao pela qual não pode ser 

contínua , sob pena de representar um perigo à espécie na medida em 

que reenvia o sujeito ao estado de corpo fragmentado e o aproxima 

das manifestações concretas da ?ulsão de morte . Deste modo , existe 

um fantasma que conforma o gozo como um limite ~ossível de atualiza 

ção do real e de penetração no imaginário , limite esse que é ditado 

no processo da diferenciação sexual , onde o ser homem e o ser mu 

lher são fenômenos que remetem a tipos específicos de gozos , pois a 

matriz fantasmática engendrou uma rede de relações para cada 

(Caligaris , 1986) . 

caso 

t e ntão, em função do fantasma relativo ao sexual , o 

qual se assenta no sexo real l 6
, que se torna possível o acesso ao 

gozo como limite , pelo fato de que , desse modo , se estabelecem as 

mínimas condições para o preenchimento do vazio que se forma por 

ocasiao da diferenciação sexual . Assim sendo , em função de um fan 

tasma que evidencia para o sujeito uma falta , o homem buscaria atra 

ves do gozo feminino aquilo que , relativo à condição feminina, esta 

ria mantido sob recalcamento , e a mulher processaria do mes~o modo . 

Este elemento , que é b uscado tanto pelo homem quanto pela mulher, 

corresponde a algo q ue estaria num campo situado aquém da diferen 

ciação sexual , campo este que é , em última análise , aquele responsá 

vel pela produção das condições de amar , ao qual o gozo como limite 

remete (Lemoine- Leuccioni , 1982). Na realidade , o que o homem bus 

ca em relação à mulher , movido por um fantasma fundamental , é a po~ 

sibilidade apresentada pe la mulher referente ao gozo integralizado , 

ou seja , o gozo na mulher não é u~ gozo do corpo do outro , pois a 

mulher goza com todo o seu corpo, enquanto que o gozo do homem e 

parcial e se restringe aoenas a um orgao . 

ilusão de encontrar um gozo pleno . 

Por isso , perdura nele a 

Desse modo , assinala Calligaris (1986) que a mulher 

pelo gozo se aproxima muito mais do real como possibilidade do que 

o ho~em , o qual está sempre na nostalgia de encontrá - lo ; isto po~ 
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que, o desejo estaria sempre orientando às demandas em função da 

busca de prazer enquanto estado de diminuição de tensão . O prazer é, 

também por outro lado , o fenômeno que esbarra o gozo para que o or 

ganismo não se exponha a níveis de elevação de tensão . Assim , do 

mesmo modo que o gozo r epresenta um limite entre o real e o fantas 

má tico , o prazer e um limite que impede o incremento de tensão pr~ 

duzido pelo gozO l7 . Possivelmente , aponta Nasio (1985) , tanto o pr~ 

zer quanto o qozo estão sob a determinação do desejo , que apresenta 

seus fantasmas , aos quais é impedida a expressão . 

6.2 - Sobre o Sonho 

Situar o sonho enquanto conteúdo ?s íquico e , por um 

lado, falar de algo da ordem do imaginário revestido pela matriz 

simbólica . Isto porque , o sonho e urna formação psíquica intermedi~ 

ria entre a alucinação do desejo e a realidade que a contradiz (Man 

noni , 1973) . Em outras palavras , pOde-se afirmar q u e o sonho traz 

à baila urna encenacão fantasmát ica movida pelo desejo e , na maioria 

das vezes , interdi tadé'. é, ' realidade . A finalidade dessa oposiçao da 

realidade deve-se ao fato de que o sonho deva ter apenas realização 

imaginária , já que é um produ to tipicamente imaginário . 

Desse ~odo , é o sonho urna situação fantasmática na 

qual o sonhan te comwüca- se apenas consiqo mesmo , o que concorre para 

se supo r que a atividade onírica situa- se totalmente à parte de qual 

quer processo de comunicação . Sendo assim , o sonho apresenta- se co 

mo urna decantação do sujeito em r e lação ao mundo , urna vez que , se 
-gu ndo La can (1984b ) , o que aparece no sonho sao aoenas significa~ 

tes o Daí ser um processo puramente da ordem da linguagem, pois corno 

afirma Mannon i (1973) , 

Viaut C' d e. WH )C'IIII C' é o C'..-)/xc. tado 'L quem 
'íll'LJ/C'.C' a IlCt'l'Lcl.-u.l)a, êi mall ' ,i/La de WH comel? 
tL1'LÚ' , meu tudcl I!WH ) C'Jtu.dc e. 6pec...t,),(c.o , pc:"i 
qu(' [(.) pa t(W'LCL6 )ãC' catada/.) , mCt6 Hão C'.. 6 ta C' 
CW) Cllt C' ) . A)) (,11 , o ) C' III1(1 t C'm WII Iu-)tõ,ua 
quc apa'LC'cC'.. !ta ) CU co ntcúdo man,() e.-6tc( p . .,l 6) . 

Então , é o sonhante espectador de sua própria encena 

ção psíquica - quem pode mergulhar no imaginário e tecer a história 
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em termos de tradução daquilo que e proposto pelo desejo em suas ma 

nifestações fantasmáticas . É neste sentido que Freud (1974d) se 

propôs a estudar o sonho como uma formação privilegiada de acesso à 

outra cena desconhecida que tem lugar no su jeito. Neste caso , I há 

uma referência direta ao campo do imaginário, na medida em que o so 

nho é uma condição q ue através de determinadas estratégias se perm! 

te ter acesso a determinadas formações do inconsciente , pois é o co~ 

teúdo psíquico limite entre o fantasmático . o real . Obv iamen te , 

quando se propõe o sonho como limite , está se admitindo a dupla ca 

racterIstica do sonho: orocesso imaginário de roupagem simbólica . 

Essa dupla característica do sonho permite a Freud 

(1974d) definí - lo como uma tentativa de realização alucinatória de 

desejos inconscientes , com a finalidade de preservar o estado de so 

no e restaurar o narcisismo . Como se pode observar , todos os aspe~ 

tos relativos ao sonho que Freud propôs nesta definição remetem- se 

ao imaginário . 

Em primeiro lugar , quando situa o sonho como uma ten 

tativa , está ?ropondo que nem sempre o sonho realiza um desejo in 

consciente , também porque, nem sempre o resultado da produção onír! 

ca é alcançar as finalidades apontadas , visto que nos sonhos de an 

gústia o sonhante acorda deles . Neste tipo de sonho , ocorre uma ruo 

tura da homeostase psíquica devido a alguns dos elementos que inte 

gram o processo de sonhar , ou seja , alguma coisa aparece com maior 

ou menor intensidade no sonho provocando um desequilíbrio , o qual 

resulta no desoertar do sonhante com um forte sentimento de angu~ 

tia . 

Ainda parece que , para Freud , esta idéia de tentati 

va t em uma outra conotação , pois , embora os sonhos de angústia pos 

sam oa recer um fracasso do orocesso do sonhar , na realidade , -nao o 
-sao . Analisando a questão do oonto de vista estrutural , nos sonhos 

punitivos têm- se a impressão de que o desejo não alcançou nenhuma 

realização alucinatória , visto que o sujeito aparece numa situação 

totalme nte desprazerosa . ã o obstante , acontece que em termos da 

for mulação exposta por Freud (1974e) acerca do segundo modelo do 

aparelho psíquico , p r ess upõe - se que cada instância apresenta um dese 

jo que clama por UDa realização , o que concorre para que se conje~ 

ture que , no sonho ~unitivo o desejo nele realizado aoarece encober 
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to no discurso manifesto por urna sensação desprazerosa, oois , o 

que está em jogo é a realização de um de s ejo masoquista do Ego a 

trelado a um desejo sádico do Superego . Neste sentido , o sonho 

que é apontado corno aparentemente desprazeroso - revela- se , so 

bremodo , corno um prazer inconsciente ; que é o produto do sonhante 

está sendo castigado . ~ , sem dúvida , urna a~arente contradição em 

bora psiquicamente não o seja . 

Em segundo lugar , quando Freud (1974d) aponta na de 

finição o elemento " tentativa de realização " es tá querendo situar 

urna particularidade do desejo , pois , corno ~firma Ricoeur (1977) , o 

desejo não somente é irrealizável - quer dizer , não possui realiz~ 

ção possível - corno também é indestrutível . Assim sendo , o desejo 

é "um exercício livre da imagi nação liberada dos entraves da viqi 

lia" (p . 89) . Pode - se afirmar que , o desejo jamais se realiza , a 

não ser através do processo de alucinação e embora esteja sempre 

tendendo oara o objeto , jamais o alcança , pois é apenas em função 

da mesma que o desejo apresenta , e por assim dizer , em relação a 

um objeto alucinatório e nunca a um objeto real 1S
• 

~ no objeto alucinatório que o desejo se prende ete~ 

namente para que , desse modo , os objetos reais possam ser substi 

tuídos ao longo da vida . ~ , então , a este objeto alucinatório do 

campo do imaginário , que o sonho se remete . Por isto , o sonho é 

sempre urna tentativa de realização . Um outro aspecto que node ser 

apontado , argumenta Sibony (1981) , e o fato de que ser alucinató 

rio se deve à possibilidade de que o sonho não e nunca urna realiza 

ção sequenciada temporalmente , nem tampouco se dá na realidade cor 

porea . Al iás , conforme anonta Pontalis (1978) , 

() ~ ('f1/10 ~o;' de. C.OlLpO miUe. 'UlO d c.,~ J:..(tc.ado , 
qLLe c.comet eu o ;'nc.e.-6 t o c.om C' COflpO que apCUt e. 
cc. 1I 0 ~ ~ on / tO -6 , e. pott 1;'1/1 pCJt e..t/w u /to ,~ e.g ,'L~ 
de, c at e. ~C'L e. v eu wna hú.:,tÓfL-l([ 11([ qual o .~ O 
Il/tall t l' éi (' c.ollq~-6 tado 'L de. wlIa t eNta dl!. . ~c. (t 
II/I ecid([, A~~;'1lI ,~ e lldo , o ~ (tnILO Cl, .toca-~ e (' 11 

t'Le (t p~;'qLÚ,~lIlO de' !J OllhCULtc. e. li CO l)JO 1lI([.t 't 
11(' (pp,25-26) , 

Com es ta passagem , se nretende deixar entrever que no 

sonho , o sonhante desooja-se de seu corpo , oarticularmente daquilo 

r.ue o ~esmo aore senta em decorrência do processo de simbolizacão 
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(sexuaç~o e nostura mot ora) , para reatar a relação dual , imagin~ 

ria , co~ a ~ãe . t por essa razão , que se pode afi r ma r que , o so 

nho ocorre fora da realidade corpór ea do sujei t o , porque este oro 

cesso de encenacão situa- se totalmente no coroo mate rno . Desse mo 

do , sonhar é tentar manter , ilusoria~ente , a união ima0inária co~ 

a mãe , para assim , o sonhante narcisicamente voltar a reconstituir 

a unidade totalitária que foi vivenciada com a mãe num ~o~ento e~ 

que tanto a ritmidade do tempo quanto a apreensão da esoecialida 

de , eram o r iundas primordia l mente do corpo materno . A esse respei 

to vale salientar que , o sonho desprence- se de um desses elementos 

e conserva o outro , pois constitui - se como uma vivência que remon 

ta aos ~omentos nos quais não havia a cantacão do te~oo . Desse ~o 

do , a peroectiva que a?arece no sonho e aoenas a espacial idade 

pois , conforme afir~a Sibony (1981) , não há no sonho unidade ce tem 

po , visto que esta a?arece como o resultado de uma transfor~ação 

relativa ao elemento Dulsional como condição de retirar os obstác~ 

los que se antepõe~ à sua exigê ncia . Assim sendo , a unidade de 

tempo é apagada gelo fato de encontrar o Drocesso de regetição , o 

qual i~pede o encontro do obje t o pela pu l são e , também , ?ara dar 

lU0a r ao aparecimento do esoaço como indivis í vel , para que com is 

to , haja a Dossibilidade do sujeito refuqiar - se no corpo ma terno , 

onde foi possível a vivência da ilusão de inte0ridace do coroo 

fragmentado . Em outras pa l avras , o i nd i v í d uo , a partir de sua! en 

trada no simbólico (isto é , impossibilitado de sua relação êual 

co~ a mãe) , sonha para revivenciar esta ilusão de integricade cor 

poral , condição necessá r ia para que a lingua0em se consubstanciali 

ze co~o a funcão qu~ evidencia a fal t a . En tão , oor um lado e ne 

cessário que o sonho apague este limite relativo à falta , oara que 

a linquaoem 90ssa estar se~pre pondo o sujeito num es t ado de aler 

ta frente aos periqos das manifestações da oulsão de morte . 

t e ntão, através deste joqo dialético , marcado oelo 

~e rqulho ao ima0inário (sonhar) , e o reenvio ao simbólico (lingu~ 

0en ) , que o sujeito vai se precavendo contra as inquietações refe 

rentes à anqústia decorrente do estado de coroo fragmentado , pois 

é o sonho u~ eSJelho do inconsciente que deixa transparecer uitos 

elementos , aos quais é vedado ao conhecimento do sonhante , razao 

pela qual o simbólico intervém produzindo um efeito de mascara~en 

~o necessário . Caso contrário , o sujeito se depararia , por u~ la 

do; co~ a certeza de que sua ortooedia corpórea é aoenas uma ilu 
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s~o, jã que o referente bãsico ~esse 9rocesso situa-se no corpo ma 

terno, ou seja, estã num outro lugar arquivado como uma determina 

ç~o do desejo materno . Por outro lado, o sujeito se depararia com 

a angústia relativa ao fato de que estaria despreendido do seu cor 

po . 

Assim sendo, o sonho - mesmo como um mergulho no im~ 

ginãrio - acaba por tentar efetuar uma uni ão das ?artes corpóreas, 

mesmo que para isto o corpo n~o particioe do sonho, a n~o ser em 

casos atípicos . Neste caso, o sonho e o resultado de um fantasma 

organizado e organizador ~ue retrata a ilu~~o de unificação corpó 

rea decorrente do vínculo estabelecido com a mae. Para Safouan 

(1970) , é esse desejo que sempre aparece realizaco no sonho , ou s~ 

ja, esta liqa~ão com este objeto alucinado, ?oi s no que tange ,' aos 

demais objetos é sempre uma tentativa de realizaç~o que n~o . tem 

realidade coroorea. Com isto, situa-se o sonho apenas no plano da 

realidade ?síquica , pois, uma vez decifrado, oermite ao hermeneuta 

encontrar e entender a matriz do inconsciente (Ficouer, 1977) ~ Nes 

te caso, o sonho n~o pode ser confundido com a realidade material 

corpórea que o reqistro simbólico forja como u~ escamoteamento e~ 

relaç~o aos conteúdos fantãsticos do registro do imaginãrio, que 

no sonho aparecem representados. 

Outro ponto que e relevante para a?ontar o sonho co 

mo uma realização alucinatória , deve-se ao fato de que o mesmo tem 

como substrato a identidade de perce?ç~o característica, segundo 

FreuG (1974d), do ?rocesso primãrio de funcionamento p síquico, pe 

lo qual ficam confundidos objeto e a sua re?resentação , ?ois como 

afirmou 

. .. wna mudança úi pode .6 uJtq-tJt .6 e , de Wl1a ma 
núlta ou de outJta , pode .6eJt- ci"ung-tda wna ex 
pe.:úê.nua de .6ctt.0~ &ação que põe. J-i.m ao e.6:U. 
Illul.o -tl1teJtno . Um c.ompo nente e.6 pec.-tal deM a 
e.xpc:úê.nua de. .6{i"W nação ê. Wl1a peJtc.epção 
pCULUC.ul.CV!.. , c.uj a -tll1ag eJJl mnemôi'U.c.a peJunanec.e 
M-~ ouada, deU poJt d-tan-te, ao tJtaço de memô 
ua de. exwação pJtoduúda peta nec.eM-tdade-: 
Em Jtuuttado do eto que ê. aM-t1l1 ~~tabeteu 
do, na vez .6egu-tl1te , em que uta nec.uJ.:,-tdaae 
de.-6pcJt.ta. J.:,uJtg-tJtã -tmed-ta.tamen-te Wll -tmputJ.:> o 
p~ -IqLÚ_ C.O que. p:wc.uJtaJtã Jtec.ateuCV!.. a -tmagem 
1I111CHlÔIu.c.a da peJtc.epção e )teevoc.aJt a PJtÔp:r,ÚL 
pe 'tc. e.pção , 0~ to Q, Jtee.l.:> tab etec.eJt a J.:,duação 
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de ,~ (~6 nação olÚgi l1a f . Um impuL60 du ta u 
peue e o que c.hamam0.6 de de.6 e j o; o apalte~ 
u mento duta pettc.epção e a tteruzação do 
du ej o e o c.anúl1ho mai.6 c.uttto palta u/~a ttea 
uzação e urna via que c.ondu z d,(tt etamente da 
exu taçáo pttoduú da pe.to de.ó e j o a urna c.ate 
ú a c.omp.teta da pettc.epção I em que o de.ó eIo 
t>tun tHa em a.tuc.,ülação . A~.6ÚI, o obje t o de,.~ 
6(t pWlleitta a-uvi dade p~ Zq ulc.a e 'ta pttodttZUl 
uma i dentidade ,rJettc.eptiva - wtla ttepe;tição 
da pettc.epção que M .. ac.hava ligada c.om a .6a 
wáação da nec.e.6 .. !:l idade (pp . 602-603) . 

~, então, co~ este substrato (identidade de perce~ 

ção), que o sonho ocorre , ou seja , reenviando o indivíduo ?ara ati 

var as marcas relativas às pri~eiras experiências de satisfação, pe 

lo fato de que nas mesmas estão arquivados ele~entos referentes ao 

estado de restauração narcísica e de gozo pleno . Assim sendo, se o 

sonho aparece corno urna alucinação e porque o ~esmo e a possibilida 

de última de realiza~ão dos desejos inconscientes que situam as mar 

cas efetuadas ~elo desejo materno ao orocessar a clivagem da subj~ 

tividade (Leclaire , 1979a) . Desse modo , apenas esse desejo incons 

ciente , relativo à possibilidad e de encontro do objeto perdido , e 

que ?roduz o sonho e que tenta encontrar no mesmo urna realização . O 

fato de se mencionar a oossibilidade do objeto e porque o sonho re 

sulta de urna articulação das marcas referentes às Dulsões parciais 

que tiveram suas manifestacões suprimidas a partir do momento em 

~ue foi oossível a relação com o objeto interno . Assim , o sonho é 

urna resultante do desejo inconsciente que vincula as fantasias fel~ 

tivas ao ~eríodo em que as pulsões operavam anarquica~ente , çois , 

somente assim , ser i a oossíve l a restauração narcísica , visto que h~ 

veria també~ o e ncontro com o objeto perdido ?or ocasião da inter 

venção paterna, a qual resultou na rup tura da unidade (o filho con 

fundido com o Outro mãe) , através do orocesso de castração simbóli 

ca . 

A questão , analisada por es t e ângulo , requer que se 

f ar; a algumas conside rações . Em princípio , ace r ca da finalidade des 

sa penetração do sujeito no âmago do imaginário , ~esmo disoondo de 

um ? rocesso d e significar;ão simbólica . Em ou t ras palavras , es s a De 

netraç ão torna - se não só necessária, mas condição de e x trema imoor 

tância , pois é ? reciso que haja essa outra encenação para que o sim 

bólico tenha luga r . Assim sendo , o ima0inário é uma matriz básica 
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na qual o simbólico se assenta . Por isso, o sujeito precisa estar 

sempre ativando os fantasmas dessa primeira matriz para que seus re 

sultados, em termos de manifestações, possam ser simbolizáveis . Des 

se modo , essa desarticulação do real que o sonho imprime é urna con 

dição necessária para que o simbólico subsista. Nesse sentido , o so 

nho vai apresentar urna continuidade que aparece quebrada pelo domí 

nio do processo de significação , na qual o primordial não pode ser 

alcançado nem totalmente conhecido pois resulta de urna matriz do su 

jeito que é ao mesmo totalmente alheia. Assim sendo , no sonho , o su 

jeito procura preencher a lacuna decorrente do processo de humaniza 

ção . ~ por esse motivo que esta lacuna é arrastada para o sonho.Uti 

lizando-se para preenché-la , o sujeito utiliza-se de sua ,funçãomais 

regressi va - o olhar - pois foi em função da mesma que se captou corno 

inteiYo através da mãe . Conforme assinala Pontalis (1978), 

-

. . . o .6Ml/lO mantém uma lte..f.ação e.,te..ti..va c.om o 
v,w2vel , 111M, pOIt wna paJz..te é Itee.f.aboltação 
do v,w-<-vef.. Se não Oc.OMe deMa maY1ulta é 
poltque ltepltM enta o ; ... mpoM2veJ!. e o )Jlto-i..b-i..do: 
a c.ena -i..niÍanü-f. não pode .6e lteali:M novamen 
te, pOIt o~tJz.a paJz..te, o v,wto não apltM enta 
nenhwn plt-i..v-i..lég-i..o, v,wto que é o elemento au 
d2ve-f. que te.m wn papel -i..mpolttaY1te na tíoltma 
ção do tíantMma (. p. 7 -+ ) . -

Desse modo , Pontalis admite que o sonho é urna reati 

vaçao disfarçada daquilo que foi vivenciado visualmente. Esse dis 

farce dá relevo ao elemento auditivo , pois urna das funções dos so 

nhos é figurar a inace~sibilidade do aspecto visual e manter eSfe 

aspecto neste estado de inacessível 19
• Este é o modelo de percepção 

onírica , no qual o elemento tátil é fundante das transformações op~ 

radas a partir do desejo , visto que em todo sonho o que aparece vi 

sualmente é a figura materna . Em outras palavras , a mãe é um sonho 

que o sonhante não oode ver , já que, ver é tocá-la e o contato com 

o corpo materno está inscrito sob a égide do interdito , razão pela 

qual o elemento audi ti vo ganha maior preponderância, em alguns casos . 

Em suma, o fato de o sonho se remeter ao corpo mater 

no deve-se a oossibilidade de que somente desta maneira se dá o en 

contro com a subjetividade real , a qual foi fundante da clivagem do 

sujeito e que pro:r?ulsiona o sujeito rumo ao processo de humanização . 

ão obstante , esta exclusão do corpo que se ooera no sonho , com vis 



tas ao encontro da subjetividade fundada pelo desejo materno, -nao e 

destituída de significação simbólica, pois, por um lado, permite que 

as marcas não-simbolizáveis do corpo sejam mantidas sem 

ou seja, às mesmas é atribuída pelo sujeito urna perda de 
-

-expressa0, 

signific~ 

çao. Esta perda significa, portanto, fundamentar o processo de re 

encontro do sujeito ocm o estado de restauração narcísica (Lewin , 

1972). Por outro lado, essa exclusão vem marcar a impossibilidade de 

reencontro no real, na medida em que a representação transfigura-se 

pelo ato de apresentação de realidade onírica. Aliás , conforme apo~ 

ta Roustang (1977) , tem-se neste processo urna representação para e~ 

sa perda antes mesmo de se encarregar de representar qualquer obj~ 

to que seja. Com isto, o sonho passa a ser a exclusão de urna prese~ 

ça oara que a outra cena tenha lugar, ou seja, o sujeito abdica de 

seu coroo para ir de encontro, de forma permitida, ao corpo mater 

urna encenação necessária à sobrevivên 

um núcleo psíquico arcaico que retra 

ta o Outro que pelo sujeito fala. Quer dizer, no sonho, devido o 

sonhante se projetar no corpo materno, registram-se ocorrências a 

quém do ato perceptivo em si, pelo fato de se apagarem os limites 

relativos a enganosa ilusão de completude que o simbólico, ao se im 

plementar evidencia. 

no, para neste lugar decorrer 

cia do sujeito, onde se ativa 

Neste caso, assinala Safouan (1970) que o sonho apr~ 

senta, de qualquer maneira, urna satisfação, que sendo da ordem do 

registro do imaginário aparece 

c.omo I.>e.ndo o e.6e.do da ope.ilação do obje.to 
'Le.al , mumo .6e.n1 I.>~-f:o - nome.adame.nte. o MUO na 
medida em que. e..6 .te. 6az C.UUUt a ac.wnulação 
da.6 e.xutaçõe..6 e.l1dõge.na.6 , ou .6e.ja, a ne.c.e..6ú.
dade. AIa.6 , todo o pe.ttigo do pilOC.U .~O p,wnã 
ttio ilu,ide. no nato de., .6ob a 60fl.ma de. aluuna 
ção , c.onduúil a uma apilee.Mão do 6aL60, taE 
c.omo a ap/Lee.l1..6ão do ve.ildaduilO pilOVOc.a um .tH 
di c. e. de. ile.atidade. (p.~2). 

~, sem dúvida, por esta razao que o processo prim~ 

rio deve aoenas se realizar no sonho. Corno tal processo implica num 

perigo, entende-se o porque da exclusão corpórea e do aprisioname~ 

to do sujeito no coroo materno, onde a satisfação baseada no reen 

contro (única condição possível de satisfação), não seja 

perigosa ou mesmo conflitual ~ara o sonhante . Com isto, ao 
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é tornado possível sua fusão fantasmática à mae, condição "sine 

qua non" para que, segundo Winnicott (1958), consiga os dispositi 

vos necessários para prosseguir em sua vida. 

6.2.1 - O sonho e sua dinâmica imaginária 

No segmento anterior, situou-se uma definição do so 

nho, cunhada por Freud (1974d), a qual fundame ntava a função básica 

desse processo como tentativa de realizacão alucinatória de desejos 

inconscientes. Com esta função, fica patente que em relação ao so 

nho, trata-se d e um fenômeno do registro do imaginário, resultante 

da necessidade relativa ao desejo. Quer dizer, o sonho e x iste para 

que o desejo encontre expansão de suas manifestações para, numa ten 

tativa de realizar suas exigências, efetuar o reencontro com o ob 

jeto primordial perdido. Assim, fica implícito que há toda uma di 

nâmica estrutural que através do sonho tende a realizar o desejo in 

consciente. 

Esta dinâmica, que produz o sonho e que possibilita 

seu revestimento simbólico para que os seus conteúdos ascendam a 

consciência, é, naturalmente, do registro do imaginário. Isto po~ 

que, com efeito, e ntre o texto traçado pelo desejo (o qual surge da 

ruptura da célula narcísica básica), e a matriz do sonho interpõe

se o imaginário para ,qualificar o sonho apenas como uma realidade 

psíquica e, por assim dizer, estabelecer e delimitar uma lacuna en 

tre esta realidade e o reai decorrente da articulação das normas 

culturais. Além do mais, entre a matriz imaginária forjada pelo d~ 

sejo e o sonho enquanto realização possível para o desejo, se inte~ 

põe, segundo Masotta (1979 ) , um conjunto de disfarces, o rganizados 

sob a determinação do registro simbólico. Ta~bém se apresentam es 

ses disfarces como funções da censura, as quais o desejo deverá se 

submeter para alcançar uma realização. Esses disfarces são, na re~ 

lidade, imposições do simbólico ao imaginário do sonho, pois, some~ 

te assim, viabiliza-se p a ra o sonhante a penetração no imaginário. 

Então, em função desses disfarces, o desejo perman~ 

ce insatisfeito a té mesmo a nível do imaginário, pois na medida em 

que o tex to do sonho se mescla de símbolos culturais, o desejo fica 
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em sua satisfação deixado de lado. Esta imoossibilidade de satisfa 

ção para o ~esejo e a condição que representa a labilidade do obj~ 

to da pulsão, razão pela qual se afirma que tanto o desejo quanto a 

pulsãonão possuem objeto, ou seja, o objeto é encontrado em sua la 

bilidade tanto para a pulsão corno oara o desejo, pois até mesmo no 

sonho, o objeto encontrado é alucinado. 

~ somente no sonho, em função desse objeto 

do, que o desejo se articula produzindo urna encenação que 

alucina 

resulta 

da elaboração de urna sequência de representações, ~OiS , segundo/ v~ 

derman (1972), no sonho o inconsciente entra em açao, liberado ' dos 

controles eqóicos e corporais, para assim fazer record~r, a nível 
-imaginário, dadas vivências. Estas sao organizadas pelo sonho num 

texto encenado no qual o desejo aparece realizado. Desse modo, a 

produção do sonho e o ~rocesso, no qual o desejo se presentifica na 

quilo que, arrancado do simbólico, traz sempre a marca do imaginário. 

Além do mais, assinala Masotta (1979) 

... o ~ol1ho ê o lugaJt onde o deóejo ~e elabo 
/ta, ~e a, .... ,uc.u.l.a e .6e ~ equeYlUa i o c.oYlblâ!úo 
de quem penJ.>ava que o obj eto de deóejo apatte 
c.e em peó~oa Yl.a tela aluuYl.ada do ~ol1ho . No 
~ol'tho , o de~ejo Yl.ão obtêm ~eu objeto cü/teta 
meYl.te , ~el1ão bem ,tl1cü/tetamel'u:e : po/t p!tOc.U!ta~ 
ção de cüt.to/tçõe~ , po/t muo de deóvio~ (p . 85 ) . 

Esses desvios, estas distorções são as condições im 

Dostas pelo simbólico para que o sonho tenha acesso à consciência, 

corno um texto escrito a partir das inscrições fixadas pelo desejo 

do Outro. Isto acontece para que o sonho possa refletir a realidade 

!)síquica como se a mesma estivesse estruturada sobre si mesma. 

Então , para oroduzir esse efeito estável da realida 

de psíquica , o sonho passa por urna distorção para introduzir na or 

dem imaginária urna nova ordem na qual a virtualidade do elemento es 

truturante se converteu em ' ausência, visto que a linguagem vai aore 

sentar por significante aquilo que, ao nível de vivência 

ria, se refere à qualidade do vivido oniricamente . 

imagin~ 

Desse modo, assinala Green (1972) que os acontecimen 

tos do sonho acabam Dor situar o objeto alucinado, o qual aoarece 

arcaicamente nos orimórdios da vida e que remete à relação de aori 
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sionamento do ser (enquanto do t ado apenas de um c orpo fragmentado), 

pelo desejo materno (enquanto inscrito na cultura) . Assim sendo , o 

sonho nada mais é do que uma f o rma de situar o objeto inatingível , 

que do seu texto está fora , po is esse ob j eto faz parte de outra re 

alidade : o desejo materno . Com isto , fica evidenc iado que o sonho 

não somente é um produto do imaginário , como também s ó node ocorrer 

num espaço imaginário . 

o sonho viria então representar aquilo que se sabe 

ace rca do imaginário , pois este é um modo de pe ne tra ç ã o no imagin~ 

rio que se expressa por uma cadeia significante . Com isto , o sonho 

remete - se ao estado de relação vincular estabelecido ~ntre a mãe e 

a criança a nível imaginário , visto que pelo fato de esta última se 

encontrar ao nascimento com o "corpo fragmentado ", s e lança ao Ou 

tro para especularme nte conqu i star uma unidade . Então , no sonho , 

haveria uma busca e uma certificação da existéncia dessa 

corporea, pois, conforme assinala Chulam (1981) , 

o c.oJtpo 6Jtagm e.nt ado e. nc.o H:t'Aa ;., ua w'Údade. 
na -únag em do OutJto , que. ê. a pJtô pJÚa -únag e.m an 
t eu pada, ú .. t uaçao dual.. ma;." Yl.ão -;,,-úl1ê.tJÚc.a . U 
~ u j wo - aiYl. da I'I.-ll1g uê.m , nJtagmeYL-tado - , pJte~ a 
da -únagem e.ngavwdoJta e ac.abada do OutJto, ou 
Hl u mo de ;.,ua pJtôpJÚa i mag em u pe.c.ui.aJt . Ê a;., 
;., im e. cu que. ;., e. eYl. c.o n,tJta a ;., UCt w'Údade . N e;., tei. 
e.tapa não há Jtec.o nheumer1"t o , d<" Ó C?.-'l. e.Huação , 
111M , já aqui , o objeto do deMjo c.JÚa uma JÚ 
vatdade C.O rlJ.J u t utiva que pode.mo;., c.hamaJt de 
Jte.- c.onhe.wneYl.to (p . 71 ) . 

unidade 

o q ue Chulam aponta é que , pelo fato de o sonho reme 

ter ao estado d e corpo fragmentado , fica implícito que neste proce~ 

so há a busca de uma unidade i ao mesmo tempo , há também uma transfor 

mação da realida de tridimensional criada pelo simbó l ico , numa real! 

dade dual indiferenciada e atemporalizada . Então , o sonho tentaria 

desfazer uma das pa s sagens do processo de edipianização , ou seja , 

aquele onde instala a relação t r iangular Lo • Assim sendo , pode - se 

extrair uma dedução lógica de s sa proposição , pois o sonho represe~ 

taria o nrocesso inverso da transição que marc a a passagem do imag! 

nário ao simbólico , isto pelo fato de que tant o na relação dual, 

quanto no sonho , o q u e se obse r va , segundo Lemaire (1982) , e uma 

identificação especular do sujeito co~ o objeto do desejo do Outro . 

No que tange ao estado de corpo fragmentado , o sujeito se utiliza do 
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objeto do Outro, pelo fato de que, somente assim adquirirá uma uni 

da de que garante uma ortopedia corporal. Ainda a respeito do sonho, 

essa mesma relação ocorre, pois como já foi assinalado, o sonhante 

abdica do seu corpo para sonhar. Por esta razão, tanto o processo 

referente à primeira identificação especular, como o sonho, repr~ 

sentam uma condição à qual o sujeito se submete passivamente pelo 

fato de ainda nao ser totalmente um sujeito, uma vez que estaria as 

sujeitado, ou seja, dependente de um objeto do d e sejo do Outro, o 

que caracteriza sua condição de protosujeito. 

A utilização desse objeto dO ' desejo do Outro funcio 

na para que, ilusoriamente, o sujeito preencha sua falta básica, o 

que se processa da mesma maneira tanto no processo de identificação 

especular (no qual o sujeito se lança e caota a imagem referente ao 

corpo materno), quanto no sonho (onde o sujeito nele se abriga) . 

Isto é o resultado da falta de uma referenciação sim 

bólica que possa nos dois processos interpor a tridimensionalidade, 

embora para que o sonho tenha acesso à consciência tem que se re 

vestir de aspectos do simbólico, do mesmo modo que para se efetuar 

a identificação especular se faz necessário que a mãe apresente! p~ 
ra a criança um universo simbólico. Pelo fato da exclusão do circui 

to simbólico como determinante fundamental ,nesses dois processos, c~ 

menta Lemaire (1982) que, nos mesmos o sujeito confunde-se com o ob 

jeto do desejo do Outro para, em decorrência, refazer o estado fun 

cional com a mãe. E somente a partir da "resolução do ~dipo, como 

acesso a linguag em, e que se dá também o acesso ao mundo simbólico" 

(p .138 ) . 

Em se tratando do sonho, tem-se um processo que apr~ 

senta duas e x tremi dades: uma totalmente encravada no imaginário e 

outra que toca assintoticamente o registro do simbólico, visto que 

todos os significantes que estão presentes no sonho anresentam-se 

como oossibilidades para o deciframento da realização alucinatória 

do desejo. Todo orocesso hermenêutico empregado ao sonho é tão-so 

mente uma tentativa de desvendar um complexo mecanismo que transfor 

mou ocorrências ca matriz do imaqinário el'!l conteúdo de significação. 

Assi m sendo, assinala Freud (1974d), o sonho visto em sua forma in 

versa de produção pe r mite reconstruir o conteúdo latente (realidade 

inco nsciente for j ada n e lo il'!laginário). ~ Dor essa razão que Abuchaen 
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(1981) ad~ite que e necessário que seja visto no sonho 

... a exú tê.Vlua de do~ n.zve~ : aQuete Que 
coJUtu ponde ao conteúdo mwú6uto (OU.6 e. ja, 
tudo aQtUto QUe. JtuuUa da impoú.ção .6imbõ 
üca, Que e Jte.coJtdado e. -tJtal1J.Jmitido pe.to .60 
nhaVlte. d e.po~ de. du pe.Jt-to) e. aQ ue.te. QUe. diz 
Jtupei-to ao conteúdo ta-te.nt e. (Qu e ocoJUte pe. 
tM d ete.tuúnaçõ u da ma-tJti z imagináJúa ao 
de.-::, e. j o e. QUe. pMa .6 eJt du co be.,'Lto , necu.6 -da 
Ilwna ir~t e.JtpJt e.tação pJte v,( a) (p . 1 68) . 

No sonho, mesmo havendo a passagem do conteúdo late~ 

te para o conteúco manifesto, sua finalidade nunca deixa de ser a 

realização dos desejos inconscientes, sem dúvida a nível de regi~ 

tro do imaginário, pois, somente neste registro é que se pode dis 

por do objeto alucinado, para ao mesmo, o sujeito se vincular. 

-O fato desse objeto alucinado nao oferecer nenhuma 

garantia para o sujeito no que se refere à manutenção de sua condi 

ção de humano, faz com que as ocorrências que se dão na ma tr i z indi 

ferenciada do imaginário passem por um nrocesso de ~ascaramento, 

pois somente dessa forma, o siMbólico Dode intervir para dar ao so 

nho a condição de conteúdo ~anifesto . . ~ por isso qu~ Freud (19P4d) 

teria afirmado que, o sonho é uma realização disfarçada de um dese 

jo ~antido pelo processo de recalcamento, logo , faz parte co incons 

ciente . O efeito do mascaramento, ~ue é objeto de transformação do 

conteúdo latente em conteúdo manifesto, se mostra claramente na 

transformação que so~rem as idéias latentes que são sempre apresen 

tadas no presente e que como se sabe são todas do passado. Desse mo 

do, o sonho se utilza do tempo presente para mascarar o passado e, 

assim , tornar possível a encenação do desejo, em termos de imagens 

sensoriais. ~ assim que os fantasmas, como roteiro para o texto do 

conteúdo latente, se articu la~ na matriz imaginária nara dar lugar 

ao a pareci mento da realioade relativa à realização possível dos de 

sejos . 

Conforme assinalou Laurent (1984), o fantasma éove~ 

dadeiro texto de realização, pos s í vel ?ortanto , de cunho alucinató 

rio para o desejo inconsciente. 

te à realizacão alucinatória do 

tir ce uma tarefa hermenêutica, 

Esse fantasma que a?arece subjace~ 

desejo é geralmente decifrado a Dar 

a qual o~era de maneira inversa ao 

processo de construção do sonh0 21 
• 
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Na tentativa de oferecer esclarecimentos acerca do 

processo de construção do sonho , Freud (1974d) 9roPÔS um modelo de 

funcionamento do osiquismo, o qual é tornado corno suporte 9ara expli 

car não somente o sonho , mas corno essa produção psíquica se consti 

tui a partir de um dado fantasma e corno o desejo inconsciente no s~ 

nho se realiza. Este modelo é idealizado p res s upondo o 

já constituído. 

t;Jsiquismo 

Afir~a que o osiquismo poderia ser t;Jensado corno algo 

anál000 ao modelo de funcionamento de um micros cópio ou de urna ma 

quina fotográfica . O modelo então 9r090sto estabelece que o apare 

lho 9 síquico está composto de instâncias ou sistemas 9ue se dispõ em 

numa certa ordem, de modo a conservar urna relacão de determinação 

entre os mesmos. Para Garcia - Rosa (1983) " a.ó po.ó-i.ç.õe..ó ,'l. e.,ta.t-i.va /s 

d e. s se.s si.st e. !lIa.ó ,~ ão maVl.t-i.dcu, C.O J1 .ó.tctl1 .te..ó de. modo a pe.ILIIl-i..t-i. ,'l.e.1I1 um 6l~ 

xC' c''l.-i.entad o JlU/1! de. ,t e.IL II1-i.Jlad o l.J el1.t.i.do" (p , 78), Assim sendo, esses 

sistemas se dispõem em duas extremidades, as quais representa~ os 

dois pólos do osiquismo . Num extremo, se representa o oólo perceo 

tivo, responsável pela recepção de estímulos e onde se inicia a ati 

vidade ps íquica . Nesta extremidade incidem, segundo Abuchaen(198l) , 

tanto as percepções do mundo interno corno aquelas relativas aO I mun 

do externo . Essas percepções ou estímulos sensoriais (conforme de 

nominação de Freud (1974d)) , originam no interior do psiquismo os 

chamados imoulsos psíquicos, que resultam num rompimento da homeos 

tase do sistema . Não obstante , corno o psiquismo é regido pelo pri~ 

cípio da constância, à medida em que esses impulsos psíquicos sao 

produzidos , o psiquismo entra em acão em relação aos mesmos , pois o 

resultado da presença desses impulsos é um incremento de tensão nes 

sa extremidade , concorrendo para o desequilíbrio do sistema. 

Esse incremento de tensão é responsável pelo apareci 

mento de urna atividade psíquica que é direcionada para a outra ex 

tremidade - denominada por Freud (1974d) de pólo motor -, onde se 

efetua urna descarqa visando uma redução do incremento de tensão pa 

ra, em resultado, o osiquismo ficar com a energia apenas necessária 

9ara estabelecer o equilíbrio perdido pela recepção das percepçoes 

na e x tremidade perceptual. 

Essa direcional idade da atividade psíquica e repre 

sentada por um orocesso que, sequndo Chulam (1981) , vai da extremi 
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dade perceptual à extremidade motora , pelo fato de que este modelo 

é análogo ao reflexo . Não obstante , esta explicação não é em si su 

fi ciente para explicar a dinâmica do psiquismo , visto que , além do 

sistema de recepção e de descarga , há também no psiquismo a memória 

(marcas mnêmicas das experiências de satisfação) . 

Para exolicar o mecanismo d a me mória , Freud (1974d) , 

teve que acrescentar comolexidades ao modelo de modo a propor uma 

organizaç ão intermediária entre as dua s e x tremida des para que haja 

um es?aço psíquico onde se explique o papel das marcas mnêmicas . Is 

to porque , todo e qualquer resultado de uma e xperiência de satisfa 

ção deixa um traço de memória , considerado como uma modificação peE 

manente . Ora , tratando-se de uma transformar. ã o dessa natureza , e 

muito provável que a mesma não se efetue no oólo perceptual , pois, 

se isto acontecessse , haveria uma cessação na entrada de percepções 

nesta extremidade, o que inviabilizaria o funcionamento do ps~ 

quismo . 

Para resolver esse impasse , Freud (1974d) apresentou 

o modelo como possuindo um lncalizado na frente do 

aparelho psíquico, que apenas recebe as percepções sem operar ne 

nhum registro e nenhuma associação nas mesmas , visto que este siste 

ma necessita estar oerrnanentemente aberto e livre das influências 

das marcas mnêmicas . Este seria um dos componentes do pólo perceE 

tual , pois Freud o teria subdividido em subsistema (Pcpt) de receo 

ç ão, de percepção e u~ outro que rp.sponde oelas funções de armazen~ 

mento de perceoções e associações d~s mesmas . Seriam então , os sis 

temas mnêmicos . 

Desse modo, as ocorrências do pólo perceptual se a 

presentam em duas vertentes : aquela que recebe as percepções e aqu~ 

la que é responsável pela transformação das mesmas em marcas mnemi 

caso No que concerne ao pólo perceptual , ~ahe- se com Freud (1974d) 

que , as percepções, ao incidirem nele , se dirigem para o pólo motor 

para serem descarregadas . A descarg a pode efetuar - se em dois senti 

dos : por uma imag em de consciência ou por uma força motriz. 

Não obstante, acontece que há no psiquismo já cons 

tituído um espessamento próximo ao ~ólo de descarga , o qual não peE 
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mite uma descarga direta (como acontece no sistema reflexo), de ima 

gem da consciência ou de um movimento motriz. Esse espessamento e 

representado pela censura, ou seja, algo que teria, segundo Lacan 

(1984b), se iniciado a partir do contato do individuo com a figura 

materna e que se mantém como o recalcamento originário. Esse espes 

sarnento e a instância critica que governa a atividade psiquica du 

rante a vigilia. Desse modo, o impulso ~síquico ao atingir essa 

barreira efetua um caminho regressivo, o que contraria o princípio 

da constância. 

No curso regressivo da atividade nsíquica dois tipos 

de ocorrências são possíveis, dependendo do alcance qu~ o impulso e 

fetua. Por um lado, pode recarregar uma marca mnêmica ou várias e 

ao retornar em seu caminho progressivo, ditado pelo ~rincípio da 

constância, fará com que se origine uma lembrança caso a via de des 

carg a seja a consciência, ou um ato habitual no caso de a descarga 

se encaminhar nela motricidade, ou seja, por um movimento motriz. 

Esta é a condição que se passa com o indivíduo em vigilia. Por ou 

tro lado, se em seu caminho regressivo, o impulso psíquico alcança 

o pólo perceptual e o recarrega o que contece é então, algo bastan

te diferente da situação já mencionada, visto que ao retornar em 

seu caminho progressivo, pode-se observar fenômenos diferentes de 

pendendo de o sujeito estar dormindo ou acordado. Se o sujeito es 

tiver dormindo, e o caminho progressivo efetuar sua descarga pela 

consciência tem-se, então, o sonho mas, se a descarga se dá pela mo 

tricidade, tem-se o sonambulismo. Se o sujeito está acordado, o ca 

minho progressivo origina uma alucinação quando a descarga se efe 

tua nela consciência e um automatismo, tipo furor epiléptico quando 

a descarga se faz pela motricidade 22
• 

Dessas quatro ~ossibilidades expostas, vai interes 

sar aqui apenas o sonho como forjado na matriz imaginária embora as 

outras três também sejam dessa mesma matriz, duas delas pertencem 

ao âmbito da psico?atologia e fora dos objetivos aqui pretendidos. 

Assim sendo, esse modelo é de extrema imnortância pelo fato de evi 

denciar a maneira pela qual o imaginário se articula com o simbóli 

co e com o rea1 23
• Também, pelo fato de que é nossivel diferenciar 

a v i qilia - (estado em que o simbólico prevalece sobre o imaginário, 

visto que a censura se mantém em toda sua intensidade) do sono- (es 

tado em que o imaginário nrevalece sobre o simbólico, pois o dOimir 
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representa urna diminuição da censura). Por isso, as idéias laten 

tes encontram livre acesso à consciência através dos textos produz~ 

dos pelos sonhos. 

Em suma, esse modelo apresentado tonicamente consti 

tui-se corno uma possibilidade para explicar urna série de ocorrências 

fantasmâticas e não fantaimâticas que se verificam no sonho 

segundo Ricoeur (1977), 

A -tópic.a do c.ap1-tu1.0 VII (do liv!t.o Úl.-te.!t. 
p!t.e.tação doJ.J SOVlhOJ.J) !t.e.pcUúe. -J.J e. habilmente. ún 
tJt.êJ.J e.p~ ócUOJ.J inte.!t.!t.ompidoJ.J po!t. -te.!t.mOJ.J dM 
c.!t.-i.uvoJ.J e. c..e1vt-i.c.OJ.J Que c.omplic.am a f..wUfLa 
1l1~ do QUe. 6ac.ili-tam . No pJt.-i.!}]UJt.o e.J.J boço , e 
wn MQ ue.ma o!t.-i.e.vt-tado QUe. pe.Ju/1..0te. fuUVlgM!t. 
um J.Je.nt{.do p!t.og!t.MJ.Jivo e. um J.Je.nUdo !t.e.g!t.MJ.Ji
vo VlO nunuoname.n-to do apa!t.e.f..ho PJ.JZQu.-i.c.o; no 
M.gundo , e W/1 J.JÚ-te.ma e.vol~uvo dotado de wna 
d,(me.VlJ.J ão te.lllpOJtal; no -te.Jtc.e.,(!t.o , o apa!t.e.f..ho !t.e 
c.ebe , alem do Mpaço e. do tempo, a 6o!t.ça e o 
c.oJl)lito (10.92). 

pois, 

Mesmo situando essa crítica de Ricoeur, fica patente 

que este e um caminho de acesso ao imaginârio, e também que qual 

quer que seja a situação, o sonho tem urna força pulsional, sempre 

p roduzida por um desejo inconsciente. 

6.2.2 ' - A Elaboração Onírica e os Processos de Con 

densação e Deslocamento. 

A elaboração onírica representa, ao nível do proce~ 

so de humanização , um aspecto de extrema importância pois, é em de 

corrência do mesmo que os conteúdos do registro do simbólico imoe 

ram-se sobre as formações fantasmâticas do registro do imaginârio. 

Em outras oalavras, é o nrocesso que transforma o conteúdo latente 

em conteúdo manifesto . Para que se entenda corno ocorre esta trans 

formação, se faz necessário compreender o proces so de construção de 

um sonho. Este, segundo Freud (1974d), consiste em duas grandes ca 

tegorias operatórias: a elaboração onírica e a deformação onírica. 

A elaboração onírica seria em princípio o processo 
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efetua a tradução dos conteúdos fantasmáticos (quer dizer, do regi~ 

tro do imaginário) em conteúdos simbolizáveis. Tem por função inte 

ligibilizar o texto formado pelos fantasmas, apresentado-o através 

de uma série de representações plásticas - ou seja, 

simbolizáveis - as quais constituem o sonho sonhado. 

instrumentos 

Isto porque 

os desejos inconscientes se lançam nos fantasmas, razão pela qual, 

segundo Masotta(1979) , se faz necessário tal transformação, princ! 

palmente ~elo fato de que a informação contida no fantasma e da or 

dem da devoração paterna e retorno ao seio materno. Deste modo, o 

fantasma é o texto no qual o desejo se realiza de uma maneira imagi 

nária, ou seja, não real. Não obstante, para que a vivência oníri 

ca tenha tão-somente a conotação de imaginária, a censura psíquica 

intervém como uma ordem oara que alterações substanciais se ~roces 

sem nessa vivência, a fim de torná-la aceita na esfera consciente. 

Por outro lado, ao mesmo tempo em que a elaboração onírica cumpre 

essa função de transformação do sonho, acaba por efetuar uma segu~ 

da função, particularmente no que tange a possibilidade de aprese~ 

tar para aquele que dorme a realização de um desejo. Este justif! 

ca a cena sensível que o spjeito assiste durante o sonho, cena esta 

na qual o desejo se realiza, embora o sonhante não saiba que esta 

encenação represente a realização de seu desejo inconsciente. Assim 

sendo, assinala Garcia-Rosa (1984) que o trabalho do sonho ao cum 

prir esta segunda função, acaba por transformar a realização do de 

sejo numa ação sensível, na qual o desejo se realiza, no plano alu 

cinatório. 

o outro aspecto do trabalho do sonho e a deformação 

onírica, que tem como função distorcer a realização alucinatória do 

desejo inconsciente para que a mesma nao se aoresente demasiadamen

te sensível rOis, ao contrário, o indivíduo entraria em conflito 

com sua consciência moral, e com isso acabaria por despertar (Rarem 

blitt, Kot e Cabas, 1979). 

Nesse sentido, o papel fundamental da deformação oní 

rica seria manter uma das funções do sono, que é preservá-lo pois, 

na medida em que o sonho aoresenta-se deformado à consciência, pe~ 

mite que o indivíduo continue dormindo, isto para que a realização 

alucinatória do fantasma do conteúdo latente não provoque o acordar. 

Em suma, o orocesso de elaboração onírica tend~ a 
I 
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apresentar o desejo corno realizando-se, enquanto que o processo de 

deformação onírica acaba por tornar esta representação disfarçada 

a ponto de orqanizar o sonho num texto acessível à consciência. Es 

ses dois orocessos compõem a etapa do sonho, denominada por Garcia

Rosa (1984) de elaboração primária. Esta ocorreria por intermédio 

de três operações aue são: a condensação, o deslocamento e a figur~ 

bilidade. 

Estas três operaçoes são o pont6 básico da elabora 

ção onírica, quanto da deformação. Consiste numa intervenção na re~ 

lidade fantasmática para torná-la menos extensa e menos complexa. 

Desse modo, o sonho do conteúdo manifesto é sempre urna apresentação 

reduzida das ocorrências que tiveram lugar no texto dos fantasmas, 

no qual os desejos inconscientes se realizam pois, nesses mecanis 

mos já está presente a função da censura. Esta, para Garcia-Rosa 

(1984) , funciona para impedir que determinados elementos do sonho 

se tornem inteligíveis pois, 

Á,!l pcVl..te.J.J om-0Udctó do J.Jo nho, ou aquetal.:> 
ql!:e apall e.c.em de nOlUlla eJ.JtAanhcun e.Vl:te C.O Vl nuJ.Ja 
J.J ao O-f, Á..ncúuoJ.J da ação da c.eVlJ.J uJLa. MJ.JÁ..m 
,!l eI/do, há wn tAabCLtho no .6 OVlh o que eSetua 
lOna dú t otr.ção em detelLmÁ..Vlado,6 perU> cuneVl tO /!l 
de. modo a t otr.vtá- ,to,!l Á.. nac.e.6 j2ve.ü ao .6oVlh a 
doft (p . 66 ) . 

Nesse sentido, o conteúdo manifesto é sempre urna fa 

ceta do conteúdo latente pela intervenção dos mecanismos de conden 
-saçao e deslocamento (nrincipalmente) . A finalidade dessa supre~ 

são é, segundo Safouan (1985), a condição "sine qua non" para que 

o .6 o nho tr.eptr.e-!l e.Vlta o "não pOM o" atAavéJ.J 
de wna J.Jduação na qua.t o J.J onhadotr. nÁ..gutr.a c.o 
mo Á..11c.apaz de a-tuatr. , e também eJ.Jtabete.ça C.OI1 
dÁ.. çõe.J.J patr.a que o "não quetr.o" M~. tAaduza potr. 
wna -j H&jação de úl--LbÁ..ção que Á..ll1peça o c.wnplLÁ.. 
mento do ato . Na vetr.dade , e.J.Jte "Vlão quetr.o "ptr.o 
vêm .6 e.mptr. e de um de.J.Je j o que J.JU.6 W a w~gÚJ.,túi 
(p . 124 ) . 

~ desse modo pois, que a censura onírica int~rvém 
através dos mecanismos citados para que o sonho seja diferenciado 

de urna realidade coroórea. Para isto, dependendo do grau de censura 

imorimido à vivência fantasmática, estes mecanismos terão um papel 
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de maior ou menor intensidade, sendo que quanto mais censurado, 

maior é a intervenção dos mesmos. Assim, operam-se simultaneamente, 

o deslocamento de elementos que são condicionados no processo de 

condensação, com o intuito de burlar ou evi tar a censura, pois o pe.!! 

sarnento onírico, que é censurado, faz parte de um núcleo arcaico do 

psiquismo que não tem no ego uma função especificada e uma represen 

tação discriminada. Deste modo, aDresenta-se como uma a usência que 

a condensação acaba por significar. 

~ também devido a esse mecanismo que o conteúdo mani 

festo é sempre menor que o conteúdo latente. Não opinião ' de Freud 

(1974d), a condensação se daria de três formas. Em principio , sua 

operaçao consistia na omissão de determinados elementos do conteúdo 

latente. Pode permi tir que aÇ>enas aspectos !?arciais do conteúdo laten 

te figuremn0conteúdo manifesto e ainda efetua uma combinação de vá 

rios elementos do conteúdo latente, (que aoresentem uma característi 

ca específica) num mesmo elemento do conteúdo manifesto. Para [ 'or 

(1984) , " 0 pfL OC. e. J.JJ.J O d e. c. o nd e. nJ.Jaç.ão do ,fJ o nh.o p o d e. J.J e. fL ab ofLdad o c. omo 

LU/I )J'l. (·c. e. ~~ o m e. ta ~ (, 'tic o " (p . 63) do mesmo modo que todo sintoma e uma 

metáfora e que todo chiste é uma condensação metafórica. Lacan 

(1984a) foi quem aÇ>resentou esta analogia, quando admitiu serem o 

corrências oniricas deslizamentos do significado sob o significa.!! 

te, ao nível inconsciente. 

Esse deslizamento seria o resultado da intervenção 

tanto da condensação, . quanto do deslocamento. Em sua opinião, afir 

ma Lacan que, 

A "v e.fLdic.h.,tul1g" - (c.onde.n-6aç.ão) ê a e.,~ 
huttL'l.a de. ~ O bfL (' -i.Hlpo ,~ (ção dOfJ ~-igni~i.c.afl 
t e!! onde. a me.,tã.60fLa J.J e. o !L-igúla , e. c.ujo nome 
pc '!. cO ltd e. I /'~afL e.m .~ i 1l1 e. ~ma a "Vic.htul1g", .(n 
cLi.c.a a co 11 CLtufLc<Li.dad e. do 1Il e. c.a~ll1o com a 
poC>,6Ú(, até. o pOI'l-t o de. e. l1vo.f.ve.fL a LW 1ç.ão 
PfLop/l...tam e.nte. ,tfLadic..i..ol1ai. de.J.J,ta (p.';9 7) • 

Assim sendo, a condensação operaria para que todas 

as representações do conteúdo latente sejam capazes de figurarem 

de uma forma integral, parcializada ou omitida, no conteúdo manife~ 

to. Em suma, pela condensação surgem, a nivel subjetivo, sentidos 

novos para o texto do sonho, sentidos que disfarçam o caráter de 

realização fantasmática do desejo inconsciente. 
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o sequndo mecanismo de elaboração onírica e o deslo 

caMento que , segundo Garcia - Rosa (1984) . 

Tal como a conde..uação , o de.ótocame.Mo e. ob/ta 
da ce..uuJLa do.6 .6 onh0.6 e. ope./ta bM-tcame.nte. de. 
dtLM mal1e.-t/tM : a pJWnu/ta, pe.ta .6ub.6t-LttUção 
de. WI1 e.te.me.nto tate.nte. po/t wn out/to m~ /te.mo 
to , que. 6ul1uone. e.m /tetação ao p!t-Lmu/to como 
wna .6-tmpte.ó atU.6 ão i a .6 e.gunda mav!e..uz.a , e. quan 
do o ace.nto e. mudado de. W11 e.teJll e. llto -tmpolttan.:te: 
pCLlta out/tO.6 .6e.m -tmpolttãnua , e. wna &otuna de. 
de.c.A. 6/tame.nto da -tmpoJt.tânc-ta (p . 68) . 

Visto ~or esse ângulo , oode-se afirmar que uma repr~ 

sentação se desloca no sonho para qualquer dos outros : elementos do 

conteúdo manifesto. Assim , várias ou todas as representações incon~ 

cientes podem aparecer em aoenas um ou dois elementos do conteúdo 

manifesto, quer dizer , aparecem condensados . 

o mecanismo de deslocamento corres?onderia , segundo 

Lacan (1984a) , ao process9 metonímico pelo fato de caracterizar o 

mesmo como uma substituição de siqnificantes , através de uma 

ção de contiguidade que representa "wna v-t/tada de. .6-tgl1-t1-tcação 

o obj e.t-t v o d e bu /tf.a/t a ce.n.6u/ta " (p. 491). 

Esses processos de condensação e deslocamento 

rela 

com 

-sao 

acompanhados pelo terceiro mecanismo da elaboração primária que e a 

figuração ou cuidado com a representatibilidade. Consiste na sele 

ção e transformação ,dos pensamentos dos sonhos em imagens . Seria uma 

forma de represent~- los de uma maneira gráfica , sensível , plástica, 

ou seja, algo que é originalmente uma idéia é transformado num códi 

do icônico . Este seria o processo de transformação dos fantasmas 

em renresentações ~lásticas , concretas, que constituem o sonho vi 

venciado como realização do desejo . Não obstante, a ação da elabo 

ração primária não é "per se " suficiente para produzir o sonho pois, 

segundo Freud (1974d) , há uma segunda etapa denominada de elabora 

ção secundária , a qual apresenta como mecanismo a racionalização. A 

finalidade desse mecanismo é uma transformação do sonho segundo as 

leis que regem o sistema consciente e também o pré-consciente, a 

fim de torná-lo coerente ecompreensíve1 24
• 

o papel da racionalização é apresentado na tentrtiva 

de organizar aqueles conteúdos permitidos pela censura numa certa 
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-ordem para que o sonho nao oareça absurdo, nem seja muito contradi 

tório. Esse mecanismo, estaria presente no momento em que se oro 

cessa a recordação da vivência onírica, resultando na transformação 

da vivência onírica em discurso onírico. 

6.2.3 - O Esoaco do Sonho 

Conforme ficou evidenciado, o sonho corres Donde a urna 

colocação em cena de um teatro orivado de ordem imaginária.Para que 

isto seja possível, o sonho deve ocorrer num espaço que, conforme a 

ponta Rosalato (1982) , pode ser entendido corno a conjugação entre o 

coroo fragmentado vivido retrogressivamente e a unidade obtida atr~ 

ves do contato com o corpo materno. Desse modo, no sonho o indiví 

duo acabaria por retornar imaginariamente ao corpo materno, oara ne 

le ficar aorisionado e vivo. Aliás, oara Pontalis (1972) 

. .. O e~paço do ~onho ê aqui te~ô~o - no 
M_l1udo m~mo da e.to.e.ogia wwnaL O ~onho 
é. aqui objeto inte.ltl1o, que. o ~onhadolt ~e. 
gucUz.da, c.omo ~e o ~o.e.e.p~Ümo ~ubjac.e.nte ao 
~ o nho ~ o nhado, ~ e. tOltnaM e wna vantaq vn : e. 
~ua c.oüa, .e.he. peltte.nc.e. e deI.Jpe.daça ~UM palt 
te.~ M~ouadM, não palta maltc.aIt uma p~ta-; 
mct6 palta ,t.{.mUalt ~ e.u teltwô~o e. M-!> eg tLItalt 
sua peJt.ulte..nua . t pOIt ~to que. a inte.ltplteta 
ção, ainda q ual1do é. ~ oüc.Á..-tada , ÃJne.diatame.Vi 
te., 1ic.a e.nc.lt~tada , ~e.m pltoduzÁ..-lt o me.nolt e. 
~ e.ito de ltupt.tLIta (p. 26 7l . 

Sendo assim, a medida em que fica delimitado um esoa 

ço para a ocorrência onírica, fica oatente que o sonho oerde sua 

função primordial, que é ?ossibilitar a realização alucinatória do 

desejo ?ois, o sonhador vai ao sonho para tentar encontrar aquilo 

que lhe falta. Com isto , reoresenta-se para a vivência onírica corno 

um corpo morto pelo fato de que toda a vida onde se efetua a encena 

ção fantasmática é deslocada para o corpo materno. Desse modo, o 

sonho é algo que ocorre, simultaneamente, dentro e fora do sujeito, 

visto que , corno vivência imaginária, os limites entre interior e ex 

terior se apagam por completo. Portanto, no sonho, a interioridade 

corporal e a exterioridade das coisas não se apresentam como aspec 

tos diferenciados pois, a única existência básica na qual se assen 

ta o cenário do sonho são as inscrições do núcleo arcaico do psiqui~ 
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mo que decorrem do contato com o corpo materno. Neste caso, o suje! 

to se encontra nesta vivência fabulosa - o sonho - envolvido por um 

espaço, o qual e assimilado para que em decorrência, tenha lugar a 

transformação da passividade relativa à vi g ília, (urna vez que este 

estado evidencia a falta e também porque é impossível negá-la) , 

à atividade que se observa nos acontecimentos oníricos (Lewin ,1972 ) . 

Daí então , aquilo aue é representado corno conteúdo - espaço materno 

incorporado - converte-se em continente para que seja possível a en 

cenação fantasmática. Assim sendo, assinala Sami-Ali (1974b) , há 

urna fusão das imoressões provenientes das várias zonas erógenas co 

mo também daquilo que é externo e o que e interno , muito embora, o 

sonho revele- se oara o sujeito em forma contrária, ou ?eja , como u 

ma verdadeira dissociacão . Isto porque há toda uma regressão temp~ 

ral, em função da qual,~ ortooedia corporal orqanizada cede lugar 

para que núcleos mais Drimitivos se manifestem em toda sua plenitu 

de . Não obstante, a manifestação desta parte mais orimitiva no so 

nho e a condição fundamental para que na vida de vigília o cor?o 

mantenha suas funções asseouradas oor uma imagem organizada como u 

ma "Gestalt" que se desdobra para oferecer urna unificação possível 

e substituir a multiplicidade de interferência s dos elementos par 

ciais das oulsões. O resultado da ação da vida de vigília é promo 

ver o recuo de muitas exigências pulsionais que buscam satisfa7ão, 

urna vez que , a nível cultural, ficou estabelecido que dadas exigên

cias não podem se realizar na realidade cor?órea, nem tampouco PO 

dem- se apresentar corno urna realidade vivida perceptualmente na vida 

de vigília. Este seria um dos motivos do porquê o sonho se faz em 

imagens especiais . Estas se articulam num acontecer que e ditado 

pela matriz fan~asmática e se projetam num espaço do inconsciente, 

o qual é desconhecido para o sonhante e que assim continuará devido 

a existência da elaboração onírica (Lacan, 1984a). 

Esse espaço corresoonde às transformações que se pro 

cessam em função do dormir , de modo que a tela do sonho é mesmo o 

dormir , ou 'sej a, não somente o cor>~o materno - esoecialmente o seio

corno também , confor~e assinala Grinberq (1976) , o conteúdo do sonho 

que responde pela vontade de dormir é o ato de sonhar. Nes te caso, 

a tela do sonho e a vontade de dormir. Esta acaba por representar 

a fusão entre o desejo de incorDorar o seio e se alojar no corpo m~ 

terno e o desprendimento do próprio corpo, parcicularmente 

q ue, segundo Leclaire (1979a) , teria ficado interditado em 
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do aspecto genital, pois somente assim, seria permitida a fusão en 

tre o sujeito e o corDO materno, visto que o sujeito teria abdicado 

o seu corpo estando impossibilitado de concretizar o incesto. De 

qualquer modo, a fusão com o corpo materno reproduz no sujeito um 

estado que reativa marcas antigas em seu psiquismo , as quais resul 

tam numa anulação dos limites corporais, ao mesmo tempo em que dis 

virtua o caráter qenital dos órqãos ~enitais (Viderman , 1972). 

~ somente assim que o sujeito desaoropriado do seu 

corpo pode estar disponível para as ocorrências oníricas, especif! 

camente naquilo que as mesmas apresentam enquanto seu caráter de 

sensibilidade visual e suas formas ditas estranhas . De~se modo , o 

sonho ocorreria num esoaço imaqinário que devora o sujeito quando 
- ~ nao e imoortante os referenciais dos limites corporais. Assim, na 

vivência onírica, o sujeito é devorado pelo espaço do sonho e pelas 

ocorrências, embora no arranjo efetuado pela elaboração secundária 

quase seP'\ore haj a para o sonhante UI'1a vitória C"'P I se apresenta quase se~ 

pre visualmente . ~ no campo visual que o co~no se anula para marcar 

uma distância em relação ao corpo da vigília, que e o perturbador 

do dormir, alpm de ser aquele que permite os tipos específicos de 

discriminacão caDtados visualmente. O mesmo não ocorre com o corpo 

do estado de sonho pois, como se sabe, este não executa esta função, 

visto que é possível na experiência onírica o registro de cenas vi 

suais contraditórias. Esta é a experiência singular que o espaço do 

sonho oferece para o indivíduo. Conforme assinala Sami-Ali (1974b) , 

esta experiência se constitui como aquela em que 

... .6ujuto e objeto .6ão /~-<.muUal1eamente cü1e 
lteH te..6 e -i.dê.Huco.6 . t aquela que CLM egUlta pOIt 
,~ua vez a Ite.plto dução o.uJt-i.ca e a .6duação 
.tJwn.61eltenual . POIt ~.60 , quando o .6onho .6U1t 
je. na tJtarv.~ )eltê.nua com a noJtma de Wl1a tela--; 
~~ ~~te- ,~ e a metamolt60.6e da e.ótJwtUlta nunda 
II1e.H ,tcLl do e.ópaço , e não , como entende Lew-i.n 25

; 

a WlI .(,Ilc-i.dente. que .6e yJltoduz .6em outJta mocü1-i. 
c.ação 110 II1MCO pe.ltCe.p.Ul10 habdual : o e.6 paço 
de. tltê..6 d-ú1le.It6Õe.ó. Na 1te.a.1A..dade, a te.la do .60 
n/lO , de..~ de o 1I10menJ.:o em que .6 e tOIt.1a peltceptI 
l" el , ~~ 6-i.nala o Ite.toltno da oltgan-i.zação búa 
lI1eJl~-i.ona.e. do e.ópaço, tanto Iteal , quando o.wu 
co ( p. 7 28) • 

~ em função dessa possibilidade de diferenciação e 

identificação simultâneas, que se anula toda distância entre o su 
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jei t o e a te l a do sonho , corno tamb~mseestahelecem condiç5es que 

respondem pelo desa~arecimento da terceira dimensão. ~ por esta ra 

zao , que se ?ode afirmar seguramente que o sonho , à medida em que o 

visual ~ projetado numa tela , opera num es~aço imaginário estrutur~ 

do em função dos limites que são a?agados em relação à diferencia 

ção exterior-interior, oois o ponto ao qual o sujeito e objeto se 

interceptam na vivência onirica não ~ al ~o que se situa aquem ou 

al~m do real , pois trata-se de um referencial que t~az as inscriç5es 

relativas à transformação do espaço em imaqem do corpo (Fedida, 

1976) . Estas inscriç5es, aue ficam contidas nos núcleos arcaicos 

do ?siquismo , vao se manifestar no sonho para produzirem um espaço 

imaginário, oara que com isto , as ocorrências oniricas sejam poss~ 

veis . 

Este espaço e então um espaço bastante especifico , 

pois nele a relação sujeito-objeto sofre urna transformação radical 

e ooera sobre a deter~ina~ão do orocesso primário , ao inv~s do que 

acontece na vida de vigilia , na qual, o processo secundário se enca~ 

rega de dirigir a relação sujeito-objeto e determinar os limites r~ 

ferentes ao esoaço. Para isto se vale , corno assinalam Laolanche e 

Pontalis (1979) , da identidade de nensament0 26
• Situação contrária 

acontece na vivência onirica, oois a identidade de pensamento cede 

lugar para que a identidade de ?ercepção v entre em toda sua funcio 

nalidade, e constitua um espaço , no qual a encenação fantasmática 

relativa ao oesejo, produz o sonho. Desse modo, pode se afirmar que 

o esp aço do sonho ~ algo muito diferente daquele que aparece na ce 

na manifesta , pois trata-se , para Sami - Ali (1974b) , de um espaço 

absoluto, no qual há um anonimato em relação à conscientização do 

objeto, por um lado , e da ?resença ao sujeito por outro , ou 

acham-se suprimidos tanto o sujeito quanto o objeto . 

seja, 

Como condição resultante tem- se uma perda da identi 

dade pessoal , perda essa que se inicia pelo próprio ato de dormir, 

visto que , segundo Freud (1974d) , o mesmo promove urna marcha regre~ 

siva no funcionamento mental . Com isto , se produz um estado de frag 

mentação no sujeito , o qual se manifesta em imagens . Estas, fegu~ 
do Khan (1972), anresentam-se para o sujeito corno máscaras que re 

?resentam aspectos relativos a núcleos de identificação primitiva, 

a partir dos quais foi oossIvel o inicio da marcha evolutiva . Desse 

modo , o sonho ~ potencialmente caoaz de atualizar determinados esta 
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dos arcaicos do indivíduo, nos quais não figuram nenhuma referência 

em relação aos limites do espaço, pois entre os diversos objetor do 

sonho, o sonhador que presencia toda a encenação é também um obJeto 

que se apresenta como uma imagem irreconhecida de si próprio. Seria 

algo análogo a uma relação especular sem distância entre a imagem e 

o objeto, pois se trata de uma estrutura especular fusional entre a 

criança e a mãe. Esta relação é mediada por uma imagem de identifl 

caça0, as quais se repetem no sonho, e são as mesmas às quais o 

psiquismo retorna no ato de sonhar. 

Assim sendo, o sonho diferentemente da imagem espe 

cular que e captada pelo sujeito, não se constitui na apreensão de 

um duplo, pois o que se encontra nrojetado no sonho são os aspec-

tos relativos às identificações básicas do indivíduo com a figura 
-materna . Portanto, nem se referem ao sujeito propriamente, nem sao 

uma característica isolada da mãe , visto que no sonho se manifesta, 

ao nível imaginário, a matriz simbólica originária, a qual é de or 

dem filogenética e que é a base de todas as identificações, até mes 

mo aquelas de caráter imaginário (Lacan, 1984b). 

Nesse sentido, a dimensão terceira do espaço que de 

saparece no sonho é o resultado da presença dos traços filogenétl 

cos, que se apresentam como substitutos do caráter de profundidade 

que a evolução ontogenética forja no sujeito como uma ilusão simbó 

lica graças ao funcionamento do processo secundário na vida da vigf 

lia e da elaboração secundária no sonho. Como o sonho é uma ocorren 

cia que se situa aquem destes dois processos, e a onipresença do su 

jeito em imaqens do duplo reduzido em apenas um termo. Assim sen 

do, todo o es?aço definido geometricamente se altera 

no sonho. 

6 . 3 - Sobre o Corpo. 

radicalmente 

Até então , tratou-se de dois aspectos significativos 

do imaginário: o fantasma e o sonho. Esses, se articulam entre si e 

também vão manter uma relação muito estreita com a organização cor 

poral, pois o desejo que se realiza no sonho considera a existência 

de uma corporalidade - embora não seja a do sonhante - ao mesmo tem 

po que suscita a presença de um eSDaço, conforme já assinalado. Des 
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se modo, as representações oníricas, organizadas pela matriz fJntas 

mática, refletem-se num espaço referente à organização da imagem 

corporal. Neste caso, o corpo apresenta elementos de natureza di 

versa: pode haver uma irrupção do real e ser assinalado no corpo co 

mo caso de uma alucinação ou de ~ualquer forma não-sombolizável; po 

de a~resentar manifestações do imaginário, como os fenômenos que in 

tervem no discurso manifesto e que não se orientam ~ela lógica do 

processo secundário e, ainda, revela as~ectos decorrentes do oroces 

so de simbolização como a postura, entre outros . Assim, fica enten 

dido que o corpo é uma matriz muito complexa , a qual é o resultado 

de infimeras transformações que se processam desde o nascimento até 

a morte, seja no plano fisiológico, seja em termos da realidade psi 

quica que nele está ancorada. Quer dizer, ao mesmo temoo que se ob 

serva toda uma série de modificações na funcionalidade de determina 

dos órgãos e sistemas, há também uma dinâmica referente ao processo 

de erogeneização e às suas consequéncias. 

Esta dinâmica contém todas as transformações que a 

dimensão histórica, forjada pelo desejo , implanta no corpo . Neste 

caso, existem no coroo todo um ar~uivo diferenciado das represent~ 

ções relativas a essas transformações, pois, ~or um lado, há repre 

sentações relativas às inscrições anteriores a presença do recalca 

mento oriqinário, que datam do momento no qual o sujeito está total 

mente sob a determinacão do real articulado apenas ao imaginário. ~ 

xistem representações noutro nível, que contém as marcas resultan 

tes da acao do recalcamento originário e da condições que o mesmo 

resulta, ou seja, a 'clivagem da subjetividade e , oor filtimo, tem-se 

também um qrupo de representações esoecíficas, que se referem as 

marcas decorrentes daquilo que procede da divisão mencionada, tra 

tando-se evidentemente da inscrição do corpo na ordem simbólica 

(Zopke , 1977). 

Essa variação de reoresentações relativas às inscri 

çoes coroorais serve como um argumento vital para que seja oostula 

da a existência de um duplo caráter, no que tange à realidade coroo 

ralo Por um lado, o corpo e testemunha , conforme assinalou Lacan 

(1984a) de toda uma alienação fundamental , a qual diz respeito ao 

acesso do sujeito ao registro do imaginário através das relações es 

peculares. Por outro lado, há a ordem significante que permite o a 

cesso ao simbólico, onde o sujeito vai reconstruir seu mundo não a 
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partir de uma matriz fantasmática , mas da articulação da mesma com 

os códiqos culturais que a Dalavra disponibiliza para que com isto 

seja poss i vel o encontro com uma situação imaginária mediatizada p~ 

lo desejo do Outro e não pelo vazio consti tuti vo de todo ser humano . 

I 
I 

Desse modo , a palavra vem suplantar o abismo que se 

implanta no corpo por ocasião do nascimento , primordialmente , no 

que tange ao sujeito do inconsciente , conforme assinalaram Deleuze 

e Guattari (1976) . 

ancora a ?alavra, é 

palavra se articula 

Não obstante , 

também um pólo 

muito mais com 

embora o 

ODaco a 

o corDO 

corDO seja o lugar que 
-mesma , razao pela qual a 

enquanto uma abstração 

criada pelo qozo, do que em relação à sua concretude . : Para ser mais 

preciso , poder-se- ia admitir que a ?alavra se a?resenta como um me 

diador entre a parte mais arcaica do psiquismo (aquela que antecede 

à primeira fase do recalcamento) , e as operações que decorrem do 

processo de simbolização, que também se fazem representar no corpo, 

pois, em ambos os casos trata-se de um texto orqanizado sobre a rea 

lidade Dulsional (Garcia- Rosa , 1976) . AS$im sendo , tem- se no nivel 

do s núcleos mais arcaicos um dispositivo matricial - referente aos 

protofantasmas - que responde pelo elemento básico da estruturação 

do inconsciente . Essa matriz sofre sucessivas transformações para 

dar lugar ao aDarecimento da matriz forjada a Dartir das trocas sim 

bólicas, e e a palavra que se encarrega de efetuar a conexao entre 

essas duas séries de ocorrências que se processam no corpo. Isto 

?orque, todo o aspecto do vivido fica consignado na realidade corp~ 

rea , oarticularmente no que concerne à vivência de finitude marcada 

pela morte . Neste caso, a realidade coroórea abre espaço para que o 

sujeito se depare com um mistério o qual se revela em função das 

ocorrências mencionadas e que se encarre9am de posicioná- la enqua~ 

to realidade absoluta. Dai a origem do conflito que se presentifica 

no cor? o , Dois, d e um l a do existem a s ocorrênci a s ditadas Dela rede 

pulsional que ignoram a ruptura entre a vida e morte , e de outro, o 

registro do simbólico im?lanta a temporal idade , que se converte no 

estabelecimento de uma finitude para o corpo e, conseqüentemente , p~ 

ra o sujeito . t Dor esta razão que Bernard (1980) afirma que, cada 

sujeito 

v-tve. -6eu c.ottpo -6 e.gul1do a -6 -tl1gulatt-<.dad e. 
de ,sua ~ tótt-ta pttóptt-ta, -6e.gul1do a-6 e. xpe. 
ü ê l1c.úl,6 pu.t6-tO I1~ de. -6aw 6ação ou ele 
1tr.u,s t ttações de -6 ua lib-tdo, que. -6 e. e.nc.altlt e. 
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gou de. e.6e.-tuCUt deJ.J c.CUtga.-6 no-ó cü6 e.tr.e.n.te.-ó p~ 
-óõe-ó pCUtUcU.-6 (p . 10 6) . 

Analisando esta passage~, pode-se postular que a re 

lação do sujeito com o seu coroo e da natureza de uma desrealiza-

ção, visto ser o mesmo considerado como o palco no qual os fantas 

mas imaginários estabelecem as condições representativas tanto da 

vida quanto da morte que são, em última instância, algumas delas 

possíveis de expressão e realização simbólicas. Assim sendo, exis 

te um duplo campo anatômico que para o suj ei to não se opera num aj u~ 

te perfeito. Em outras palavras sustenta Gantheret (1971) que, há 

uma " ana t om.<. a & CUI ta-ó mâ-t.<.c.a do c otr.po " que não s e reduz à anatomii ob 

jetiva do mesmo. Daí, resulta a separação entre o corp~ erógeno . e o 

corpo biológico, sendo que este primeiro é produzido numa matriz t~ 

talmente imaginária e significado Dor uma linguagem ditada Dela rea 

lidade cultural. Desse modo, o primeiro elemento que se engendra 

no corpo, contém as marcas mais vivas do desejo inconsciente, já 

que, aquilo que está em joqo, é um fantasma original, o qual ainda 

não foi crivado pelas leis simbólicas da constituição da condição 

humana. 

6 .3.1 - A Inscricão Simbólica no Corpo e sua Articu 

lação com o Imaginário. 

o oroéesso da inscrição do código cultural sobre a 

realidade corpórea é bastante comnlexo e, conforme postulou Freud 

(1974e), vai decorrer das intrincadas atividades iniciadas no camoo 

pulsional. Assim sendo, tudo aquilo que se organiza em função do 

aspecto visual e que concorre para o estabelecimento dos limites do 

tempo e do espaço e do acoplamento dos mesmos à imagem corporal, o 

bedece à determinação de um texto forjado Dela matriz pulsional, a 

qui considerada como pertinente ao campo do imoensável, portanto, e~ 

taria aquém do simbólico. ~ por esta razão que se torna possível a 

articulação do desejo com a atividade fantasmática para , enfim, pr~ 

duzir no coroo um duplo conjunto de marcas, ou seja, aquelas que l! 

gadas aos núcleos arcaicos do psiquismo permanecerão como não-simbo 

lizáveis e, por isto, impedidas de serem representadas ?ela . oala 

vra i e aqueles que se destinam oara a simbolização e acabam por con 

formar no corpo um núcleo de representações que são ditados pelo de 
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sejo do Outro , mas com a devida intervenção do sujeito . Em se tra 

tando das marcas corpóreas não-simbo l izáveis , sabe- se que na o rganl 

zaçao das mesmas , o elemento determinante é apenas o desejo do Ou 

tro . Assim , a unidade corporal conforma , segundo Mathis (1979) , es 

se s dois tiDOS de elementos , e também, a constituição desta unidade 

responde Delas excitacões provenientes das distintas zonas corDO 

reas , Dois conforme Freud (1974i) tinha em mente, no in í cio da vida 

o ~ue se observa e uma anarquia da atividade oulsional que tem 

por finalidade a satisfação das necessidades que emanam do corpo . 

~ este o primeiro Dasso pelo qual as representações de ordem simbó 

lica vão se inscrever no corDO e se situar na matriz imaginária co 

mo a100 especifico , surgindo dai uma diferenciação nesta matriz en 

tre aquilo que se organizou em funções do desejo do Outro através 

do contato e aquilo que advém da história filogenética (Aulagnier, 

1979a). Para o entendimento des s e interrelacionamento , se faz ne 

cessário recorrer ao conceito de pulsão . 

Freud (1974i) estabeleceu o conceito de pulsão como 

uma articulação entre o psíquico e o corDoral . Por este motivo , a 

estrutura libidinal do corpo relaciona-se com a realidade pulsi~ 

nal . Esta , se0undo Leclaire (1977), corresponder ia a um comando ,das 

excitações somáticas inscritas no psiquismo a partir das marcas /del 

xadas pelas experiências de satisfação de necessidades . Como se sa 

be, cada satisfacão de necessidade , pela marca que deixa , tende a 

repetir - se independente da necessidade e pode ser suscitada aDartir 

da sensação cor?oral que a originou , ou seja , torna-se autônoma en 

quanto re~resentaç ão inconsciente do corpo . 

Do e xposto, observa-se um deslocamento de uma aborda 

gem corDoral meramente somática para fundamentar todo o estudo do 

corpo na realidade pulsional, pois embora Freud (1972e) tivesse po~ 

tu lado que , no seu desenvolvimento o ego é antes de tudo uma essen 

cia do corpo, aquele vai , gradativamente , distanciando- se deste(co~ 

po) . Na realidade , Freud Dostulou duas oriqens no desenvolvimento 

do ego . Em ?rincipio, afirma que é o ego a projeção mental da su 

perfície coroórea. Esta oroposição marca uma distância do biológico 

ao Dsíquico , do corDO real ao corpo erógeno , quer dizer , o corDO da 

realidade pulsional, onde há a constituição de uma série de fantas 

mas que representam e têm oriqem nas sensaçoes corDorais . 
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No que tange a inscrição da realizade simbóli c a , faz 

se necessário considerar os estudos de Lacan (1978a) sobre o está 

dio do espelho , onde se configuram três fases sue caracterizaQ to 

da urna série de transformações específicas do processo da consti 

tuição da subjetividade humana, nas atividades entre os seis e os 

dezoito meses . 

Na su?osiçao de colocar urna criança de seis meses na 

frente de um espelho , Fages (1975) postula que , logr de começo a 

c.'t-i.ança 'u?age COI/lO -6e a -imagem tteptte-6 eVltada no e-6pelho 60-6-6e a tt e a 

.t-idad e.. , ou pelo meVlO-6 a -imagem d e um outtto ". (p. 24). Portanto , aqu! 

lo que a criança vê no esnelho é alqo que na realidade existe. Pa 

ra a criança há alguém atrás do espelho . 

Ao proqredir em sua evolução , a criança deixa de tra 

tar essa imagem corno se fosse realidade , apreendendo-a corno urna 

imagem. Ainda para Fages (1975) : 

. . . apattece wna tettcútta etapa rIa qual a ctt-i. 
ança va-i. ttecoVlhecett e-6-6e outtto como -6e.Vláo 
-6 ua pttõptt-i.a -imagem . Ttta.ta - /~e de wn pttOCe-6-60 
de -iderl,u~-icação como cOVlqu-i.-óta pttogtte-6-6-iva 
de -identidade do -6uj úto (p. 24) . 

Trata- se portanto , na idade de dezoito meses , de um 

passo transcendente na evolução da concepção do corpo da criança , 

pois reconhece aquilo que vê no espelho corno sendo sua própria ima 

gem o Esta e a primeira identificação , que se constitui corno elemen 

to básico e fundamental para futuras identificações . Trata- se para 

Lacan (1984a) de urna identificação dual, ou seja , constituída de 

dois termos : o corpo da criança e a imagem . ~ por esta razao que 

Lacan qualifica essa identificação de imaginária , pois se consti 

tui por urna realidade forjada ~or urna imagem , quer dizer , sua ima 

gem é um duplo de si ~as , que permite ao sujeito captar uma inte 

gracão de si mesmo pelo seu reconhecimento . Em outras palavlras~ 
há urna caqtação através de urna imagem que é oferecida ao sujeito 

corno condi cão de entrada no processo de humanização , antes mesmo 

que o indivíduo j á tenha disnositivos para experimentar sua unidade 

corpora1 28 
• 

Essa captação adquire todo um sentido quando o proce~ 
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so de inscrição dos elementos simbólicos permite ao indivíduo reco 

nhecer esta imagem como sendo uma duplicidade de si mesmo. Esse re 

conhecimento caracteriza-se, segundo Lacan (1984b), pelos sinais 

de júbilo e pela atividade lúdica relativa ao encontro do sujeito 

com o espelho. Assim sendo, o espelho ao evidenclar para o sujeito 

sua realidade corpórea constitui tão-somente um ponto importante 

na evolução p síq uica pois, de acordo com o p ensamento de 

(1979 ) , 

... a ~n6~~çao ó~mbõti~a que ab~e no ~o~po a 
~elação ~om o ou.tAo , d~ envolve.ndo o u~lo do 
d~ejo aVta.vú da ne~eM~dade , do peMdo , do 
apeio , .tJendo ao mumo .:t.eJnpo ~b~ção do ob 
l uo p~u~o (o ~o~po p~õp~o ) ao óuj wo pe 
ia 6~ação da p~ão . Po~ ou.tAaó paiav~M-; 
~~.:t.uda-óe Mó~m a o bj~vação de eu e a ex 
p~~óão do que nele ê o ~am~nho p~a o ou.tAo~ 
(p . 12) • 

Seixo 

Assim sendo, a inscrição simbólica no corpo e a mar 

ca que deixa na matriz fantasmática acabam por definir o sujeito 

como um produto da palavra e um produto da linguagem, vi s to que o 

universo da p a l a vra é o da subjetividade, o qual confina o corpo 

para uma esfera subjetiva, o que vai ser o resultado do processo 

de edipiani zação. Este funciona para efetuar uma ruptura na célu 

la narcísica originária entre mãe e filho, e promover uma desloca 

gem da imag em do sujeito de si mesmo, pois assim fica consignada, 

conforme aponta Vallejo (1978), que a imagem captada no espelho e 

rela tiva à espécie. 'Esta gradativamente vai sendo suplantada na me 

dida em que o sujeito está anto a e xecutar funções como andar, cor 

rer, entre outras. 

gimento 

Com o desenrolar do desenvolvimento~ a partir dO / su~ 

da figura ~aterna, produz-se uma separaçao da imagem ' do 

corpo da criança, quer dizer, criR- s euma lacuna entre o corpo e a 

imag e m, a qual o indivíduo tentará nreencher com a linguagem. 

Esta lacuna é análoqa àquela que se estabelece entre 

o eu e o objeto, é preenchida por uma ilusão que corresponde a cul 

tura. A lacuna assim estabelecida dá lugar ao surgimento das ex 

pressoes simbólicas pois, daí decorre uma delimitação do corpo, ha 

vendo um p rog r e sso do indivíduo em direção a si mesmo. Por outro 
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lado, o surgimento do objeto transicional (aspecto da cultura) ,co~ 

forme assinalou Winnicott (1975), possibilita a separação do corpo 

da área da fantasia. Em outras palavras, cria-se o corpo enquanto 

realidade distinta daquilo que seria ilusão. 

Sendo assim, ao ver um indivíduo oortador de urna uni 

dade corporal, o sujeito pode com base na ilusão, se dirigir para 

o Outro corno algo que dele é distinto, iniciando-se assim, o nro 

cesso de diferenciação preconizado Dor Mahler (1977). Este concor 

re para o estabelecimento da idéia acerca daquilo que é externo ao 

indivíduo, ao mesmo tempo em que vislumbra 'perante a possibilidade 

do julgamento, que poderá ser feito sobre si próprio a oartir do 

Outro, tendo corno base a ilusão. Esta surge nas primeiras desco 

bertas que o indivíduo faz de partes do corpo do Outro. A partir 

daí descobre o outro para ulteriormente descobrir a si próprio,te~ 

do lugar assim a continuidade do processo de integração que já se 

iniciara mesmo antes do indivíduo nascer; pro~osição esta sustenta 

da por Aulaqnier (1979a). Admite esta autora que, a integração do 

indivíduo inicia-se na vida uterina pelo modo co~o a mae está vol 

tada para a criança, e também pelos contatos físicos que devem o 

correr entre mãe e feto. De qualquer modo, a integração dá-se sem 

ore com o outro mas, somente pela oercepção do outro e do próprio 

coroo e que o indivíduo se reconhece corno totalidade e distinto 

dos objetos externos. 

A decorrência desse processo contribui, na concepçao 

de Winnicott (1975) ~ para o estabelecimento de duas realidades: a 

externa, que contém objetos do mundo cultural, e a interna que co~ 

responde ao mundo da fantasia do indivíduo. Esta realidade interna 

encontra-se presente no indivíduo por ocasião de seu nasciment0 29 

porem, e oara si desconhecida, razão pela qual tem que se utilizar 

de seu espaço potencial para desvendar os intrincados 

que é a realidade humana. 

mistérios 

Além do mais, diante das solicitações do ~undo exter 

no recorre as suas fantasias. Neste contexto, o corpo funciona co 

mo urna membrana que separa estes dois mundos descobertos tão-somen 

te a partir da captação do coroo alcançada Dela aquisição da lin 

guagem, que funciona para preencher o vazio que o sujeito descobre 

no encontro com o outro. Este processo, Fages (1975) caracteriza 

corno I 
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. .. a plte6 e.nça de. um plLÚnelAo dJta.ma da e.w 
tênua - a c..oyt,6Wu.i..ção do e.u. De. uma paA 
te., o e6tá.cüo do e6pe.lho c..Oyt,6:titu.i.. o adve.n-=
to de. uma wúdade. e. uma .6ub j e.:tividade. c..e.ne6 
t~ic..a que. vem peJtmi:tiJt uma ptúmelAa e.xpe..u 
ênua de. loc..alização do c..Oltpo. De. outJta paA 
te, e.le. de.te.Jtmina wna alie.nação, uma .6ubju 
gação da c..Jtiança ã .6ua imagem, ao.6 .6e.U.6 .6~ 
me.lhante6, ao de6 e.jo de. .6ua mãe. (p. 25) • 

Observa-se assim, o predomínio da dimensão do imag! 

nário que torna-se menos operante graças à entrada da criança na 

cultura, devido à constituição do simbólico, momento no qual o in 

divíduo reconhece seu corpo próprio e integrado - o que lhe gara~ 

te urna discriminação do corpo da sua mãe. Tendo se : identificado 

com sua mae e se discriminado da mesma, dirige-se então para a fi 

gura paterna. t o pai 30, aquele que implanta no indivíduo a ordem 

simbólica, passo decisivo para finalizar o processo, onde se ob 

serva a inte<;ração, graças as vivissitudes do simbólico e do 

desejo, que orientam o indivíduo no projeto de sua existência. 

Este projeto nao se orienta num caminho uniforme, 

visto que as manifestações da pulsão de morte são responsáveis p~ 

las sinuosidades que ficam inscritas e abertas em relação ao pra 

zer, o que concorre para transformar o corpo numa entidade subjet! 

va . Na opinião de Leclaire (1979d) 

. .. o e. 6 wo de6.6 e. pltO j e.to, .6 e.me.lha.nte. a um 
irnpac..to .6oblte. o c..OltpO vi.6ado, e., c..omo já. vi 
mo.6:, a abe.JttUlta ou a "c..Jtiação" de. wna zo na 
e.Jtóge.na, que.lt.6e. tJtate. de. e.ltoge.ne.ização de. 
WI1 oJtiM-uo ou de. um ponto do te.gume.nto, P.Q. 
de. .6 e.lt de.Sinida c..omo wn tugalt do c..OltpO em 
que. o ac..e.MO ã e.xpe.Jtiêl1ua do pltaze.lt que. a2 
.6 e. pltoduz 6ic..a maltc..ado pOlt wn tJtaço di.6:tin 
to, que. ,tanto pode..6e. c..orL6ide.ltalt ,i.J!.~c..úto 
ne.M e. lugalt c..omo aU.6 e.nte. na .6ua ab.6tJtação do 
c..OltpO (p.44). 

Na realidade, Leclaire oroooe que o corpo nada é fo 

ra do desejo inconsciente e dos fantasmas que este desejo suscita. 

Assim sendo, o coroo ao qual o sujeito se vincula enquanto objeto 

de orazer difere significativamente de sua realidade objetiva. Tra 

ta-se, portanto, de urna representação. t a esta que o sujeito 

ge, e daí se encaminha para atribuir urna significação a mesma 

uso da palavra. 
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A principal inovação de Leclaire se faz presente na 

sua analogia entre o corpo e a linguagem ao admitir a possibilid~ 

de de se " tomar o corpo à letra". Com isto, assinala a importâ~ 

cia de se poder i nterpretar o corpo com b a se na linguagem que o me~ 

mo e xpressa que e , em última análise , a de corrência da ação dos de 

sejos que fixam os objetos para a realização do indivíduo . Portan 

to , a p r oposta de Leclaire refere-s e ao fa t o de fazer no corpo um 

trabalho de deciframento do texto c onstru i do pe lo de sejo , onde de ve 

ser reconhecidR a singularidade do p raz e r, q ue s e constitui a pa~ 

tir dos decréscimos dos ' estados de t e nsão , confo rme 

Freud (l974d). 

a s sina l ou 

Nesse mesmo processo , pode-se identificar todo um 

conjunto de objetos do mundo externo e do mundo interno que estão 

em jogo com o corpo . Nesse sentido , o corpo representa a inscrição 

da linguagem, enquanto fonte de prazer , já que a linguagem tem to 

d a uma conotação erógena que não aparece claramente mas , que remo~ 

ta aos primórdios de sua constituição na relacão da criança com o 

corpo de sua mãe . 

Além do mais , a partir da inscrição simbólica marc a 

da pe la linguagem , forma-se toda uma entidade psíquica , a qual e 

ma ntida em inibição pelo processo do recalcament o , o que vai ser 

fund a me ntal par a o fechamento do corpo a nível psíquico a partir 

do des e jo do Outro , conforme assinalou Va sse (1977) : 

Po~ wna ~~uação ~ongê~a , e pela ~e6e 
~ê.nua Que t al ú ... tuação ..tmpu~a , na o~dem hu. 
tI1 Wla, pM a a .tu da iliança ou dO .6 ~ eM fu 
6M~e,6 , o ~o~po ê. u"uuzado pela uYlguagein 
e Jam~ ~ e~ã pe~~ebido ~omo ~o~po de W11 ~ u 
JUto , a Ylão ~ e~ po~ e,6ta me.d.Lação p~mu~a: 
do ~ Zmbo.to . I 

O pM~U~ O de .6..tmbouzação QUe. uga o~ 
g..tYlalme.nte o ~o~po biológi~o , o ~o~po - ~o~a 
ao ~uj Uto dute ~o~po , eVl~O f'l.-tlLa a ~ua 6onte. 
na cd..tvidade - )9aM..t v.Ldade do~ e.~ f.iYld~e,6 Que 
~ode...twn o~ o~6Zuo~ pe~ói~~o.6 do ~o~po . 
Es ta dupf-a po.tMidade., u t e. pa~ de opo~to~ 
p-'l.OdU2 o e.&uto de ~entido YlO Qual o pequeno 
.6e:l.. ~e dá a ~onf1e~e~ e YlO Qual ~e ~e~oYlf1e~e 
~â ~01J10 ~ uJ Uto de. fu~UMo : ~ uJUto do cLU 
~UMO do~ p~ ar[;te,6 de. ~e:L o ~eu (p. 79) . 
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Neste caso , no c o rpo ao se p r oces s ar o fechamento p~ 

larizado nes t e par de opostos , resulta urna cicatriz no inconscien 

te , pelo fato de que esta inscrição simbólica, ocorreu oara marcar 

um limi te na matriz imaqinária . Estaria assim consignada , conforme aponta 

Lacan (1984<1) a atividade que marca o joqo da cadeia significante , na 

qual o suj ei t o capta o seu coq)O e nquanto p r e so à rede lingüística , 

pois a palavra r epresentaria urna possíve l a rticulação entre todas 

as trocas que se efetuam na matéria orgànic a e a r epercu s são psí 

quica dessas trocas . Assim sendo, fica demon s tra do a partir das re 

presentações psíquicas referentes a es s as trocas, o duplo papel da 

linguagem . Por um lado , se manifesta corno urna força nê; s ubstituição 

do corpo materno pela imagem do corpo próprio e por optro, tem um 

v alor de significação que vincu la à imagem captada à história fil~ 

genética , enquanto anulaç ão de si mesmo e conservação de um patrl 

mônio imaginário , o qual é mantido no processo de nomeação. Desse 

modo , o corpo é um código arcaico que a linguagem tem por final ida 

de mascarar e manter sob inibição, visto que deixaria de existir o 

corpo se eliminado do seu oólo imaginário , onde representa tão so 

mente a interligação com o c orpo materno . Neste caso, assinala Ber 

nard (1 9 80 ) 

... a maVlc ,Uta ria qual a mãe. valolLe e f.l~ n~ 
ça uma deJ11a nda do L..i..-t.ho , e, pOIL C.OI'L6 eguA.J1te 
wlla f.l ua p:tôpJÚa , 6..i..xa/Lã e.6f.le modo paJz-tic.u1a't 
de demanda 11.0 C.OlLpO -tnnanüt (que f.le c.oH~-tHa 
lLá nW11 Hú.c..teo cUtC.CL<_c.o) e o -tH-6c.,'tevelLá l lUlIiCi 

de..telLmúlada zona ehôgeYla (a quat ê paMlvet 
de f.l-tgllA_Mc.ação ) , nwn detculJllú Iado mov,(men t o , 
nwn· de..tl!./illu.Hado f.l -tnal de apelo ( p . 1.J 3) . 

Assim sendo , o sofrimento da criança detectado pela 

mae, através dos sinais evidenciados pela oulsão de morte, 

na no psiquismo materno corno urna demanda de amor . ~ desse 

que ficam inscriçõ es no p s iquismo relativas aos movimentos 

cados pela mãe corno um pedido de amor. Isto explicaria o 

funcio 

Todo 

c08ifi 

caráter 

ansiogênico e e x a g erado da mãe ao cuidar das enfermidades do seu 

fil ho, urna vez que, segundo Lavie (1972) , a mãe identifica a rupt~ 

ra da homeostase c o rpora l corno um pedido de amor muito intenso. ~ 

esse um núcleo perpetuado no narcisismo que, a partir daí, o indi 

v íduo aprende a amar o seu corpo apenas numa atitude especular , ou 

seja, dando - lhe atenç ão tal corno a mã e o fez . 
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Face ao exposto , e possível se admitir que em decor 

rência da inscrição da realidade simbólica no corpo, que cada pe~ 

cepçao que o indivíduo tem do mesmo , nada mais ê do que a presença 

singular de um atendimento materno , o que se continua no objeto 

transicional que , conforme assinalou Winnicott (1975)representaria 

este uma forma de aplacar determinados esta dos de tensão, sendo 

por isto , o substituto externo de uma função materna. Assim , a con 

cepçao que o indivíduo tem do seu próprio corpo é o resultado do 

implante de uma ilusão, efetuada pelo reg istro simbólico , para com 

isto, distanciar a realidade corpórea d a s ma rcas p rovocadas pela 

fragmentação suscitada pela matriz fantasmática. ~ portanto,enqua~ 

to unidade , o resultado de um diálogo estabe l e cido e ntre as partes 

mais arcaicas do psiquismo e a fiqura materna, através da resposta 

de amor que seu desejo pode oferecer para a criança . 

~ neste contexto que a mãe penetra no domínio imag~ 

nário do filho para trazê- lo ao simbólico , impedindo a progressao 

da alienação provocada pela imagem , a qual é alimentada pela pul 

são d e morte . Neste caso , a mãe , ao mesmo tem90 que se lança ao fi 

lho, o deseja e o teme , razão pela qual se desgarra um pouco do 

simbólico para cuidar do seu filho , pois não opera com impedime~ 

tos da interdição na função de maternidade e entra parcialmente no 

imag inário para ser um acompanhante daquele que , em sua prematur~ 

dade, não conseguiria sobreviver sozinh0 31
• Por isso, o filho é uma 

presença p ara a mae , que consubstancializa uma ausência - o falo -

o qual está inscrito como condição no psiquismo materno. Em outras 

palavras , a mãe reativa um conjunto de fantasmas narcisistas na 

sua função de maternidade , na tentativa de encontrar subsídios p~ 

ra efetuar a completude corpórea jamais alcançada. Com isto acaba 

por intervir na matriz fantasmática do filho impondo-lhe limita 

ções , ou seja , cortes conforme admitiu Leclaire (1979a), os quais 

se convertem em rudimentos para a significação simbólica. 

Estes rudimentos , segundo Mathis (1979), repres1ntam 

o corpo i maq inário , dos pais , especificamente o materno , quando se 

permite reinvc.rt.er-se narcisisamente para a função maternidade. Com isto, 

a presença silenciosa e invisível do corpo materno repercute na 

criança como uma obrigação para que a mesma converta seu corpo ima 

ginário e o fant a sma do seu próprio corpo numa realidade corporea 

falant e , ou seja, conforme afirma Fedida (1971), 9ropicie a tra ns 
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formação do "corpo presente na rede fantasmática no corpo que te 

nha corno conteúdo as palavras" (p.114). 

~ por isto que se pode afirmar que, para possibili 

tar o acesso do corDO da criança ao eixo simbólico, a mãe tem que 

deixar, temporariamente, o seu corpo em suspenso, o que retornaria 

ao seu devido lugar no processo de edipianiz a ção, visto que neste 

momento fica patente para a mãe , a interdição relativa ao incesto 

efetuado pela figura paterna. ~ a partir do e ncontro com a lei p~ 

terna que a mae - em menor escala - e a criança, se desligam da e x 

periência fantasmática, devido ao surgimento da palavra . Este é o 

resgate que a palavra possibilita para o sujeito, ao mesmo tempo 

que é um sinal para a mãe para que a mesma ponha em pauta os limi 

tes restritivos ao incesto, isto porque, conforme assinalou Khan 

(1971) , a mãe, ao se dispor para cuidar da criança imprime nel~ 

urna imagem ditada pe lo seu desejo, a qual concorre para o estabel~ 

cimento da ligação fusional, razão pela qual a criança vai de en 

contro e se atrela a essa imagem para iniciar a dramática luta p~ 

la existência. Neste exato momento, os fantasmas originários já 

são indicativos dos possíveis perigos aos quais o indivíduo está 

exposto . ~ por este motivo que Bernard (1980) afirma que o 

. .. o C.OlLpO é um 6antMma pILO j e tado e c.a-teú 
ado ~10 -úl1ag-t l'lêuúo pelo de.ó ej o, e. eM Cf.> 1an 
ta!JmM não c.OIút~!Jpo Hdem ã expelL-i.êllc-ta v-tv-tdCi. 
nb ego 'Lc.tauva ã .unag e.m do COlLpO , que ê a 
e 'abo,'Lação ,fl ecul1déiJúa de!J.6a -tn.ó tânua. EMa 
elta~o,'z.ação .6Ó ê lLeconhe.uda e ac.eda pelo .6U 
juto a-tlLavé.ó da pLLi.6âo e.õcóp.<-ca e do julzo 
mat elLno . Em oLLtlLa.ó paiavlLM , o COlLpO não ad 
qu-i. '1. e lLeaudade pl ena e completa pCVl..a o .6L( 
j ) <.to , .óellão quando a acu.tação do othaIL e c 
jll l. :(l ma.te'1.llü PCtzJll-itC'tll CO I1!Jtw,i'L uma unagCll1 
do cO/tpO em cOlltÍo/un-tdade. c.om a cOIlJ-igUILaçâo 
:\alltc(.óméLuca e.õtabeJ:euda peto de.,fl ej o (pp . 353 
,:; 5.J) • 

As sim, o sujeito no processo de inscrição simbólica 

do corpo projeta urna série de fantasmas no corpo materno que ali 

ficam sediados corno urna garantia de continuidade da vida para se 

rem depois internalizados corno valores transformados pela determi 

nação social, o que concorre "pari nassu" para manter a ortopedia 

corporal e a possibilidade de a mesma se articular com o mundo ex 

terno, a partir de um limite que é forjado pela mãe corno urna super 

! 
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fície de contato . ~ desse modo que Pankow (19 79) postula o encon 

tro do corpo vivido do homem com a lei paterna 32 • Este encontro se 

efetua em dois níveis , pois ~or um lado , contribuem os elementos 

relativos as relações inter- humanas , e por outro , se presentificam 

os elementos relativos ao espaço ditado pela ordem social . 

Esta e , sem sombra de dúvida , a marcha que o desej o 

inicia visando efetuar o entrelaçamento do co r po com a relação de 

significação estabelecida entre significantes e significados . Ois 

so concorre , para que o sujeito se capte como e l eme nto pertinente 

à filogênese . Ai se depara com o caráter de similaridades , pois 

ainda corno assinala Pankow (1975) , a captação especular da imagem 

e o entrelaçamento do corpo a rede simbólica resultam de urna dupla 

função especular , visto que o espelho em sua concepção 

. . . a tua Hão 6 ô pC' ta c.apac.<'dade d C' CÚCU!. WJla 
{mageJll e o ' e/tec.e/t ao homem a 6ua p'tópJt..{.a ·'te 
)J 'Le,~ C'..11-taç.ão , poJt.q ue e.6 .ta {)Ilag C'..J11 6 e t o/u lC{ p~ 
'ta o p'l.Otagon .. ü.ta W)) ab,i..011l0 quI!. .6e ab .. 'Le . 

O 6eg/tC'do do C'..6pe.t /w C.o )/~J...~.te IlWl1 C.OIl 
~'tOJlto do homC'..J1I c.om ~ua pJt.ôpüa c.C' .. 'lpo/tauda 
dC' captada dC'..~de o ex t C'../u.O!L Rec.o nhec.eJt. a 
~U(( ))'LÔp/tÚI J...mage.m êi Wll a.t o de t <'b eJt.dade q~ (! 
p'te,6Mlpõe a ac.útaç.ão da c.o,'LpC' 'lc(,.t<'dadC'.., na " 
a)Jel7c("~ 6 C'.. 11 tJ...da, ou c.omo ex i..~t<.,'L-)Ja, 'l.a-~..i.., tlla~ 
C.OIHO \.,ü ta C'.. c.omo C'..x..G~ Úllua )JCI'ta (' .6 ou..t'tC'·). 
()J. 12 ) . 

Nesse sentido , o espelho ao mesmo tempo que e o po~ 

to de partida do processo de humano , requer que seja imediatamente 

suplantado , para com isto , ser estabelecida a distância fundamen 

tal da alienação relativa ao estado de fragmentação que o espelho 

propicia e cria uma ilusão de unidade . Por esta razão , a unidade 

dada pelo es?elho é útil apenas corno ponto de partida , visto que 

são os atributos simbólicos - especialmente a palavra - que respo~ 

dem pela sutura criada imaqinariamente . Esta é a transformação que . 

se opera a Dartir do atrelamento do corpo à rede de significação, 

ou seja , o sujeito abre - se para o abismo relativo ao drama da exis 

tência mas , de posse de condições que amortecem as manifestações 

referentes à pulsão de morte . 

I 
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6 . 3 . 2 - Corpo Imaginário : a matriz fantasmática do 

desejo. 

A realidade coroorea se define ?or uma dupla verten 

te: uma vinculada ao imaginário - quer dizer , no que concerne a 

produção da atividade fantasmática - e outra relativa ao registro 

do simbólico - que representa no âmbito evolu tivo o acoplamento dos 

aspectos culturais pelo processo de humanização. Com referência ao 

registro do imaginário , tem-se a vertente do corpo denominada de 

imaginária, a qual cede lugar para que se estabeleça o corpo erog~ 

nOi sendo este responsável pelo abafamento das manifestações do 

corpo imaginário. 

Do exposto deduz-se que , o corpo erogeno não surge 

do nada e que também deve haver um elemento de sustentação para o 

mesmo . Assim , pode - se supor que há um corpo sobre o qual se assen 

ta o corpo erógeno . Esse permanece como uma representação que é i~ 

pedida de ter acesso ao consciente oelo fato de que , em tal repr~ 

sentação, o corpo figura em seu estado de máxima frag~entação,além 

de estar totalmente marcado pela ?ulsão de morte . Assim , esta re 

presentação do corpo, a qual a partir da erogeneização do mesmo se 

acoolará ao arcaico , transforma-se num e l emento básico para que o 

corpo erógeno possa figurar como tal . Em outras palavras , há um 

coroo que pertence ao imaginário - o qual se expressa no sonho ,nos 

estados de despersonalização - e um coroo que é estabelecido pelos 

canones do simbólico. Este último é o cor?o erógeno, condição que 

suplanta o corpo imaginário e que res?onde pelo processo de human~ 

zação . Com isto , oostula-se que o corpo imaginário é a matriz onde 

os fantasmas se atualizam gerando demandas que o impulsionam a um 

dado lugar . Essa atividade fantasmática recebe a intervenção das 

normas culturais âs quais concorrem para a transformação desse cor 

po em eroqeno e asseguram ao nível de constituição psíquica , uma 

lacuna entre ambos para que o sujeito possa dispor da vertente ero 

gena em sua qualidade funcional e buscar objetos de realização Da 

ra o gozo , reconhecendo a interdição. 

Falar do coroo imaginário equivaleria situar o papel 

da atividade pulsional antes de sua inscrição psíquica através da 

representação, sendo que esta se revela na conformação do coroo 

erógeno . Por esta razão , é possível que a organização do coroo ima 
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ginário seja algo que preceda a organização do corpo erogeno , e que 

teria como ponto de partida , a influência das transformações que 

se operam no psiquismo mater no quando corporifica um sujeit0 33 que 

ainda não existe como tal (Au l aqnier , 1979a) . 

Essa modalidade do corpo se constitui como um elemen 

to do psiquismo da mesma natureza dos protofantasmas , ou seja , ao 

mesmo não ê permitido uma express ão direta , senão através de seus 

derivados . Assim sendo , o corpo imaginário tem sua organização mar 

cada por um momento , no qua l não figuram a diferenciação entre o 

espaço intra - corporal e o espaço extra-corporal, aspectos que se 

conformam apenas quando o corpo se erogeniza ~ . Este teria por fi 

nalidade tornar possível a concretização dos fantasmas que residem ' 

no corpo imaginário . Desse modo , assinala Cramer (1984) , o corpo 

erógeno produz um efeito de mascaramento necessário para impedir 

as manifestações exacerbadas do corpo imaginário , às quais acaba 

riam produzindo uma condição facilitadora do triunfo da pulsão de 

morte . Isto porque em se tratando do corpo imaginário , as pulsões 
-e coroo nao se apresentam como elementos distintos . Além do rais , 

outras discriminações não se presentificam no mesmo , motivo . pelo 

qual há um aprisionado de objetos não- reconhecidos no interior do 

corpo , vividos apenas a nível fantasmático , o que revela toda a p~ 

tência da morte . 

Desse modo, a e r ogeneização do corpo é uma condição 

não somente necessária pelo fato de representar uma segurança para 

o sujeito , mas também pela possibilidade de amor t ecer ou eliminar 

o caráter angustiante que o corpo imaginário atualiza , utilizando

se oara isto da força que a pulsão dispõe como elemento de caráter 

i ~pensável e situado aquém do nominável . Com isto , se observa pois 

que a pulsão se conjugaria totalmente com a vertente imag inária do 

corpo , sendo portanto , um ponto de articulação entre o corpo en 

quanto realidade biológica e a matriz fantasmática forjada pelo de 

sejo . Ao n í vel do corpo bio l ógico situ a - se a necessidade , a qual 

antecede a pulsão , que ao surgir do corpo , orienta- se para o psi 

quico chegando (a través de seus elementos permitidos de ingresso 

no psíquico) , a enc9ntrar uma matriz da marca deixada pela necess! 

dade , que a pulsão se encarrega através do representante ideativo , 

de diferenci a r um lugar nesta matriz , e com isso efetuar no psíqu! 

co uma inscrição que resulta d e uma operação relativa à necessida 

de corporal (Lec laire , 1982) . 
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Assim sendo , o corpo , gradativamente , vai se fazendo 

representar no psiquismo e formando com o mesmo uma unidade que 

contribuirã para ~ua erogeneizaçao . Cabe ressaltar que este corpo 

que se erogeniza, é aquele , segundo Che· ·nik (1982) , CJUe fica citado p~ 

la realidade da pulsâo en~relaçada ã atividade 9r6pria dos fantas 

mas . ~ esta realidade pulsional aquela que se encarrega de estrutu 

rar uma imagem inconsciente do corpo , a qual se converte num ele 

mento bãsico para que o er6geno tenha lugar e também para que o de 

sejo possa engendrar uma série infinita de demandas, as quais, or! 

ginadas da matriz imaginãria , sofrem marcadas transformações até o 

momento em que um objeto significativo modifica o estado de caren 

cia oresente no corpo . 

A modificaçâo que se opera no corpo em funçâo da sa 

tisfaçâo de uma necessidade converte - se numa condiçâo que, uma vez 

inscrita 9siquicamente , se traduz em termos de representantes da 

oulsâo . Este é o carãter simb61ico, ao qual o coroo também estã 

vinculado , que é decorrente da operaçâo processada para produzir a 

clivaqem da subjetividade (Freud , 1974a) . Deste modo , vale assina 

lar que o cor?o seria, ?ois , um arquivo que conteria uma referên 

cia ao real e ao imaginãrio antes da clivagem da subjetividade 

quer dizer , antes da instauraçâo do inconsciente - e uma referên 

cia ao simb61ico , decorrente da articulaçâo dos representantes nos 

sistemas psíquicos jã diferenciados . Assim sendo , a partir da dife 

renciaçâo das instâncias psíquicas , determinados conteúdos psíqu! 

cos vâo se remeter a vertente imaginãria , como os sonhos entrr o~ 

tros, enquanto que a atividade 16qica estã ligada ã vertente simb6 

lica . Nesse sentido , a atividade onírica representaria , a rigor , o 

prot6tipo do corpo imaginário , especialmente pelo fato de que em 

sua ocorrência o coroo erogeno - criado pelo acesso ao simb61ico -

estaria ausente. 

A esse respeito , vale entâo assinalar que , o sonho 

seria a projeção bessa vertente imaginãria do corpo , ou seja , 

gundo Sami-Ali (1979), e uma exteriorizaçâo de um ?rocesso do 

se 

cor 

po imagi nãrio, o qual remete ao lugar onde se desenrola a cena pri 

mitiva. Em consequência desta situaçâo , o corpo mesmo depois da e 

roge neizaçâo conserva um certo grau de ambigüidade pelo fato de 

que tanto nos sonhos quanto nos fantasmas persiste o caráter de 
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encontro à cena primitiva , como também se viabiliza a ameaça decor 

rente da possibilidade do sujei t o assistir à exec ução ditada por 

esta encenação 35 . Esta ameaça conserva - se "pa.ri passu " nos temores 

vividos em relação à perda da imagem do corpo , o que na realidade 

corresponderia a uma invasão e predomínio da vertente imaginária 

sobre a vertente simbólica . Isto concorre para a vivência catastró 

fica da perda do próprio corpo e , consequentemente , perda do gozo . 

Desse modo , assinala Sami - Ali (1974a) q u e a po ss ibilidade da reati 
-vaçao da cena primitiva , a partir d e mani fes t açõe s do corpo imag~ 

nário e algo que deve estar sob constante contro l e po is, caso con 

trário , a aproximação a atividade alucinatória concorreria para 

transformar o corpo num lugar onde o d ese jo se realiza sem a medi a 

ção da atividade onírica , o que seria decisivo para impedir ou ro~ 

per com os elos que estão a serviço do processo de humanização. Is 

to porque este corpo imaginário , ao se manifestar , traz c onsigo u 

ma atitude devorativa indiscriminada , que acabaria no extermínio 

do ?róprio sujeito . Desse modo , o cor?o imaginário deve ficar apr~ 

sionado nas redes do inconsciente visto que o mesmo teri a 

potencialidade de atualizar , quer dizer , concretizar , o 

sempr e 

fantasma 

da origem , onde há um exercício livre da atividade pulsional , o 

qual desconhece qualquer elemento da realidade externa . 

Assim , o sujeito , através de seu corpo i magi nário , 

entraria em contato oela atividade onírica com um cenário no qual 

os objetos aparecem desrealizados. Este é um dos oassos da consti 

tuição da imaqem inconsciente do corpo , sendo também uma das ra 

zões ex?licativas para o fato de que o espaço do sonho e seus con 

teúdos figuram para o sujeito como algo tão estranho . 

Através da atividade onírica , o sujeito se situa di 

ante de uma cena , a qual concorre para o aparecimento de um senti 

me nto estranho , pois , o que de fato se verifica é o retorno dOI s~ 

jeito a uma organização particular do desejo , em que se apagam os 

limites demarcados pela realidade cultural . Com isto , as redupl~ 

cações imaginárias forjam uma condição na qual o todo e as partes 

não se discriminam , pois como partes do próorio. corpo , podem ocu 

par dois luga res distintos de um mesmo espaço e ao mesmo tempo (Ca 

ba s , 1978) . Esta é a incursão que o corpo efetua em relaç30 à sua 

ver tente imag inária. Em outras palavras , o corpo imaginário se r e 
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-mete sempre ao espaco arcaico , o qual , ao se manifestar , altera nao 

somente as funções orientadas pelo juizo da realidade como também 

a atividade perceptiva , pois a função que aparece em sua maior fo~ 

ça é a projeção . Em decorrência da presença da mesma , como função 

especIfica do corpo imaginário se observa t oda uma transformação 

da ordem temooral e também da ordem espacial , além de marcadas 

transformações ?rocessuais , ou seja , o externo se converte em re 

flexo e extensão daquilo que e interno ; o presente desaparece e a 

perceoçao permanece como um processo margin a l, j- que a alucinação 

centraliza todas as atividades (Sami - Ali , 1982). Assin sendo , a 

nIvel de corpo imaginário , a distinção externo-interno entre ou 

tros é negada, o que para o autor é o resultado da 

tendêllc..la de t'la.tcuz. co exc.-ltaçõe ~ ,tl/tC'1. 
I /([,(~ COIllO ~ e pe'1.tel/ce~6 Ctn au lllul/do cx t efÚú!L 
CC'H/ a ii.l~Cl.Ci.dade de . ap~ic.a'1.-th e ~ .ã.~ H I(! dida~ 
de dCIH/ul (C' de que d upoc C' O.'1.g{(// UH/(! CIH '1. e 
Cação a e) t e úl!. tiJ)/o . Log o , potz. WIICl. ll/CIdl 'í leCi. 
çãcI da lillha de deJlI~'1.c.aç.ão que , ,tmpe 'lceptl 
l' eCIHe.Hte, p'1.oc.e..6.6a-.'> e e.Ht'le o ego e. o tnLLIlcW 

c.~ tel1..lotz. wna pcULte.. de..6.te. ê ,t11c.otz.po-'lada ao 
ego e wlla pa 'Lte do ego (! depo.'> dada no H/undc' 
('>.t(''liel '1. . àCI ob.'>tal/te , ccoo JlãcI ~ c 1aça p:z.('. 
~ C Jltc WII fllC' \! li 11 C 1/ t o dia.Cé tiC Cl , Cl. I/egação ulla 
9 il/á 'Li Cl. acaba pu'1. cltuaUza.'1. uma pc,tz.ç.ão In,ulI ( 
t tl'a de p5 iquülllo que.. apaga 06 .i.JII,ttc-~ e. u t'1C~ 
C' ego c a '1.ccllldade (1' .11 2) . 

Portanto, ao nIvel de coroo imaginário não se verifi 

ca uma distinção entre os processos de projeção e introjeção , vis 

to que a projeção está constantemente em ação promovendo a inser 

ção do sujeito num espaço onde se manifest~m tão somente os núcleos 

arcaicos do psiquismo, o que concorre para que o sujeito se capte 

como sendo ao mesmo tempo , interioridade e exterioridade , ou seja , 

o espe lho da espécie se converte nessa situação como uma potencia 

lidade pura , o que em termos imaginários , responde pela transform~ 

ção do processo pe rceptual em atividade alucinatória . Assim , pelo 

corpo imaqinário, o sujeito recorre a elaboração mItica da imagem 

da espécie , o que e fundamental na experiéncia do duplo , de certo 

modo oresente na psicose e em outras manifestações não patológicas 

como o transe . 

Desse modo , o corpo imaginário converte-se num ponto 

terminal que em sua est rutura cIclica aponta para a origem do su 

- 415 -



jeito sem deixar entrever os indícios da progressao que o mesmo te 

ra que efetuar no processo de humanização . Então , o que se explic~ 

ta através do corpo imaginário é a imagem da espécie aquela à qual 

a mãe esteve envolvida no período de gestação do sujeito , e que se 

organiza a partir da interiorização das imagos codificadas pela 

cultura. 

- I 6 . 3 . 3 - A Erogeneizaçao do Coroo : O limite entre o 

corpo biológico e o corpo enquanto represen

tação. 

Os impasses surgidos pelo dualismo cartesi ano 

ram Freud (1974d) a pensar num tipo de cor?oralidade que se 

leva 

dife 

rencia da realidade anatômica , e também não é considerado corno pr~ 

duto de urna mera abstracão mental . Conforme aponta Leclaire (1979a) , 

ao preconizar urna organização libidinal que tem lugar no corpo , f~ 

ca oatente a impossibilidade de considerá- lo apenas pelo ângulo 

biológico , visto que nele se presentifica urna erogeneizaçao , o que 

concorre para situar o corpo erógeno corno urna espécie de duplo do 

coroo biológico . Em outras palavras , o processo de erogeneizaçao 

acaba por criar um corpo que coabita o corpo biológico mas , que do 

me smo se distingu e fundamentalmente , visto que , enquanto para a es 

truturação do corpo biológico participam apenas informações genét~ 

cas dos genitores , no que concerne à organização do corpo erogeno 

é de fundamental importância o desejo dos mesmos , ou seja , é a pa~ 

tir da rede traçada pelo desejo dos genitores que se dá o proce~ 

so de erogeneização do sujeito . Com isto , fica subentendido que 

neste processo está presente o tipo de rel ação libidinal entre o 

casal, particularmente no que tange a reprodução e an prazer . 

.. 
A part icipação de cada progenitor no processo de ero 

geneizaçao do corpo se dá de urna forma bem específica . No que tan 

ge à função materna, sabe- se que da mesma d e corre o processo de 

inscrição dos aspectos estruturantes do psiquismo , os quais respo~ 

dem pelo destino d a s pulsões e pela entrada do indivíduo no terre 

no da subjetividade. ~ também a mãe aquela que se apresenta corno 

primeiro ob jeto para o indivíduo . Por isso , a influência que exer 

ce na erogeneização do coroo é de natureza bem mais ampla do que 
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se pensou até então , ~ois , conforme postulou Leclai r e (1982) , este 

processo começa por parte da mãe com um olhar que , ao encontrar o 

olhar da criança , conformaria um estado simbió t ico . Esta estranha 

proximidade tem duração limitada visto que , à medida que dadas es 

truturas psiquicas se organizam e criam um espaço diferenciado no 

arcaico , o individuo move - se para o seu destino no sentido de efe 

tua r o encontro com a imagem da espécie , situação essa que marca 

sua antropogênese para tornar - se humano . Com isto , observa- se um 

afastamento da mãe pois , a igua l dade captad - imaginariamente poss~ 

bilitou o aparecimento de um estado inquieta nte que acaba por se 

traduzir numa busaa de diferença 3
• Este afastame nto d R mae e o se 

gundo momento do p r ocesso de erogeneização em relação à figura ma 

terna . Em terceiro lugar , há o momento em que este estado fusio 

nal não pode conti nuar devido a operatividade da lei paterna , esta 

funcionando corno urna interdição que mascara e impede a possibilid~ 

de do gozo mâxlmo , q u e ora ~or diante será mantidc corno urna le~ 

trança encobridora. ~ assim que o corpo erogeneizado fica des~obe~ 

to corno algo distinto do corpo materno . Tendo , a partir do proce~ 

so de erogeneização , efetuado a descoberta do seu corpo , a criança 

se expõe então em direção ao encontro da figura ~aterna , urna vez 

que a mãe propiciou que o corpo da criança pudesse se constituir co 

mo urna unidade diferenciada . 

Este movimento em direção ao pai funciona corno urna 

tentativa da criança de buscar proteção para seu corpo erogeneiz~ 

do contra as ameaças - no caso relativo ao incesto - que emanam 

d fi g ura materna e que são caracterIsticas do estado de fusionali 

d a de mesmo que, segundo Leclaire (1979a) , esteja sempre presente 

" l' 'Ili t c' C{b~ (, ' ut ({lllc Jlt e ( 'L'L edutll' C'.t d ú 'Let ("u lC' alJ ~e i.o Illétt ' ''- IlL', L~. I ! 

li l' q (( C , C' C. C '7. pc' da 111 ã (!. {! x e 'L c. (I WIl a a t '7. a ç ã o ( 'L 'L ~ I ~ t Z l ' (! C " . ( p . .J O ; . 

Esta é a forma corno a fantasmática relativa à erogeneização do cor 

p o , se arquiva e se mantém vinculada aos núcleos arcaicos do ps~ 

quismo . esses , se conservarão elementos referentes aos primeiros 

contatos entre mãe e filho , mas também fica inscrita a importância 

devido â estrutura da familia , na qual o sujeito está inserido . A 

eroqeneização que se processará no corpo do indivIduo depende dos 

pais (de pai e mae diferenciados) , os quais marcam profundamente a 

criança e , por sua vez , vincula- se a matriz fantasmática para que 

com isto seja possivel , por parte da criança , simbolizar tanto o 

pai quanto a mã e, pois assim organiza- se corno sujeito da cultura . 
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~ a partir desse momento , em que já existem referên 

cias de diferenciação , que a criança, segundo Lacan (1984b) , se 

lança no processo de procurar no mundo externo - e não mais somen 

te na mãe - objetos para a satisfação de suas necessidades pois, 

no estado de fusionalidade presenciou uma sensaçao de c ompletude , a 

qual , segundo a criança, provinha apenas da figura materna . Assim, 

se estabelece um vazio , ou seja , uma sensação difusa de perda que 

é registrada no corpo , e que o sujeito passa a elaborá-la tendo co 

mo resultado o início do processo de erogeneização , visto que este 

começa no exato momento em que a criança estar i a em condições de 

vivenciar as inquietudes relativas ao estado de caréncia básica. 

Então , é a partir de sua incompletude que o indivíduo vai se lan 

ça r no processo de erogeneização , mesmo que para isso seja necessa 

ria a presença de um Outro . Isto porque neste momento, a criança 

ainda se faz representar por um complexo de sensações fusionais 

parciais que se dispersam no seu corpo . ~ por esse caminho, quer 

dizer, operando a partir da dispersão dessas sensações , que a mae 

se transforma num indutor básico do processo de erogeneização, que 

resultará na unificacão que Lacan (1978) oreconiza nas fases do es 

tádio do espelho . I 

Embora o processo de erogeneizaçao represente uma 

marca em busca da unificação do corpo , segundo Calligaris (1986) 

há nesta a ação do fantasma de fusionalidade que, a nível imagin~ 

rio, conduziria o indivíduo ao contato impossível com o es tado de 

gozo máximo , exatamente pelo fato de que jamais encontrará o obj~ 

to que preencha adequadamente sua falta . De resto , o que se obser

va nesta busca do Outro e especificamente do seu corpo (que r dizer, 

o corpo do Outro como complementariedade do estado de carência ori 

ginal , estado este que é o ponto de partida para a erogeneização l , 

é uma transformação , a qual se opera na matriz fantasmática, sen 

do que seus resultados vão aparecer como elementos simbólicos , os 

quais , por sua vez , são substitutivos do estado da fusão corporal . 

Em outras palavras , ao adentrar no simbólico , o sujeito constrói 

substituto para o corpo do Outro enquanto complementar do seu esta 

do de carência (Vallejo , 1978). 

Não obstante, há que se observar , conforme postulou 

Maci (1979) , que essa falta é originalmente um estado de carência 

generalizado que se implanta no corpo do próprio sujeito mas , que 
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ao mesmo tempo suscita também o corpo do Outro . t exatamente este 

estado de carência do corpo do Outro que se 

su" , no elemento básico da erogeneização do 

to esse inicialmente estabelecido na matriz 

converterá "pari 

corpo próprio , 

fantasmática e , 

pas 

elemen 

post~ 

riormente, transportado para o registro simbólico. Daí então , essa 

busca do corpo do Outro permanecerá como uma representação profu~ 

damente enraizada no inconsciente , que se expressa das formas mais 

variadas , desde as situações regressivas té o trabalho intelec

tual, e também em quase todas as manifestações da vida , particula~ 

mente na relação sexual . 

Desse modo , pode- se admitir que há sempre uma deman 

da pelo corpo do Outro , a qual se estabeleceu nos pri~órdios da vi 

da a partir do contato do corpo da criança com o corpo materno, e 

que representou para a criança um estado de segurança de tal ordem 

que é difícil a m~sma renunciar esse contato corporal , pois do mes 

mo surgiram o prazer e a própria segurança. Não obstante, a perm~ 

nência contínua desse entrelaçamento corporal representaria oara 

a criança um certo perigo , pois a impediria de elaborar substitu 

tos simbólicos para seu estado de carência , o qual , segundo Lacan 

(1975), o corpo materno só preenche parcialmente. Daí , ser neces 

sário o corte efetuado pela mãe , conforme assinala Leclaire(1979a) , 

para que a criança , uma vez tendo seu corpo erogeneizado, busque 

um outro lugar para o prazer , quer dizer , um lugar de encontro de 

sua carência que não seja mais um outro corpo mas , um espaço simb~ 

lico de ação no qual o coroo , ao mesmo tempo , se presentifica e se 

distancia . Aí está ~ passagem preconizada por Lacan (1984b) 

ginário ao simbólico . Esta ordem simbólica , que se implanta 
-passagem acaba por estabelecer um novo espaço , desta vez nao 

do ima 

7es~a 
'malS 

o corpo materno pois , nesse a fusionalidade do corpo já se efetua 

a distãncia através das produções referentes ao corpo do Outro . O 

que bem ilustraria esta situação é o objeto transicional postulado 
-por Winnicott (19 75), o qual representaria um substituto da mae, 

qualificado pelo erógeno . Com isto , opera- se uma transformação pr~ 

funda no processo de erogeneização pois , enquanto nos primórdios da 

vida, o mesmo se dava em função do contato direto , a partir desse 

distanciamento, as operações que se destinam a erogeneização terão 

que reconhecer um mediador entre os corpos , o qual estaria repre 

sentado inicialme nte pelo objeto transicional, e pelos substitutos 

criados para o mesmo no campo das trocas no processo de 

çao (Lapierre e Auconturier, 1980) . 
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1:: sem dúvida , esse obj eto mediador aquele que reenvia 

ao estado de fusionalidade porém , sob a égide do simbólico . Assi rr , 

converte- se num substitu to do corpo do Outro , e com isto figura c~ 

mo importante no processo de erogen eização . Este subs t ituto seria , 

portanto , aquilo que estaria representado no inconsciente corno a 

carência relativa ao corpo e o desejo de fundir-se ao corpo do Ou 

tro . Somente a partir do momento em que se processa essa inscriç ão 

no inconsciente é que se pode efetuar o e ngajamento na rede das r e 

lações culturais , pois conforme as s ina l a r a m La pi e rre e Aucouturi e r 

(1980) 

~, ro i~, a pc ~da da ~ u~ ~a c0 1po~at a 
pC!. 'Lda do eú'Lpc' do OtLt'L(' , CC' 1II0 eOHlp Cell lC? l l t a ú e 
dadc de .6ua cCUtêll u a aqu.l to quC!. pC!. 'UlI i..-ti.a ao 
.6ujú t o o aeeM O ao .6 .l HlbõCico , e cm pa'L tl eu 
Catt ú ac e ~~ o ã -f,illguaCjc HI . A f..,lIl9U.a9C? 111 l1a.see 
a pa.~ ti..-1 da ttuptu'Lct qu e (! ~ tab C? eC?cc. WlI s.l.têl1 
ci o lia 'Letação co 'Lp C' .'Lct-t com (( mãe , eC'1 1I (, cu 
t 'LO. N Cl-~ C (! d a CtLL~ ê J! e.la . ( p . 32 ) . 

O que esta passaqem deixa entrever é o Daoel da fu~ 

-çao paterna , a qual , segundo Lacan (1984d) , silencia todos os a s 

pectos da simbiose mãe - filho . Desse encontro , efetua- se novas f o r 

mas de eroqeneização do cor?o Dois , a Dartir desse momento , a cri 

an~a dispõe de urna realidade além do corpo materno . Com isto , fi 

2a n estabelecidos os limites necessãrios ao proc e sso de humaniz a 

çao , pois conforme já assinalado , o estado de fusionalidade "ner 

se " não é suficiente para garantir a sobrevivência do inoivíduo . 

Ai se consignaria um estado de indiscriminação que , confor~ r. assi 

nalou Bleger (1977) , resultaria numa ?erda da realidade espacial e 

da realidade temporal , visto que temoo e espaço , surgem como u~a 

elaboração deco r rente de uma mediatização que supõe um mínimo de 

seoaraçao . Esta é a base para que seja recriado um novo estado de 

fusão , porém de caráter simbólico e não mais pautado apenas na ma 

I triz imag inária . 

Esta nova forma de fusionalidade que advém da presen 

ça do pai na relação dual acaba Dor configurar urna espécie de de 

sestruturaç ão do corno , a qual se converterá num elemento básico 

para que novas estruturações sejam alcançadas . Nesse sentido , opai 

renresenta o objeto que obtura , de c rto modo , o campo de erogene! 

zação criado entre a criança e a mae , e aue também se constitui co 
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~o um protetor da economia libidinal da mae . Com isto , surgem os 

elementos diferenciadores do espaço da fusionalidade simbiótica . 

Analisando a questão da intervenção paterna , vale r~ 

saltar que , a mesma situa- se segundo Leclaire (1979a), " el1 to;. e a ,~ ;'Il 

0U l (( idad C2 d e Cl'~P (' e 'log'll L' <? uJ/iv <? ua t id a d ' dl ' (' i" ( p . 2 -J ) . Desse 

modo , o pai é o efetor que deslo ca o sujei to de um oólo 

aoenas centrado no se9redo do fantasma d e c r oqe n e ização , para a 

busca dos objetos exigidos pela puls ã o . Com i s t o , se conjug am as 

determinações da matriz fantasmática vinculadas à filogénese, e 

aos aspectos da cultura , que se farão oresentes na ontogênese, pois, 

de acordo com Leclaire (1979a) nà eta~a de eroge neizaç ã o subse 

q ue nte àquela que se efetua através do corno materno , 

É (( )uJ/çâ (1 pat("1.J/{( qu (' ({~~ C' 9u'lC( di.! ulI/a IlIa 

J/ (' i'ta cC' IIClt e t(( a (( '1. t i cu t ação e 11 t ILe Lu/{ v C d CLt 

e C2 ~ t e ~ tllgLd.a.-It, qu C2 Ci-~ ,~ eg u.'la a c.t tvag em C!. n 

h e o CCILpO elLógeno e o CO'lpO b;'otóg;' co - a 
c.ti l.'agem, ou ~ej((, det e ~JI1tllado JI](I do dC2 a'lt.{ 
cuC((çã(, a pa 'lt iIL de wl/a 1Il (J ~lIla ~UpC! ILJ-Zc.;'e , de 
(UI/ JlI(.' ~II/(, Cl'lIjulltc' CO J/tí'lIuL' de p(, J/tc ~, t(' d(,~ 
d P('J/t('~ de,~t{( ~[[pe 'l./(c.iC' C! JltlLcUldo ~tmuCtâ 
I IUU/lente ~ eja 11WI/ ~t~tCJ IIl(( bi of.õ9;'CO , ~ eja 
I IWI/ ~ é~ t Cllla elLóg CJ J/ o - ~ elldo qlLe é p'l. 'CA,M: 
~ U (' _! lCL ja, de c~tg wlI(( 1 0 ~Hla, WI/{( c~.-i. ~ lag (, Hl, -i ~ 
t c' c , qu e o ~ ,(.,~telll(( e'togeJ1o C! J.Jtej a dC! LVI/ t a 
do e [I ~ ,t~ tc!Jna b t (l t.óg -t.co dc' ou.t'z.o . Qucu ldo 
/;,1(' iJ éi cC i I.' ({(j (' 111 , ('C l ' '1.'l e? Cl l qO de ,'tdelll da teu 
W 't(( . ( p. 25 ) ~ -

Assim ' sendo , O pai é aquele que vai imolantar a con 

dição de descontinuidade, pelo fato de estabelecer os limites en 

tre os dois espaços mencionados por Leclaire . Com isto, possibili 

ta que o sin0ular referente ao sujeito se articule ao universal re 

l a tivo a espécie , ou seja , ~ermite que o fantasma vinculado a ero 

neneização do corpo, origine no sujeito condições -que nao se ba 

seiam somente na fusionalidade . Dai , resultaria o acesso ao gozo 

marcado pela interdição, condição esta que se constitui co~o I um 

o bstáculo a o imp lante da lacuna, e também à possibilidade de o su 

j e ito tornar o corpo materno corno algo diferente do objeto da pul 

são parcial - aquela que foi de suma importância par~ a erogeneiz~ 
-çao do corpo, mas que se ~ostra inadequada para o prosseguimento 

desse orocesso . Desse modo , o pai, à medida e~ que inviabiliza o 
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incesto , vai se converter , se0undo Masotta (1979) , num segunoo se 

dimento da unidade estruturante do corpo er6geno . Assim , fica! su~ 
entendido que a eroqeneização é um ~rocesso gradativo , com etapas 

diferenciadas , que se inicia nos orimeiros cuidados maternos , os 

quais se converterão nos elementos indutores do cor?o enquanto se 

xuado até a intervenção paterna que sela es ta sexuação definida e 

diferenciada através da mãe . 
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N o T AS 

01 - Esse apagomento de limites se deve , naturalmente, a ausência 

de urna unicade corpórea que se aor esenta funcionalmente em 

termos da organização eqóica . 

02 - Esta ~ urna díade (mãe - f~lica, criança-f~lo), considerada/corno 

um conjunto funcional a partir do qual se evidencia o nrimei 

ro corte efetuado pela mãe . Sendo fundante da subjetividade , 

ficar~ inscrito corno urna marca mn~sica , razão péla qual , o s~ 

jeito , ao encontrar urna mulher , reage corno se a mesmo fosse 

caryaz de fazer remontar a esse estado de carência . 

03 - Esta distância só se torna descontínua à medida em que o su 

jeito ~ ca?az de acoolar à imaqem visual a representação o 

riunda da imagem acústica correspondente . Com isto , o sujeito 

passa a operar com a representação da palavra . 

04 - A unificação funcional das zonas erogenas , em termos dos des 

tinos da libido, se constitui corno um anteparo contra as ma 

nifestações dos aspectos do registro do real , particularmente 

pelo fato de que , somente assim tem lugar a diferenciação se 

xual , asnecto do simbólico que se inteqra com a diferenciação 

anatômica (aspec to do real) . 

05 - O imaqinário seria algo que se interpola no real estabelecen 

do neste registro certas descontinuidades que se apresentam 

em termos do vínculo esnecular . Com isso , é possível o apare 

cimento das manifestações psíquicas decorrentes do processo 

de siqnificação. 

06 - este sentido , qualquer mergulho que o sujeito faça nas form~ 

ções do seu i~aginário , ele se denara com aspectos e conteú 

dos que se constituem como as verdades de sua esp~cie , as 

quais são tornadas como verdades de sua história individual . 

07 - Ou seja , o fantasma, para Bleichmar (1986) , aponta oara a con 

dição ilusória que a cultura apresenta corno solução para o pa 

radüxo fundamental do ser em duas situação : corno um nada (re 
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lo fato de que funda sua subjetividade a partir do desejo do 

Outro) , e como um tudo , (à medida em que dispõe dos conteúdos 

e códigos organizados socialmente) . 

08 - O fantasma estabelece , indubitavelmente , um texto , ao qual é 

vedado o ac e sso em termos de reore s e nta çào consci e nte (devido 

à existência da censura) . Isto porque , o texto produzido pel a 

matriz fantasmática contém , segundo La c a n (1984b) , aspectos 

que não devem ser revelados ao suj e it o , principal~ente aque

les relacionados ao incesto . 

A função dessa barra interditora, que bloqueia a ore 

sença do fantasma na esfera consciente de forma direta , e um 

modo de evitar com que o sujeito caia numa situação tentadora 

de mergulhar no narcisismo e buscar apenas o gozo materno . Re 

presenta também um s u b t erfúgio em relação às manifestações da 

oulsão de morte que se convertem numa ameaça de vazio existen 

cial . 

De certo modo , conforme aponta Leclaire (1979a) , a 

manifestação desses fan t asmas deve ocorrer apenas por via in 
-direta , seja tratando- se do corpo - onde se tem a expressa0 

em termos de marcas não - simbolizáveis seja a nível dos sis 

ternas psíquicos que funcionam através do processo secundário . 

estes , o fantasma aoarece traduzido em pensamentos . 

De uma forma ou de outra , o sujeito orecisa manter 

um núcleo psíquico - de certa forma intocável - oara com isso 

manter a vida em termos de sua continuidade . Essa é a formula 

cào de Khan (1974) ao aoontar a existência do espaço do segre 

do . 

0 9 - A questão vista oor esse ângulo requer que seja postulada nos 

seguintes termos : à medida em que o protofantasma se faz si~ 

nificar si~bolicamente através das soluções , encontra refere~ 

ciais destinados a exolicar a ori0em do sujeito , a origem de 

sua sexualidade e a diferença relativa ao sexo . 

No momento em que se dão essas ocorrências , se obser 

va uma retroação ao registro do imaginário , onde essa signif~ 

cação vai ser transformada em outros fantasmas. Desta vez, r~ 

lativos ao oróprio sujeito . O resultado dessa transformaçâo é 

o desencadeamento de uma mocao que se vinvula à pulsão de vi 
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da, dando-lhe continuidade no que concerne ao processo de uni 

ficação. 

10 - Quer dizer, o fantasma é uma cena que reativa o estado de cor 

po fragmentado, razão rela qual toda matriz fantasmática tem 

que ser mant~da como conteúdos inconscientes que não devem 

ter acesso à consciência. 

Pelo fato de o fantasma se r emete r ao estado de cor 

po fragmentado, na cena fantasmática o sujeito se capta de 
-diferentes formas, tal como acontece na p e rcepçao do seu prQ 

prio corpo quando ainda não disoõe da unidade, mesmo ilusó 

ria, que e captada especularmente da mãe. 

11 - Trata-se, co~tudo, das marcas não-simbolizáveis que figpram 

na realidade corpórea, resultantes do texto que a matriz fan 

tasmática estrutura e que ficou obliteraco em relação ao prQ 

cesso de significação. 

12 - Isto no que concerne ao arranjo estrutural que transforma o 

proto-sujeito em sujeito falante devido ao implante - no pri 

meiro - da unidade corporea que a máe exibe. 

13 - Fala-se em alienação nelo fato de que a orimeira visao que o 

sujeito tem de si - em termos de uma ortopedia corporal - e, 

na realida de uma ilusão, visto que esta ortopedia unificada 

não lhe perte nçe. t, portanto, da ordem da cultura. 

14 - Fica então evidente esse duplo caráter do protofantasma pois, 

enquanto ref e rido ao imaginário potencializa situações relati 

va s à bis sexua lidade, e em r e lação ao simbólico propicia a o~ 

ganização do s referenciais relativos à diferenciação sexual. 

15 - A e XDeriênci a do qozo tem semore que ser interromoida, pelo 

fato de que sua continuidade levará o sujeito a um estado de 

narcisismo que culminará numa morte, ditada aparentemente p~ 

lo prazer e pelo fascinio que a nerda dos limites exerce para 

o sujeito. Tal continuidade implicará ainda na perda da unida 

de coroórea . 

- 425 -

, 
• 4 

f 

1 



16 - Aqui, a referência é a diferenciação qenital , que é um aspe~ 

to pertinente ao real, enquanto que a diferença e~ termos da 

sexuação é uma decorrência das leis do reqistro do simbólico. 

17 - Em relação à acepção psicanalítica dos termos gozo e prazer, 

fica determinado que enquanto o gozo em sua conotação imagin~ 

ria se aoroxima da morte, o ~razer atrelado ao registro simbó 

lico insinua a vida. 

18 - Quando se fala em realização alucinatória no sonho, se prete~ 

de situar o objeto primordial ?erdido que ficou consignado 

nas malhas orqanizadas pelas primeiras marcas mné~icas . 

19 - Isto porque , acredita-se que o elemento visualmente apreensi 

vel do sonho é da ordem da consumação do incesto , o que de 

certo modo deve permanecer como um segredo para o sujeito, ra 

zao oela qual o disfarce adquire im90rtància, do mesmo 

que a funcão auditiva se destaca. 

modo 

20 - Uma outra faceta do caráter regressivo do sonho é a relevàn 

cia da função especular dual com o apagamento da relação tri 

anqular. Com isto , o sonho tenta sempre que nossível retrlc~ 

der ao édioo e remetê-lo a um tempo em que apenas tem lugar o 

corte efetuado pela mãe fálica , e ainda deixa de fora a inter 

vencao paterna . 

21 - Quando se envereda em busca de um siqnifica~o de um sonho, e~ 

tá se nrocedendo de forma inversa às onerações nele ocorri 

das , ou seja, no sonho a transformação do conteúdo latente em 

conteúdo manifesto visa ocultar uma verdade e ao mesmo tempo 

oferecer uma outra verdade decorrente dos mecanismos de masca 

ramento, particularmente a racionalização . Por outro lado, a 

tarefa de procurar o siqnificado do sonho levanta uma série 

de barreiras imoostas nela elaboração primária ao processo de 

sonhar . 

22 - Com isto, fica patente que o sonho, o sonambulismo , a alucin~ 

ção ou um automatismo têm todos esses processos a mesnla ori 

gem. Diferem qualitativamente em função do estado de ativação 
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do sistema nervo s o cent ra l e também em função do canal de es 

coamento do imoulso que é retido nos sis t emas ps í quicos . 

23 - A articulação do imaginário com o simbólico se faz pelo sonho 

e pelo sonambulismo , enquanto que a articulação desse prime! 

ro reqistro com o real se faz pela alucinação e pelo automa 

tismo . 

24 - Admite- se que , enquanto a elaboração primária e o resultado 

das leis que regem o sistema inconsciente , a elaboração secun 

dária se faz às custas do processo secundário . 

25 - Naturalmente , Sami - Ali se r efere especificamente aos segui~ 

tes trabalhos de B. Lewin : Interferences from dream scren , e 

Sleeo , the mouth and the dream screen. 

26 - Identidade de pensamento e o processo que resulta na diferen 

ciação entre a percepção e a coisa percebida . Constitui uma 

modificacão da identidade de percepção na medida em que reg~ 

la os processos psíquicos pelo orinc ípio da realidade . 

t o modo de funcionamento do processo ?síquico secun 

dário . 

27 - Identidade de perceoçao c orresponde a um recarregamento libi 

dinal da marca referente à uma exoeriência de satisfação pr~ 

duzindo uma J l~cinação dessa experiência . Nesta há uma impli -
- -caça0 de ~ue a percepçao nao difere em nada da realidade , ou 

seja , se aoag am as diferenças entre o objeto percebido e o ob 

jeto real . Do mesmo modo , nao se verifica qualquer diferença 

entre a marca do objeto e a re~resentação relativa ao mesmo . 

Funciona de acordo com as leis do processo psíquico primário . 

28 - este caso , a ca?tação da imaqem que se faz oelo olhar anteci 

oa uma série de ocorrências as quais terão lugar apenas quan 

do o sujeito desenvolver sua nróoria ortopedia corooral . 

29 - Naturalmente , a referência é aos nrotofantasmas , sendo ~s tes 
consinerados como núcleo de nature za filogenética . 
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30 - Ao se dispor para o pai e ao se identificar ao mesmo , a crian 

ça se ve obrigada a ser sujeito da cultura sob condição de 

nao mais poder efetuar nenhum recuo , caso a lei paterna já te 

nha sido assimilada . 

31 - Todo esse processo de uma aparente descolagem por parte da 

mãe , que se dá como deco r rência da entrada do indivíduo no 

simbólico , tem como efeitos estabelecer a s mínimas condições 

necessárias para lançar a criança rumo a sua realização em 

termos da diferenciação se~ ual . 

32 - Quer dizer, o encontro do corpo do sujeito com a lei paterna 

resulta então naquilo que decorrente da introjeção efetuada a 

partir do contato com a figura materna . Neste caso , esse en 

contro se faz sobre, uma matriz mediadora que advém do contato 

do sujeito com a máe . 

Este é o aspecto diferenciador em relação ao encon 

tro com a figura materna pois , enquanto em relação a mae este 

processo se faz a partir do nada (isto porque o sujeito nao 

dispõe de uma unidade de corpo nem também dos elementos indu 

tores da T?ulsão de vida que sejam "per se " capazes de amorte 

cer as tenazes interferências da pulsão de morte) , no que con 

cerne ao pai o encontro se assenta numa matriz resultante da 

ligação mãe - filho . 

- -33 - Em certo sentido , a mae nao somente corporifica um conjunto 

celular em desenvolvimento , como também sexualiza o coroo do 

futuro ser , além de erogeneizá- lo . 

34 - O corpo eroqeno e um limite entre aquele corpo de natureza 

biológica , que ainda se acha talhado pelo desejo materno , e o 

corpo que resulta das marcas provenientes do contato da crian 

ça com a mãe . A captação da unidade ilusória é também um fa 

tor que intervém neste processo . 

I 
35 - O sonho seria , oor assim dizer , a possibilidade de encontrar 

a cena primária , e também a consumação do incesto . Este en 

gendramento do sonho em relação à possibilidade de consumaçao 

- 428 -



do incesto e da assistência do coito parenta 1 se convertem nu 

ma ameaça, a qual vai resultar em nlveis diferenciados de an 

gústia . 

36 - A diferença é um atributo da figura paterna que, ao explic! 

tar o aspecto normativo, acaba por estabelecer os limites 

tre aquilo que é posslvel e aquilo que não é permitido. 

mesmo modo , ficam também determinados os castigos , caso 

urna acão do sujeito em termos daquilo que é proibido . 
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07 - SOCIALIZACÃO PRIMITIVA E DINÂMICA DO IMAGINÂRIO 

Cada acontecimento que o sujeito presencia tem um 

efeito significativo no que tange à constituição do seu psiquismo 

e ao modo corno se projeta no mundo . Daí , ser pertinente a aber tura 

da questão acerca dos distintos momentos aue respondem pelas tran~ 

formações processadas no sujeito, desde o seu nascimento , até o 

momento em que passa de urna identidade especular e se lança na FU! 
tura , com o intuito de realizar suas exigências pulsionais : no 

plano simbólico e ao mesmo tempo de se dispor corno elemento útil à 

conservação da eS9écie . Inicialmente , constata-se que ' a matriz biQ 

lógica é o luqar de inúmeras mudanças!, que culminam com o aparec.!. 

mento de urna organização ~síquica representada sobretudo por um 

conjunto de elementos que n ao se definem pelo aspecto biolóqico, 

embora tenham o mesmo corno base . 

Estas transformações iniciais , via de regra , respo~ 

dem pelo primeiro mecanismo de socialização , pois se fazem às cus 

tas da ação de um aqente externo (a mãe) , que tem sua função leq.!. 

timada socialmente . Não obstante, este aspecto "per se " não vai g~ 

rantir a socialização , razão pela qual são necessários novos acon 

tecimentos de outra natureza. Nesse sentido , se postula que a en 

trada no sistema simbólico seria um outro passo que se constitui 

corno fundamental na socialização . Esta se organizaria , finalmente, 

no momento em que o ~ndivíduo , identificado ao genitor ~o mesmo se 

xo , buscaria urna realização fora do núcleo familiar; ou seja, te 

ria já passado pela identificação especular , na qual o processo se 

faz em termos do duplo , aí se viabiliza a semelhança 2
• 

No trajeto que o sujeito escala rumo à socializa 

ção , fica evidenciado toda urna série de ocorrências , as quais po 

de~ ser consideradas em função das transformações da matriz fantas 

~~tica , da articulação dessa matriz com a realidade simbólica, da 

maneira como os resultados das influências do imaginário refletem 

na socialização , e do modo corno se articulam os registros do simbó 

lico e do imaginário para dar lugar a urna realização possível do 

desejo condicionada à sobrevivência do indivíduo. Ainda estaria em 

pauta , a maneira corno as pu lsões tecem seu p rimeiro texto ao se ar 

ticularem com a realidade fantasmática , (lugar onde se fixam a ob 
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jetos de caráter alucinatório) como estabelecem vínculos débeis 

com os objetos criados pela ordem simbólica , e o modo como se dá a 

semantização advinda da linguagem , orocesso que selará , segundo a 

perspectiva lacaniana , a diferenciação sexual . 

De acerto modo , pode- se ressaltar que , as operaçoes 

que respondem pela socialização cobrem um campo vasto . Neste prQ 

cesso , se observa as influências dos núcleos arcaicos do psiquismo 

(aquelas que contém marcas corporais não- simbolizáveis) , a oresen 

ça dos resultados da atividade fantasmática , e a ação das normas 

culturais que respondem oelo direcionamento da atividade fantrsm~ 

tica, ao mesmo temoo que fixa os limites de alcance da mesma . 

Em certo sentido , o processo de socialização prim~ 

tiva marca uma ruptura do indivíduo , tanto com os núcleos arcaicos 

do seu psiquismo e com a atividade referente aos mesmos , quanto em 

relação aos vínculos estabelecidos com os primeiros objetos . Isto 

porque , neste orocesso , o sujeito se apodera de uma rede de sign~ 

ficantes , o que resultará no caráter destrutivo de cada ser huma 

no . Esta e a mane~ra ?ela qual se dirige ao Outro enquanto ser que 

deseja e que reconhece o seu desejo . Nesse sentido , a socialização 

oossibilita um salto com o advento do simbólico . O resultado é, e~ 

tão , o surgimento de uma densa camada que se antepõe ao registro 

do imaginário , bem como às suas manifestações , visto que, no 

concerne à experiência se faz necessário a ?osse de um sistema 

trocas , codificador na realidade cultural 3. 

A questão da socialização, assim considerada , 

que 

de 

pode 

ser explicada como se efetuando num eixo em três momentos sucessi 

vos : em princípio i há a passaqem da condição real à condição do re 

gistro do imaqinário , ou seja , trata-se de uma transformação de 

uma condição irrealizável para aquilo que se aglutina em torno da 

matriz fantasmática, realizável sob a forma de fantasma através de 

objeto alucinatório . Não obstante , nesta primeira oassagem já pre 

figura uma atitude de chamamento ao Outr0 4 como realidade estrutu 

rante, visto que a matriz fantasmática se dispõe como um fundo a 

morfo, onde o desejo advindo de um psiquismo externo ao sujeito se 

encarrega de produzir uma encenação ditada pelo filogênese . 

A oartir desse acontecimento se dá o segundo momen 
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to, o qual consiste na possibilidade de fixaçâo de um c6digo esp~ 

cífico relativo à evocaçâo do Outro. Neste caso, já está se tratan 

do de um cont, "~ xto relacional visto que , a encenação fantasmática 

dirigida pelo desejo deixou uma marca com uma informação espec í fi 

ca re l ativa a presença e ao gozo do Outro , que em sua função foi 

responsável pelas ocorrências no indivíduo , ainda não portador das 

normas simb6licas ou para se referir a Lacan (l984a) do "infans". 

Este é o momento que a mãe apreende a criança pelo olhar, sendo 

também uma realidade onipotente s. 

À medida em que este estado "de onipotência se reduz, 

tem lugar o terceiro momento de socialização . Este consiste na en 

trada do sujeito numa temporal idade que resulta da organização das 

séries de marcas mnêmicas relativas as experiências de satisfaçâo . 

Com isto , se observa o aparecimento de um elemento novo no psiqui~ 

mo , pois a representação dos rítmos temnorais se caracterizam como 

uma retomada diferenciada do significante iniqualável . A par tir 

daí, de posse da linguagem , o sujeito não busca mais o Outro como 

um mero complemento para seu estado de carência, mas sim como um 

"espaço " onde seja possível o reconhecimento de seu desejo . Este é 

o efeito da ação dos representantes pulsionais , mantidos oelo re 

calcamento no inconsciente para dar término ao estado de indifrre~ 

ciaçâo orimitiva . ' 

Desse modo , o universo relacional se amplia pOis , em 

decorrência da posse da rede de significantes , o indivíduo está em 

condições de efetuar chamamento do Outro , utilizando- se de outros 

efetores além do corpo , como acontece nos nrim6rdios da vida (001 

to , 1984). 

Esta ru~tura , instaurada pela linguagem, tangencia 

o sujeito para um abismo , que é vivido dramaticamente como possib! 

lidade de ser aniquilado oelo Outro a oartir do momento que se tor 

ne do Mesmo diferenciado, visto que , no encontro (e s6 pode falar 

de encontro se houver uma seoaraçâo) há um certo desconcerto . Em 

função do mesmo, certas manifestações do imaginário ganham força e 

podem se expresar traduzindo assim um esoaço vazio que é o lugar 

do desejo. 
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7.1 - O Lugar das Pulsões na Cultura 

A pulsão enquanto tal poderia ser considerada como • 

pertinente ao registro do real, pois não faz parte do psiquismo , 

e seu modo de figurar no mesmo é indireto, ou seja, através de re 

presentantes. Assim sendo,. a pulsão não teria em Drincípio um lu 

gar, pois surge do corpo, mas não se explica em função dele. Tam 

pouco é psíquica. Mesmo assim, essa entidade - a pulsão - se modi 

fica à medida em que transformações evolutivas se processam no in 

divíduo. Desse modo, pode-se entender a pulsão como um disoosi tivo 

tipicamente humano, que vai se organizar em função das exigências 

do princípio do prazer, dos limites estabelecidos em função da 

proibição do incesto e de toda orqanização simbólica. Assim , a ar 

ticulação da realidade pulsional em relação ao caráter ontogenético 

vai ser o resultado de uma ação entre um conjunto de forças surgl 

das da necessidade F, as quais se orientam visando à satisfação, e 

um outro conjunto de natureza oposta, que se configura como um an 

teparo à satisfação de dadas exigências ligadas ao prazer 7
, que p~ 

dem por em perigo a vida do indivíduo (Freud , 1974i). Isto e a de 

corrência da resolução do complexo de ~dipo, última ocorrênc ia que 

produz modificações no psiquismo que se refletem na 

pulsional e no modb de sua manifestação. 

organização 

Por este prisma, a pulsão estaria edificada em dife 

rentes bases, visto que, em ?rincípio, impera a busca incessante 

do orazer. Em mo~enio s ulteriores, com a adesão à ordem simbólica, 

esta mesma realid~de pulsional se vincula a um outro determina/te, 

visto que está, subjulgada à renúncia dos impulsos hostis e sexuais. 

Não obstante, essa renúncia representa, segundo Freud (1974c) , um 

sacrifício necessário ao processo de humanização, embora deixe ci 

catrizes que acabam ?or transformar o indivíduo a partir das nor 

mas culturais, ou seja, observa-se, em decorrência, um cancelamen 

to de certas manifestações do imaqinário. Este é o elo mais profu~ 

do de todo o sujeito, que marcará a relação entre economia efeti 

va e produção simbólica. Para isto, é necessário uma p rofunda 

transformação da matriz oulsional , pois a partir do cancelamento 

de dadas manifestações do registro do imaqinário se fundará com o 

complexo de ~dipo o primeiro núcleo da conotação tipicamente huma 

na. Segundo Deleuze e Guattari (1976), o ~dipo é uma função do de 
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sej o , l egitimada socialmente. Esta função, no processo de sociali 

zação, refaz urna situação universal que situa 

. . . O Éci<.po c.omo ü mde. que. é. c.o Hc.e.bi do c.omo 
Wl1 ac.o nte.Ume.n_to ,ü taugW1.a-t , t e.lldo o papel de 
IllCLttÚ: , ou então de. meio , c.omo 6unção UVw 
tulta-t , ((J.) ,6 e.g W1.a a me.ci<.ação d 0-6 pu tz-~ 0 11 ctg (!. IM e 
o SUl1dame.nto de. -6 Ucu., Ite.-taç õe.-~, ou JIFtão no 
billl , c.omo dete.!Uni l~ação U c.at otô gú a ( p . 223) • 

-Corno propoem os mesmos auto r es , para que o ~di po s~ 

ja um limite é necessário que a produção d e sejante opere no senti 

do de reverter a realidad'e pulsional e atrelá-la às dete rminações 

cul turais. Assim sendo, o ~dipo vai s e fi xar corno um 'limi te que 

tem, por um l a do, urna inserçao no imag inário, visto que no seu pr~ 

cesso f a z parte de um universo relacional de troca a níve l primiti 

vo e , oor outro lado, articula-s e a urna r e alidade cujos efeitos 

s ã o transmitidos pela herança filogenética. ~ n e ste contexto que o 

~dipo se estrutura e se implanta num fantas ma, da matriz origin~ 

ria corno funç ã o estruturante do proce sso de humanização. Aoonta-se 

aqui o caráter modifica do do ~dipo sobre a realidade pulsional,vi~ 

to que e sta situa c ã o não só supõe a e x istência de três person~ 

gens, corno também de operações lógicas que pressuoõem a e x istência 

de c e nas dispostas para o sujeito t a nto continuamente quanto em 

seu caráter descontínuo, visto que o ~dipo remonta ao problema da 

que stão da origem do ser, em dois tempos relativos a organização 

da subjetivida de. Antes da constituição do sujeito corno tal (quer 

dizer, a existência . do sujeito a penas no psiquismo materno), e mes 

mo depois do nascimento - onde o vetor cultural se alia ao desejo 

materno no intuito de efetuar transformações na crinaça - observa

se um re~ rp a~ento de suas manifestações pulsionais para enfim po 

de r se c a r a h uma nizaçã0 8
• Conforme afirma Yampe y (1983 ) , no ~di 

po há a s ubstitui ç ão de urna lógica binária por urna lóg ica ternfria 

pelo f a to de que neste p rocesso há 

wlla 'u!.t'tação da c.on6igW1.ação p-6ic.o-tôgic.a pt1.E.. 
to api.c.a da t1. etação dual , -6el1do que. é a -6..t 
tuação t!ÚW tg ul.alt aq ue. t a que. vai c.o IMtitui7t 
a e.,~ t'l.utu'1.a humana -6oual e ope.ltauva béi6i 
c.a , a qual. ,~ e c.oIl 6igW1.a c.omo Wlla " G (U~ taftrr 
onde. a mocü 6 í...c.ação de. w)Ja pcv1.te pltO Il IOVe. a mo 
dí.../í...c.ação do C.OlljUI1:tO e. dcl.-í... então : t odo VDl 
c.LLCe /WJIlCO tO b-í... C. O'1..pot1..ct-t ê -6 e.mp'1.e ~Ú-PU-6 oaE 
(p . 39) . 
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Esta é a modificação que se processa no campo das 

oulsões para oossibilitar o estabelecimento das relações base~das 
na lógica ternária. Com isto, se dá o surgimento, no sujeito, de 

um processo que visa a requlação das relações humanas, seja a ní 

vel superficial, seja a nível profundo. 

Assim sendo, estabelece mecanismos de proteção con 

tra a realização desenfreada do desejo e que serve também de amor 

tecimento às manifestações pulsionais. Aqui se coloca a situação 

paradoxal oeculiar de todos ser humano: nassar por um processo 

de humanização promovido ?ela cultura e estar em condicões de ob 

tenção do prazer. Neste caso, o processo de humanização converte

se, para Freud (19 74c), num modo esoecífico de o indivíduo contro 

lar as forças de suas manifestações oulsionais e condicioná-las 

de modo que seja oossível o estabelecimento das mínimas condições 

que qarantem a satisfação de suas necessidades vitais. Não obstan 

te, entre a realidade oulsional e os determinantes do processo de 

humanização há uma contradição que se estabelece e se mantém de 

forma dialética J isto que, segundo Green (1981), aí se configura 

toda uma reestruturação progressiva a nível da organização psíqu! 

ca. Desse modo, a pulsão e 0 S determinantes do processo de humani 

zação não são dois elementos isolados, pois, do seu acoplamento o 

homem surge enquanto ser sexualizado, capaz de dar continuidade a 

esoécie e desenvolver suas condições de vida. ~ neste terreno que 

a oulsão fica circunscrita pelos aspectos da convivência relacio 

nal do indivíduo, particularmente no que concerne ao processo de 

identificação com suas marcas profundas e permanentes - que se re 

fletem em todas as produções psíquicas -, manifestadas seja a nar 

tir dos dispositivos do imaqinário, seja a oartir dos mecanismos 

de organização simbólica. 

Neste sentido, a influência da cultura sobre a rea 

lidade psíquica (compreendida a ~artir de sua formação através 

dos representantes pulsionais e do recalcamento) e o resultado 

de uma série de situações conflitivas que conduzem o sujeito a um 

trabalho constante de elaboração, o qual resulta numa certa dis 

criminação do indivíduo. ~ desse modo que se efetua a reintegr~ 

ção do psiquismo ~ no que concerne ao surgimento, nele, de 

quer elemento novo. Consequentemente, a par dessas mudanças, o su 

jeito está em condições de se recri ar e partir do sistema de 
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valores dispostos na cultura estando , assim , em condições de efe 

tuar um certo represamento das manifestações dos núcleos mais pri 

mitivos do seu psiquismo . Assim, é possível que a sublimação se 

encarregue de escoar essas manifestações contidas em produções co 

mo o sonho , a arte , e outras tantas , que qanham um significado co 

mo produções simbólicas embora parta~ da matriz imaginária (La 

can , 1984b) . Desse modo , a cultura efetua um certo controle na 

força da pulsão, controle esse que não é total, pois aquilo que 

da ?ulsão fica impedido de se manifestar , em relação à satisfação 

de necessidades, acaba por se transformar num contingente que a 

nível de projeção se constitue corno urna solução para a sitração 

conflitiva que se estabelece entre a pulsão e o prQcesso de huma 

nização. 

A solução desse conflito se estabelece numa intera 

ção dialética entre essas duas condições, a medida em que o suje~ 

to dispõe do universo simbólico para servir. corno mediador . 

~ neste sentido que o universo simbólico estabeleci 

do pela cultura vai se fazer oresente no ?siquismo e se atrelar 

aos representantes pulsionais, estabelecendo condições que conco~ 

rem nara urna reestruturação do psiquismo , principalmente no que 

concerne às inscrições fixadas a oartir das experiéncias de satis 

fação . 

No arquivo dessas inscrições efetua-se um corte em 

duas vertentes: aquela que contém as marcas impossíveis de simbo 

lização e aquela que contém as marcas simbolizáveis . A partir des 

se corte efetuado através da interveniência de agentes externos, 

o destino das ~)Ulsões se modifica, pois está daí por c.iante req ido ?e 

la ordem social, para desse modo possibilitar a vida 

(F reud , 1974) . 

em grupo 

Assim sendo , a atividade do sujeito ditada pela pu! 
- invés sao, ao de ser apenas narcísica se estende ao camoo social, 

Dois a partir da transformação no psiquismo que reverte seus efei 

tos na matriz e no destino das pulsões , o indivíduo situa-se corno 

humano pela ?osse de um ideal comum que o torna idêntico aos seus 

congeneres. Este e o oapel marcante da oulsão de vida que, ao se 

desenvolver ?ela interveniência ma terna , resulta num amortecimento 

- 436 -



a pulsão de morte Dor um lado , e se constitui como núcleo para o 

processo de civilização , ,por outro. Somente assim, ê possivel que 

a sublimação exerça seu papel visando o estabelecimento dos laços 

necessários à manutenção da vida e a homeostase das atividades 

psiquicas , tendo que para isto haver o implante do sentimento de 

culpa (Freud , 1974c) , fator responsável para que o homem viva em 

grupo e atinja os seus objetivos na condiçã o de humano . 

Este seria o preço paga para ser humano , ou seja, 

se engaja num processo que acaba por restringir as manifestações 

de sua matriz pulsional mas , que ê, sobretudo , necessário para ga 

rantir sua permanência , atravês de ato que trans c~~Je osujeito , e 

que testemunha sua condição especifica de humano . Com isto, fi 

cam estabelecidas as condições de eternização do humano, que a 

nivel inconsciente figuram em torno do processo de criação , sendo 

esta uma caracteristica da espêcie : ou seja, o homem não precisa 

apenas continuar sua espêcie mas , deixar marcas relativas a sua 

presença e às transformações que efetuou . Desse modo , ooera como 

um protagonista consciente das mudanças referentes à realidade 

cultural , embora haja mesmo a determinacão de uma força inconsci 

e nte qu e se organiza como um fantasma . 

Assim sendo , as marcas deixadas pelo homem sao , I em 

certo sentido, uma forma de modificação do curso do destino pul 

sional . Isto possibilita tecer uma conjectura acerca de que a cul 

tura ê uma invenção humana que acaba por transformar o sujeito em 

algo aue paulatinamente se encarrega de criar elementos que se 

disponham na l a c u na e xistente entre o ?ulsional e o agente de de 

terminação humana . Estes elementos de certo modo representados pe 

la ordem simbólica , são acima de tudo uma maneira de minimizar a 

busca frenêtica de objetos para a realização impossivel do desejo 

(Garcia-Rosa, 1986) , e desse modo, se observa uma diversidade no 

universo r e lacional do individuo e uma oluralidade dos seus atos. 

Este e o efeito da intervenção do simbólico sobre o 

caráter imaqinário, no qual se assenta a matriz pulsional . ~ tam 

bêm o núcleo bás~co que estabelece os paràmetros de relacionamen 

to do homem com os demais e com tudo aquilo que resulta d~ produ 

cão humana . Em suma , em todo ato , seja no que concerne ao vinculo 

estabelecido a nivel pessoal , ou no que tange à criação , está i m 
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plícita a interveniência de um fantasma que evidencia, sobremodo, 

urna dada organização psíquica específica 9
• Assim, toda a ação hu 

mana pode ser considerada corno urna tentativa de reencontrar um 

objeto adequado à realização do desejo, embora o çue acontece e 

sempre um distanciamento do encontro do mesmo . ~ a essa espessura 

que se fixa entre o desejo e o objeto de sua satisfação 10 , que a 

pulsão terá que se organizar, para que a vida possa progredir.Ne~ 

se sentido, a ordem cultural é urna invenção humana que foi estabe 

lecida no intuito de preservação e manutenção da vida, na medida 

em que as vivências sociais se dispõem corno ilusões necessárias 

que mascaram a certeza e a intensidade da pulsão de morte 

cott, 1975). 

(í.vinni 

A questão da articulação do as?ecto pulsional com o 

elemento cultural vista por esse ànqulo ?ode ser considerada como 

relativa a dois níveis. Por um lado, diz respeito à realidade cro 

nológica , e neste caso, remete-se tanto à origem da espécie , qua~ 

to à origem do indivíduo. Desse modo, o sujeito estabelece um no 

vo padrão de relacionamento consigo mesmo, à medida em que seu 

?siquismo aciona os dispositivos necessários para incorpo 

rar a vivência de temporalidade. Este fato permite ao homem estar 

s empre em estado de alerta , ou seja, numa dada prontidão (refere~ 

te às possíveis r e novações), que seja capaz de efetuar no 

de sua história, determinados atos. Por outro lado, se 

num reconhecimento acerca de si mesmo enquanto realidade 

curso 

engaja 

autôno 

~a , onde se indaga sobrp. as ocorrências que se ?rocessam no seu 

interior , centraliza~ ~ s pela certeza negada que é a morte , confor 

me assinala Augras (1978). A partir desse envolvimento , o romem 

se depara com sua realidade psíquica e se torna cônscio que carre 

ga consigo um mistério , jamais desvendável, acerca de si próprio, 

pois , acerca da organização psíquica , nada sabe, visto que os in 

dutores dessa organização são um agente e um desejo externos , que 

se ocupam do homem antes mesmo que seja caDaz de efetuar qualquer 

renúncia ou se opor a qualquer situação . Isto porque , no estado 

de prematuridade característica do início da vida, o que se org~ 

niza depenoe Qe um referencial externo (Ferreira s/d) . Com isto, 

sabe-se que a atividade pul~ional dos primórdios da vida se faz 

num ser onde a incom?letude é a regra básica de existência , pois 

faltam ao homem os e lementos necessários para que sobreviva sozi 

nho . Então , o fato de o nasc imento ser prematuro e a impossibil~ 
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dade de o sujeito sobreviver sozinho sao as duas condições nas 

quais a realidade oulsional se assenta e que se traduz em situação 

traumática com referência à primeira condição, e essa angústia 

com relação a segunda. Não obstante, e ésobre este estado de caren 

cia 11 e sobre esta angústia que o processo de humanização se im 

olanta no indivíduo, dando-lhe novns funções (novas particularmente 

no que tanqe ao desenvolvimento do primata) , que lhe oropiciem mo 

dos de relações mais amplas e mais econômicas . Então há, de certo 

modo, uma oossívei compensação em relação a e ste estado de incom 

oletude, compensagão essa que res~onde ror mudanças , as quais a a 

tividade nulsional não pode iqnorar, e que · é representada sobretu 

do pela linquaqem e oela ·ilusão que esta função acarreta para o ho 

mem em sua oossívrl tradução em estado de comoletude, sendo, po~ 

tanto, o elemento que, segundo Lacan (1978), caracteriza, por exce 

lência, a ausência de uma presença, mas que sem?re é ausência. So 

bremodo, essa inc?mpletude é necessárin, pois dela depende o arran 

jo estrutural que responde pela ampliação e plasticidade 

das na conduta humana. 

observa 

Este novo estado, - criado pela linguaqem - vai ser 

o palco oe um outro entrelaçamento da atividade pulsional, 

ficamente na condição da tentativa de encontroce objetos poss í veis 

para a realização impossível do desejo. Com isto, se observa um 

certo distanciamento do estado de natureza do homem, ao qual a ati 

vidade pulsional se vincula doravante, e deste modo vai se fazer 

representar no ps~quismo como tal. Em outras palavras, pode-se as 

segurar, conforme oioo6s Lévi-Strauss (1981b), que esse distancia 

mento do estado natural oresente nos prim6rdios da vida responde 

por uma transformação que resulta de certo modo na perda do mesmo 
-para , em seu lugar, serem implantados os dispositivos que sao res 

ponsáveis pela articulação do indivíduo com o meio externo. Assim, 

efetua-se um efei~o mediador que aoresenta, por um lado, um aspec 

to qe retroq ressão nn medida em que se observa toda uma tentltiv~ 
de reestabelecimerto da ordem primitiva, e, por outro, um aspecto 

propulsivo que anroxima o individuo às condições estabelecidas vi 

sando sua transformação em sujeito falante, ou seja, conforme a 

firma Lacan (1978) , da condição de proto-suj eito à condição de su 

jeito da linguaqem. 

o resultado desse processo contínuo de mudanças e 
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uma divis~o nas operaç6es da atividade pulsional, uma vez que, . a 

oarte se liga simult5neamente aos aspectos r~ferente s a condi~~o 

de proto-sujeito (os quais respond e m pela individualidade) , e o u 

tra se atrela aos aspectos do sujeito falante (os quais estab~ e 

cem a ordem das trocas num universo mais amolo , quando se consiJe 

ra as particularidades da relação dual) . 

Essa divisão que se registra no ?siquismo e que e 

reflete no caráter de organização da atividadeoulsional , a c a 

Dor estabelecer instâncias diferenciadas de funcionament o psíqu~ 

co. A suposição de teóricos como Lacan (1975), entre outros, e ,1e 

que a instância estabelecida pela ordem da linguagem ~dquire c~ ~ a 

supremacia, de modo a exercer um certo control e sobre as i~ , n 

cias que se organizam , anteriormente , ou seja, e possível que 1",: 3. 

um efeito de comando da ordem simbólica sobre a atividade do s u 

cleos arcaicos do psiquismo e dos represent an tes pulsionais . 5 

mesmos relacionados u . ~ por esta razao, aue Lacan afirma qu e a 

cultura seria uma c ondição que imp6e uma r;1Dt:ura na condição 'l,a l 

de relaci onamento, ao mesmo tempo em que promove um rrascaralr rQ 

do mesmo , visto que exige para sua oresença o funcion a :r.en to do S l 

quismo numa 16gi . ~ te rnária. Conforme postul~ Winnicot t (1975 ) I a 

cultura se disp6e l omo uma área ilusória intermediãria para ,'n co 

brir UP1a realida (' na qual foi possível o estado de c c:' :::> letüd r- , jã 

aue este estado ~ 0 modo de alcançã-lo ficam mascaraócs conjünt~ 

mente . O resultado desse processo de encobrimento no ~siquismc e 

registrado como uma fenda - traduzida por Lacan (1 984a ) como aqu~ 

la que ~romove a desnaturalização do homem e a distância de sua 

prematuridade bio lógica - que vai se presentificar nas manifesta 

ções da atividade 0ulsional. Quer dizer , a todo momento em que a 

pulsão se orienta para se fazer representar no psi~uismo se depara 

com esta fenda e passa a se organizar e a operar em função da me s 

ma . 

A l:ealidade pulsional, a partir daí, se (}r ticula num 

ser com organizaçoe s psíquicas diferenciadas e irremcd iavelffie nte 

perdidas no que concerne ao encontro do objeto Dara a reali zação 

do seu desejo (Ricoeur, 1977), visto que a entrada na ordem do sim 

bólico, não é senão uma condiç~o ootencial para efetuax a reinte 
. -

gração da subjetividade . Segundo ~erreira (s/d) I a linguagem que 

advém do simbólico, configura-se sempre como uma condição que tes 
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te~unha o o tro cQmo lugar do desejo, onde o sujeito se volta pa ra 

(através do encor. ro inicialmente especula r e oosterior~ente ilusª 

rio) , vir a se constituir e ex i sti r . Isto porque , na busca das con 

dições necessárias para 0arantir sua sobrevivência , o sujeito se • 

oerde de si mesmo de tal modo que é i~oossível jamais se reencon 

trar, pois a chave do segredo está de?ositaoa e ê oertencente ao 

Outro . Assim sen~o , para se tornar humano , o ho~em ne0a-se como 

realidade natural para "aceitar " a realidade que lhe é dada i luso 

riamente pelo Outro . ~ essa mudança que uma vez registrada n, psi 

quismo concorre para toda uma modi f icação da matriz fantasmáti ca e 

da atividade pulsional , pois a pulsão que apenas se orientava para 

a satisfação das necessidades , encontra ago r a em seu caminho , obs 

táculos que acabam por tornar o sujeito servo da ação do Outro, 

aue se interpõe qO~O elo mediador entre o estado natural e aqu ilo 

;ue o curso hist8rico estabeleceu a partir das conven~õe s es tabe l ~ 

cldas para a manutenção e garantia da vida . A nível osíquico , o q UE 

cco~re e um abafamento das manifestações relativas aos 9roLofantas 

~as , que a partir da ?resença s ignificativa do Outro, se conserva~ 

no indivíduo cornó um núc leo os í qui co ~ue tem sua expressão con t r o 

lada pela ordem simbólic a , parti c ularmen t e no que concerne à tenta 

ti a de restauração , do estado de completude , ao qual a elaboraç ã o 

do ~rocesso s e cumoário se encarrega de sobrepor- se . Es s e efeito 

vai se rever p r na possibilidade de o sujeito ?oder encontrar so lu 

çoes para o se estado de incompletude e com isto ampliar seu u n i 

ver so de açoes , e spec ialmente pelo fato de submeter às manife s t a 

ções dos representantes oulsionais, às leis do processo secundá

rio, as quais têm como elemento mediador a linguagem . 

S~gundo Lacan (l979d), este é o modo oelo qual o su I 

jeito se organiza e prontifica seu dispositivo para a?aziguar as 

fortes e incessantes manifestações da pulsão de morte, pois atra 

vés da lingu ag em e do éÍlcance que esta função propicia , t.:'''!to e m 

relação ao mu ndo interno quanto ao mundo externo, é que o su je i t o 

se conduz e di reção à vida , embora com isso, deixe semore entre 

ve r os estados anteriores que denunciam a olenitude da pulsão de 

morte . t ?ela presença desses estados enquanto ~ossibilidacte que o 

i ndi v í duo se en1aj a n'um ?roj eto à busca de ob jetos adequados a r e a 

lização de seu desejo ,'- tendo semore -como meta alcança r o estado de 

cO~Dletude ~erdido . Não obstante, jamais o alcançará, e disso r e 

sulta sua busca ihcessante . 
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Daí Dor diante, toda a ação decorrente da atividade 

Dulsional irá confluir ?ara a formação de um estado de união que, 

urna vez re?resentado no psiquismo, acabaria por silenciar - momen 

tâneamente - a pulsão de morte, ou seja, conforme assinala Lacan 

(1984a), é possível que seja a morte o elemento resDonsável nela 

manutenção do estado de vida. Esta é a operação radical que resul 

ta da clivagem da subjetividade e que é fundamental para o reconhe 

cimento do ser humano enquanto tal, sendo, da ordem conflitiva en 

tre o natural e o não-natural, instaurada no psiquismo. Frente a 

essas circunstâncias, o sujeito busca os esteios necessários Dara 

viver e para garantir vida aos demais, conforme Dostulou Freud 

(1974y) ao orODor a possibilidade de unificação do , homem em torno 

de um ideal comum em função da formação de grupos. 

Esta é a terceira transformação 13 que se onera no 

nsi0uismo e que se refletirá na atividade oulsional, nois tendo en 

contrado soluções para seu estado de incompletuce, mesmo a nível 

ilusório, e tendo se disDOSto do Outro (através do ?rocesso Ide 
dentificação) corno aquele que pode oferecer o objeto adequado 

i 

de 

realização de seu desejo, o indivíduo se empenha ao convívio de 

uma forma específica tentando se conjugar àqueles que sejam porta 

dores de um ideal que tenha urna representação, corno urna solução Da 

ra a satisfacão de suas necessidades. A poss ibilidade de vida em 

gruoo seria, então, o resultado do arranjo na dinâmica [>ulsional 

que decorre da resolução edípica, condição que é fundamental para 

Droduzir mais um obstáculo em relação às manifestações pulsionais 

arcaicas, já que a linguagem renresenta a função que, em prim8 iro 

lugar, exerce um cerceamento dessas manifestações. Assim , 

se produzido no indivíduo as condições de universalidade 

ter-ia-

(relati 

vas ao estado de corpo fragmentado), de partiçularidade (referente 

à incorDoração do códiqo de normas da ordem social, à qual o suje~ 

to está filiado) e de ·singularidade (esta referente ao modo corno 

transcorreu o orocesso de sexuaçao, e aos resultados 

do mesmo) . 

decorrentes 

Estas condições sao importantes para que o sujeito 

nossa realizar a parte significativa de seu nrojeto de vida que e 

partilhar de urna massa , na crença de que impera urna igualdade que 

é de certo modo "mítica" mas, que é potencialmente eficaz. Neste 

sentido, a atividade oulsional que até então teria se restringido 
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ao aspecto libidinal, tanto para o pronuncia~ento do estado de uni 

ficação corpórea, quanto na busca do Outro como lugar do desejo, 

volta-se para uma função que não teria aoenas o asoecto libidinal 

como alvo já que a vida em grupo, reoresenta para Anzieu (198la), 

uma tentativa de encontrar elementos que minimizem a potência da 

pulsão de morte, revelada a partir das manifestações diretas ou 

escamoteadas que a ação humana deixa entrever, principalmente pelo 

fato de que o outro, visto como aquele que contê~ a chave do seqr~ 

do humano, é se~ dúvida, sempre inacessível. Assim sendo, a vida 

em grupo, como o resultado da alteracão que o orocesso de humani 

zação efetua sobre a matriz pulsional, representaria tão somente 

um desvio da função libidinal. O que se encontra em j~go e a pre 

disposição para se organizar, em função da possibilidade de um pe 

rigo futuro. Desse modo, a vida em grupo produziria no indivíduo 

toda uma modificacão acerca do caráter de espacialidade e do aspec 

to temporal, pois há uma reestruturação das instâncias psíquicas 

que se conjugam num outro contexto para possibilitar o projeto de 

existência pautado na certeza da morte. Estes são os movimentos 

dialéticos que repercutem na matriz pulsional, tanto nas suas mani 

festações, como na tentativa de encontro dos objetos relativos a 

satisfação das necessidades. Assim se dá a combinação entre os as 

pectos resultantes das experiências e as manifestações que Drovem 

da matriz fantasmática. A configuração desses dois aspectos irá 

sempre se refleti Y na determinação da escolha de um possível ~bj~ 

to que se aproxime o máximo do objeto primordial perdido, o qu~l o 

desejo prima sempre pelo seu reencontro. Na realidade, o fundo pri 

mitivo referente à atividade pulsional dos primórdios da vida pa~ 

sa por um processo de inativação temporária e parcial. A partir 

dessa estgnação, os elementos referentes a esta matriz básica se 

dirigem para se acoolarem às marcas coroóreas não-simbolizáveis e 

assim terem garantida a sua preservação (Aulagnier, 1979b). Com is 

to, se processa uma divisão entre o real ditado pela pulsão e o 

destino que a mesma terá que seguir em relação a essas marcas, vis 

to que a nível simbólico esses representantes não são possíveis de 

fi guração. Neste caso, essa matriz primitiva ~assa a se constituir 

como um receptáculo que serve de base para que o simbólico como 

tal se institua e possa exercer sua função imperativa, recorrendo 
, - --a fatos exteriores oara a construçao da encenaçao dramatica do de 

sejo, além da produção fantasmática. 

- 443 -



Este é o modo como a ordem simbólica influi de ma 

neira decisiva e especIfica sobre a organização relacional do indi 

vIduo, de forma a possibilitar o aparecimento de ideais e crenças 

vinculadas ao sistema de valores estabelecidos pelo processo de 

normatização social. Isto não quer dizer que a partir do acesso a 

ordem simbólica, a atividade 9ulsional referente ao núcleo pri~it~ 

vo do psiquismo torne-se inoperante. O que acontece e apenas uma 

mudança no seu modo operacional e no seu destino, o qual oassa a 

ser determinado em função de uma série de circunstâncias ditadas 

por essa ordem. Esta só se estabelece â medida em que esse núcleo 

primitivo se organiza como uma base coerente, para que tenha luqar 

a dinâmica do psiquismo como um produto dos elemento~ que vao sen 

do assimilados durante o desenvolvimento da personalidade (Yampey, 

1983). Assim sendo, esse núcleo orimitivo vai ser de suma importâ~ 

cia pelo fato de 0ue , em 'função de sua diferenciação, permite o 

aoarecimento das primeiras identificações, nesmo em relação âquela 

que se faz esoecularmente na relação dual, até aquelas que se ba 

seia~ nos fenômenos mIticos, tratados por Rosalato (1974) como o 

assasinato do Dai da horda primitiva e os efeitos decorrentes des 

se ato. ~ desse modo que se observa o efeito de ruptura nas mani 

festações da pulsão, visto que a identificação do indivIduo a esse 

pai mItico acaba por se constituir num corte, o qual resultará na 

proibição do incesto à medida em que esteja atrelado ao sentimento 

de culpa, decorrência da obediência as leis. Nesse sentido, assina 

la Masotta (1979) que 

Sób~e o ho~zonte da p~o~b~ção, ho~zon 
te que ê o ma-.W p~õúmo, .6Mge então , ou ja 
Mgu~a cU o e.6 boço da MgMa c.apaz de .6 e to~ 
nM o vuc.ulo da .tu .6ouaR. , de e.6Úu.:tMa.6,O 
.<.n,te~o~ da.6 ~emdade.6 pl.1i/.l ~ona-.W , ~eac.omo
dM a.6 c.eueza.6 que deMnem o c.onjwúo de. ~e 
.taçõ e.6 erl/tJte mãe e 6ilho ( p. 11 8) . 

Assim sendo, a atividade pulsional que estava atre 

lada ao modo de funcionamento psIquico, relativo ao momento no qual 

o sujeito portava um corpo fragmentado, altera-se para servir de 

base aos disoositivos que vão resultar no processo de SUrgi~ento 
do sujeito com vistas à humanização, ou seja, conforme aponta La 

can (1984cl , se faz necessário que o sujeito reconheça este seu es 

tado inicial de fragmentação para, a partir daI, se organi z 3.r rumo 

a uma possIvel integração, a qual deve resultar de um arranjo con 
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dicionado a nível inconsciente. Este orocesso terá como conseque~ 

cia o estabelecimento de uma orouriedade nova da atividade oulsio 

nal pois, em funçã9 das inscrições registradas no psiquismo, a la 

bilidade da oulsão em relação ao objeto é uma condição de sua dinâ 

mica, além da oossibilidade de o seu curso se formar descontínuo 

como resultado da piqnificação relativa â perda do objeto primor 

dial. Em suma, essb estado de carência permanente aliado â oroibi 

ção do incesto se constitui num vínculo originário de socialização 

que acaba Dor se ihtermediar entre o biológico e o social, havendo I . 

em função do surqimento desse vínvulo uma ampliação do caminho,que 

deverá ser oercorrido oelo elemento da atiyidade oulsional que se 

orienta eM direção ao psiquismo (Safouan, 1970). Esse vínculo ori 

ginário formado não é nem ouramente cultural como também, não e a 

penas biológico. Em outras oalavras, contém elementos dessas duas 

ordens e representa, de resto, a matriz básica que possibilita a 

passaqem da condiçtão natural â condição humana. Aqui se conjugam 

os referentes universais, relativos â natureza co~ os atributos 

provenientes da cultura, que conformam o caráter particular, para 

daí surgir a singularidade, que a atividade sexual irá se encarre 

gar de ex?ressar. Para isto, se faz necessário um remanejamento da 

atividade ~)Ulsional, visando o estabelecimento de vínculos possí 

veis de realização da função sexual, a nível de trncas simbólicas, 

nas quais se configura o prazer pois , conforme afirma Chulam (1981) 

1 VLtAoduúdo no J.J-ÚnbÕüc.o, o eu uta./tá 
J.Juj utado a J.J-<"tuaç.õe.J.J J.Joua.1.me.nte. e..tabolta 
da-6, v~,to que. a rUve..t -<..mag-<..néúúo plte.va.te.ua 
a -<"'1fuunç.ão e.VLtAe. J.J-<..gMMc.ante. e. J.J-<..gMMc.a 
do. Olta, J.Je. não há d-<..6vz.e.nuaç.ão também l1ao 
há c.ol1he.c.-Úne.nto, tampouc.o d-<..v~ão do J.Jujwo 
ou '}]Umo -<..nc.ortJ.Jue.nte.. AM-<..m, não há J.Juju 
to , ne.m J.J -<..g M Mc.ante. que. .the. J.J ubJ.J utua. O que 
há t a c.altênua. A c.~anç.a J.J e. c.onbunde. c.om o 
ob j Uo do du e.j o da mãe. . Que.1t J.J e.1t palta e..ta o 
o bj ~to de. J.Jua J.Ja,tiJ.J6aç.ão. 

Quando o pu últe.ltvê.m c.om J.Jua.tu pa.tE:. 
vlta e. uta pa.1.avlta é Ite.c.onhe.uda pe..ta mãe. c.o 
mo WIl va.tOIt, o pitO b.te.ma de. J.J e.1t o o b j e.to ao 
d u ~ j o J.J e. pã e. . Quando a plto-<"b-<..ç.ão ê. -<"nte.~o 
~zf.da , o J.Jujwo te.m ac.uJ.Jo ao nome.-do-pu--: 
kH,..ún , o J.J uj wo e.ntJta na oltde.m J.J-<..mbõüc.a e.m 
6unç.ão de. wn J.Jac.~6I-uo : é c.aJ.JtJtado pe..ta pitO 
-<"b-<"~ão , a ponto de. lte.nunc.-<..aIt J.Je.u de.J.Je.jo e 
ac.e.~a./t a .tu (p . 49). 

Nesse sentido, essa interiorização da proibição, 

que e a base para o processo da sexuação, repercute no direciona 

I 
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mento do representante pulsional em relação a um objeto que se apre 

senta em termos de adequação, para a satisfação dessa necessidade. 

Dito de outro modo, se constitui neste processo o aparecimento de 

uma função singular que é legitimada socialmente, através da lin 

guagem, como condição de qualquer representação simbólica de um 

~ar altamente estrutural: evitação e presentificação da morte. ~, 

então, esse circuito simbólico que instaura o aspecto relacional 

referente ao sistema de trocas que se processa no seio das 

ções humanas. 

rela 

7.2 - A Producão Cultural e a Função Paterna no Pro 

cesso de Socialização. 

A questão da criação simbólica, considerada em ter 

mos do ~rocesso de socializa~ão e da intervenção da lei paterna co 

mo instrumento do processo de humanização, levanta uma série de in 

terro~ações. Em ~articular, indaga-se, prioritariamente, em que 

consiste e como se ~rocede a socialização quando confrontada com a 

atividade da matriz pulsional, ou seja, como as aquisições, que se 

registram no curso do desenvolvimento ontogenético, se refletem 

na organização ~síquica e especificamente na dinâ!'1ica que intervém 

em toda a ação humana. 

Em pf:"incípio, se está diante de um conjunto de tran~ 

formações que se encarre~am do surgimento, no sujeito, das ocorrê~ 

cias externas sob a forma de exneriências sócio-históricas, estas 

reoresentadas como a expressão verdadeira de caráter puramente hu 

mano sendo, ~or assim dizer, o salto que caracteriza a passagem da 

condiç ã o biológica à condição social. Entrementes, neste processo 

de incorporação da realidade circundante, há U!'1a organização para 

leIa de funções psíquicas diferenciadas, as quais se encarregam da 

reformulação do substrato ori~inal 14 (Aulagnier, 1979b). 

o aoarecimento dessas novas funções é um fator que, 

entre outros, renresenta o aspecto singular da socialização pelo 

fato de que, a partir das mesmas, o sujeito torna-se cônscio do 

vínculo ao qual está atrelado; razão pela qual se engaja num oro 

cesso de tentar reproduzir e criar elementos para manter esse vín 
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culo. Neste caso, o surgimento dessas novas funções como resultado 

da intervenção simbólica marca de maneira bem evidente o sujeito 

como humano e o aorisiona a tal oonto que, a única opção possível 

é viver socialmente 1S (Morin, 1975). Com isto, lança-se tanto em 

relação ao mundo quanto em relação ao outro para tentar efetuar um 

reencontro consi00 mesmo, pois essas fun~ões são ao mesmo tempo o 

resultado de transformações osíquicas e objetos sociais que vão se 

incoroorando no sujeito devido ao trabalho da elaboração ?síq~ica. 
Quer dizer, as ocorrências historicamente vivenciadas pela espécie 

e trans~ortadas pela sociedade ao lonqo dos anos, vão sendo grad~ 

tivamente incorporadas aos dispositivos or~prios do sujeito, e pro 
. I -

duzindo alterações de tal natureza, que resultam na sua transcedên 

cia, orientada oara a morte. 

Isto e o que acontece no tocante à aquisição da lin 

auaqem , onde se observa por oarte do sujeito uma série de ooera 

~ões que resultam na assimilação de condições siqnificadas histori 

camente, e que se incor?oram gradativamente ao seu patrimônio. ~ 

assim que, nesta fronteira entre aquilo que e puramente biológico 

e aquilo que se assenta nesta base histórica, surgem elementos que 

são em si res?onsáveis pelo surgimento de mecanismos que resultam 

de resto numa ampliação das ações do indivíduo, de tal ordem que o 

torna irredutível à sua base biológica. Assim sendo, tem-se um 

substrato de natureza tioicamente humana, que é forjado pelas in 

terveniências filogenéticas, durante o desenvolvimento ontogenét! 

co. 

Resta ressaltar sue, o homem não é totalmente pass! 

vo neste processo, pois até mesmo no momento de sua maior premat~ 

ridade biológica consegue de alguma forma emitir algum sinal que é 

decodificado oela figura materna. Assim sendo, todo o processo de 

incorporação da realidade sócio-histórica se faz em função do re 

sultado de uma at~vidade efetiva, em relação aos aspectos do mundo 

circundante, os qpais são criados nelo processo de normalização es 

tabelecido no seib das relações culturais. Não obstante, para que 

a incorporação dessas ocorrências externas se faça de forma adequ~ 

da é necessário que o agente que as es~elha seja portador de deter 

minadas funções, as quais terão que estar codificadas e legitim~ 

das no contexto das relações sociais, de modo que seja possível a 

reprodução no indivíduo da matriz filogenética, como resultado da 
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série de transformações Drocessadas no ser humano (Vieira, 1983). 

Neste caso, os agentes de espelhamento dessa matriz devem se cons 

tituir corno mediadores do conjunto de elementos da socialização, 

de modo a propiciar o surgimento de urna função no sujeito em rela 

ção aos demais, a qual deverá resultar na comunicação observada 

nos sistemas de trocas. 

Desse modo, a única forma que o sujeito dispõe a en 

trar em contato com as ocorrências do mundo circundante é at~avés 
de outro que lhe seja apresentado especularmente. Este é o modo 

que o sujeito dispõe para, em função de seu estado de carência ini 

cial, or0anizar meios para se diferenciar de seus antepassaods his 
I 

tóricos e estabelecer condições que se constituam especificamente 

humanas,as quais se apresentam corno marcas no seu psiquismo e assi 

nalam, ao mesmo tempo, a presença de elementos heterogêneos na ma 

triz das disposições inatas. Conforme assinala Lacan (1975), a úni 

ca forma de o sujeito se humanizar é entrar no contexto das rela 

ções lógicas estabelecidas no campo das orqanizações sociais, que 

são na realidade, o oroduto sócio-histórico do desenvolvimento on 

togenético. 

Certamente, essa é urna das conquistas mais signif~ 

cativas do homem, visto re?resentar, em termos de organização psí 

quica, a matriz de maior comolexidade, a qual resulta efetivamente 

do conjunto de experiências de satisfação que, ao deixarem suas 

marcas relativas, acabam por estruturar um texto que leva o selo 

da condição de humáno (Safouan, 1970). g certo que todo esse sal 

to, em pouco se distancia das determinações que estão contidas no 

curso histórico da fil00ênese, mas, mesmo assim há por outro lado, 

um poder da criação do sujeito, que resulta em sua transformação 

de um ser social, quer dizer, com características universais, sen 

do ao mesmo temno portador de aspectos eminentemente individuais, 

conforme salientou Khan l6 (1974). Desse modo, ao se engajar nos el~ 

mentos oferecidos pela filogênese para chegar à condição de humani 

zaçao, o sujeito, ao se socializar, se lança em determinadas situa 

ções que lhe põem em risco, mas que vão constituir suas caracterís 

ticas de individualidade. Estas, se acoplam pacificamente ou nao, 

àquelas características que advêm das determinações filogenéticas. 

Com isto, se pode deduzir que o processo de socialização está em 

orincíoio pautado em dois grupos de influências, pois, por um lado, 
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se engaja na matriz filogenética ao mesmo tempo em que, por outro 

lado, fica as condições específicas do indivíduo, de modo a tornar 

quase aparente os aspectos relativos à espécie, seja pelo fato de 

que, no momento em que se orqanizam as características individua 

is, a unidade referente às espécies passa a ter pouca relevância, 

seja pelo fato de que o nrocesso de diferenciação assume uma ore 

ponderância, no que concerne ao modo de sobrevivéncia condicionado 

pelas marcadas transformações e pelas operações das mesmas 

rentes, que se efetuam a nível mental (Leontiev, 1978). 

decor 

~ neste contexto, ou seja, pela socialização, que o 

homem estabelece uma certa desiqualdade em relação ao~ animais co 

mo também em relação aos seus antepassados. Esta desigualdade nao 

é determinada ?or padrões biológicos, visto que, para Leclaire 

(1979b), representa o resultado da ação da lei paterna que, ao! 0E 

qanizar determinados elementos psíquicos sob o critério de econo 

mia libidinal, repercute no aparecimento de ações diversificadas, 

que vao se concentrar em termos de um eixo codificado historicamen 

te pela espécie. Estas ações, que significam um certo distanciamen 

to do homem em relação aos animais, ao se fixarem como elementos 

próprios do sujeito e serem codificados socialmente, vão se consti 

tuir num indutor eppecífico do desenvolvimento, e conformam assim 

urna série de condições que o liberam em parte da sujeição de deter 

minadas influências de cunho filoqenético, particularmente aquelas 

que respondem por situações que representam um desgaste de suas a 

tividades. Desse modo, recriam elementos do meio circundante para 

antecipar projetos que sirvam de anteparo às marcantes manifesta 

ções da pulsão de morte. Não obstante, às vezes essa ação do homem 

resulta em condições que historicamente estariam totalmente separa 

das do núcleo forjado pela filogênese relativa à perpetuação da 

espécie, ou seja, dadas ações específicas do homem, ao invés de se 

representarem como fundamento para a estabilização da espécie e 

sua manutenção, resultam em elementos que podem alterá-la signifl 

cativamente de modo negativo. Seria, portanto, esta uma das conse 

quências do orocesso de socialização, principalmente no que tange 

as condições de vida em grupo, conforme assinalou Freud (1974c) . 

-Essas açoes, que aparentemente nao teriam nenhum 

sentido em relação à espécie, são de extrema significância para o 

homem, em relação a um conjunto de condições estabelecidas social 
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- -mente. Com isto, se observa uma separaçao entre as açoes humanas 

que estão voltadas para a es?écie, (a reprodução) e aquelas que, 

através do processo de socialização, estão voltadas para o indiví 

duo, como no caso de orazer sexual. Este, além do sentido reprod~ 

tivo, contém todo um conjunto de informações que orientam o suje! 

to para a busca do objeto primordial. Desse modo, a socialização 

vista oor esse ângulo, reoresenta uma certa alienação em relação 

às determinações filogenéticas , particularmente no que tange à as 

similação da lei paterna , a qual responde pelo ~parecimento de uma 

organização econômica da energia pulsional , que conduz ao estabel~ 

cimento de um espaço destinado à ~rodução cpltural que , de modo i~ 

direto, tem uma dupla re?resentação: por um lado, reflete-se como 

dados relativos à própria existência do indivíduo - cónforme res 

saltou Winnicott (1975) -, e por outro, é um substituto de um con 

texto relacional vivenciado em termos de comoletude narcísica, j~ 

mais alcançado . Dito em outras palavras, a lei paterna funda um es 

tado de ruotura que se destina à tentativa de encontrar , por parte 

do sujeito, elementos que solucionem o estado de alienação primit! 

vo ao qual se submeteu para ter acesso à vida. Nesta ru?tura, fig~ 

ra um conjunto de elementos que situam em momentos que antecedem a 

interferência da lei paterna , e que reoresenta as gigantescas po~ 

sibilidades do desenvolvimento ontoqenético. Fica também situada a 

cultura como uma ilusão referente àquilo que é exterior ao sujeito. 

Esta ruptura se eterniza de tal modo que passa a ser 

figurada em termos de organização psíquica , representando a condi 

ção " s ine qua non" de convívio social: isto para conservar as pri 

meiras experiências ou até mesmo suas expressões como condições 

sob controle das orqanizações psíquicas ulteriores pois, conf1rme 

assinala Marcuse (1981) 

••• A.6 expeJti~nuaó da in6â.nua , a.6 qua-i..6.6e 
to 'tnam tJtaumatú.aó .6 o b o ,únpaeto da lLeaL<.da 
de, de vem petunanec.elL c.omo pILe. - i11cL.i.. vidua-i..6 e 
genVr--i.c.aó de modo a não intelLv-i.ll.em de 60tuna 
.6ign,é6,éc.a.u.va naó va!tiaçõe.6 úlcL.i..viducu/" de 
~Oilma ac.eHtuada e pll.O fong ada , -i..6to pOlLque a 
dependê.11ua da c.Jtiança ã mãe , a .6duação ed2 
pic.a , a .6exuaL<.dade plLegen,étaf, embolLa peJt 
tença/)] todaó ao gênelLo hWlIal'lO, devem .6elL man 
tidcv~ .6 o b c.elLto impewJ1ento a po nto de nao 
telLCJlI , e.6.6 aó c.o ncU.çõ e.6 , n/arIA. 6 e.6taçõ e.6 pILO nWl 
uadaó (p . 66) . -
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o que Marcuse propoe e que esse núcleo especificado 

Dor esta ruptura deva conservar-se apenas como um indutor para o 

sujeito, e que tenha uma função esoecifica de alertar ao indivíduo 

para se engajar em dadas situações no ?rocesso de socialização, ou 

seja, esse núcleo deve figurar apenas como um elemento de sustenta 

ção, sobre o qual a encenação fantasmática do desejo, vai se orien 

tar doravante em função das normas sociais assimiladas. Desse mo 

do, supõe-se que, para que seja possível o p rocesso de humaniza 

ção, algumas das manifestações desse núcleo devem ser mantidas p~ 

la operação do recalcamento, impedidas de figurarem na vida consc~ 

ente do sujeito. Assim sendo, o papel da cultura ede seus produtos 

é coagir o sujeito a se desligar, em certo sentido, ~as particul~ 

ridades estabelecidas nos pri~órdios da vida, as quais estão conti 

das neste núcleo. Essa coação é, contudo, uma condição para a hum~ 

nização, que em sua engrenage~ estrutura dispositivos cerceadores 

da pulsão de morte e norteadoresdaprópria vida, de modo que, o pr~ 

zer imediato é substituído por um estado de prazer de certo modo 

restrito, em princípio pelo fato de a satisfação ser adiada em fun 

ção do aparecimento de determinadas mudanças no psiquismo. Esta 

concepção reverte-se de extrema importância pois esta e, segundo 

Freud (1974a), a base çera instalar - a nível psíquico - os sedimen 

tos que responderão ulteriormente pelas marcas relativas ao humano, 

para desse modo acomodar as manifestações relativas ao desejo, que 

vai se originar em função de jamais ser satisfeito. Daí resulta o 

trabalho intrapsíquico que faz surgir determinadas necessidades,as 

quais, através de sua satisfação, orientam o sujeito para um ~roj~ 

to, ditado pelo social, e que representa urna abertura para a vida. 

Assim sendo, esse desejo que anima toda a vida deve 

permanecer, mesmo a nível latente, para que seja possível uma org~ 

nização das ações humanas em consonância com as normas sociais in 

tro jetadas 17
• Em efeito, estas se dispõem como um obstáculo que 

se contrapõe às manifestações do desejo, impondo-lhe um certo sen 

tido - na medida ~m que as mesmas se traduzem em demanda - ou até 

mesmo estabelecendo r e ferenciais significativos que se constituem 

como potencialmente capazes de assegurarem a nível latente essas 

manifestações. Isto porque os conteúdos da vida primitiva se mos 

tram sobremodo inkuficientes para darem abertura à amplitude das 

ações relativas a humanização. Desse modo, esse obstáculo é um fe 

nômeno fundamental para a vida em seu caráter de obtenção do prazer 

I 
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e de continuidade, visto que, a partir do contato com a lei pate~ 

na, se organiza urna determinação que é imperativa em evidenciar 

para o indivíduo que a vida não pode, em nenhuma hipótese, se mani 

festar isolada das ocorrências do mundo externo representadas in 

ternamente, ou seja, caso o mundo externo se torne independente, o 

sujeito estaria em perigo de não manter sua vida num contexto so 

cializado, pelo menos em relação às postulações de Freud (1974y) 

em referência à vida em grupo. Isolado do mundo externo, o indiví 

duo estaria ameaçado de encontrar a satisfação que espera para a 

tender às suas necessidades. Nesse sentido, tudo aquilo que e da 

ordem interna vai procurar se significar em consonância com dcor
rências do meio externo, para que seja suplantado o estado de in 

suficiência relativo ao indivíduo devido ao seu nascimento prematu 

ro. Esse es t ado de carência, que aparentemente se converte num so 

frimento, representa um motor evolutivo , visto que , à medida em 

que o mesmo é apreendido pelo sujeito, resoonde pelo ocasionamento 

de um conjunto de movimentos que se orientam para o encontro de 

soluções que sejam em si caoazes de estabilizar este estado. 

~, ?ois, em funcão desse estado de carência que os 

elementos da ordem social se i WDlantam no ?siquismo e vão resultar 

nu~a transformacão do sujeito (Fages, 1975). Assim, as manifesta 

ções relativas ao desejo, encontram um obstáculo constitutivo,atr~ 

ves do qual as açoes se organizam para daí ter lugar o implante 

das normas relativas as determinações filogenéticas. O fato da 

existência desse obstáculo não inativa o desejo, muito pelo contr~ 

rio, cada vez o torna mais potente, principalmente no tocante a 

tentativa de encontrar o objeto perdido, formando assim, urna esp~ 

ral dialética, que, interligada aos núcleos da vida primitiva e 

aos elementos da vida social, acaba por estruturar os elementos de 

interligação e equivalência entre o mundo interno e o mundo exter 

no. Estes elementos se apresentam separados ?or esse obstáculo, o 

qual é, na realidade, o responsável pela clivagem da subjetivid~ 

de, conforme Dropôs Freud (1974a). 

Desse modo, o núcleo primitivo com a interveniên

cia das determinações sociais - especialmente, a lei paterna 

vai se engendrar de natureza tal que seja possível a satisfação das 

necessidades e a vida em convivio, evidencianco, entretanto, um 

possível acordo entre os aspectos da estrutura social, e os elemen 
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• • • C 
tos de natureza puramente individuais, a ?artir das novas funções f 
?síquicas que têm lugar e das condições estabelecidas em decorrên f 
cia do surgimento das mesmas. • 

C 
O obstáculo que, segundo Fages (1975), visa impedir a 4 

satisfacão imediata - pelo fato de interDor neste circuito elemen C 

tos de mediação -, acaba por efetuar uma transformação no sujeito, 

ao 90nto de fazê-lo desgarrar-se de uma ação ?uramente narcísica, 

oara investir num elemento de natureza abstrat~, que e dispo~ to 

pela realidade cultural. Este elemento é em si, potencialmente ca 

paz de refletir na variação mais ampla das -ações do indivíduo vi 

sando, dessa forma, o encontro de um apanágio ?ara a insatisfação 

relativa à im?ossibilidade de realização do desejo. Neste caso, e~ 

se obstáculo ao dirigir o indivíduo para situações como a sublima 

ção e a formação reativa (responsável pela virtude), vai se consti 

tuir como algo que ilusoriamente preenche a sua vida, pois confor 

me apontou Winnicott (1975), essa mediação feita Dela cultura I co~ 
o intuito da humanização, responde pelo implante de um estado de 

plenitude apenas aparente, pois tudo o que advém para o sujeito, ~ 

lém de ser espelhado pelo outro, é de sua autoria. Assim sendo, 

ao preencher sua falta básica, utilizando-se dos dispositivos cul 

turais, o sujeito cai num vazio permanente, do qual jamais ?oderá 

esca?ar. 

Ainda no tocante ao as?ecto funcional desse obstáculo, 

no qual se funda a socialização, vale assinalar que o mesmo mani 

festa uma divisão expressada por dois movimentos constitutivos da 

vida psíquica. De um lado, há a retenção ou controle das manifesta 

ções do núcleo arcaico relativo à vida primitiva, e do outro, e en 

gendrado um processo de repetição que se diversifica através do 

aoarecimento das necessidades e das demandas que traduzem as infor 

mações contidas no desejo. Assim, toda produção cultural 18 leva di 

retamente o selo dessa vertente orimitiva do psiquismo, na medida 

em que potencializa mecanismos de repetição, os quais no orocesso 

de socialização são disfarçados em função da lei paterna que, em 

princípio, é a marca mais forte resoonsável oela retenção ou retr~ 

atividade das manifestações da dimensão arcaica do osiquismo. So 

bre esta marca, surge um movimento psíquico que se encarrega, em 

princí9io, de remover o obstáculo, embora não o faça, ?ois reoerc~ 

te na elaboração de projetos que se orientam para a vida futura do 
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sujeito. Com isso, fica possibilitada a distinção entre 

terno e mundo interno, principalmente no que tange aos 

de espacialidade e de ternporalidade. Não obstante, esta 

vai se efetuar em função daquilo que, através de atos 

mundo ex 

eleme~to~ 
distinção 

criativos, 

são significados como ?rodução em função das normas culturais. 

Esta produção legitimada pela cultura se converte numa 

marca duradoura, que é responsável pela incorporação do curso his 

tórico, no qual o sujeito transcorre ao mesmo tempo em que permite 

a sinalização dos espaços que circundam o sujeito, 9ara que seja 

discriminado o espaço interno. Desse modo, 'essa produção através 

do ato criativo é, conforme demonstrou Winnicott (1975), um indI 

cio de operaçao que deixa entrever o a~risionamento do desejo no 

conjunto de códigos sociais, muito embora de forma obscura, pois 

se revela nas transações condicionadas sobre o eixo espaço-tempo. 

Este obscurecimento é o efeito da indestrutibilidade do 

desejo e da situação do imposslvel encontro do objeto adequado de 

satisfação em termos de restauração narclsica. Esta questão assim 

apresentada pode sugerir que há um contra-sentido neste processo, 

ou seja, suqere que há, pela presença desse obstáculo, uma certa 

deformação pslquica, embora não seja isto o que ocorre, pois este 

é um obstáculo organizado em função do seu caráter estruturante. 

Na realidade, o que é entendido em termos de contra-sentido, e a 

atividade pulsional, que ,se altera em função do retardamento da sa 

tisfação das necess~dades, retardamento esse necessário para que 

seja posslvel a socialização. Esta é a alteração do curso da ~ani 

festação pulsional que atende ao implante das condições que viabi 

lizam o acesso ao simbólico. 

Para que o simbólico se constitua como tal, se faz ne 

cessário que algo do registro do imaginário, se transforme para 

servir como uma matriz mediadora, que torne posslvel as alterações 

que via de regra se processam no destino das ?ulsões 

mente no âmbito do real). Isto porque, segundo Micela 

(particular 

(1984), o 

referente oulsional modificado é um daqueles que se inscreve a pa~ 

tir das determinações simbólicas, ou seja, qualquer alteração no 

destino do representante pulsional e de sua fi~uração no inconsci 

ente, tem consequência simbólica, na medida em que abre um es?aço 

no psiquismo, com a finalidade de que as ocorrências do mundo ex 
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terno possam nele fiqurar. Este é o modo pelo qual, a matriz fan 

tasmática vai marcar-se na estrutura biolóqica e diferenciar-se da 

mesma, pelo processo de socialização. 

Ainda neste processo, se faz necessário um movimento 

de significação, que resulta numa diferenciação da matriz fantasmá 

tica em relação à matriz biológica. Por outro lado, em função da 

oscilação que a função ?ermite, fixa uma estruturação no psiquismo 

de dadas condições externas, a_partir das leis ,que são im:osta1 ao 

sujeito. Estas, por sua vez, vao se refletir na organizaçao de ' to 

dos os vetores do corpo e dos fantasmas. 

No que tange ao corpo, o gozo assinala a olenitude do 

estado de prazer, de modo a remontar o estado de simbiose primiti 

va, enquanto que os fantasmas assinalam urna condição de interrup 

çao para este estaao de qozo~, em função da impossibilidade de 

restauração plena desta relação simbiotica. Isto, considerando-se 

que a linguagem se antepõe como um obstáculo à essa restauração. 

Em relação à possibilidade de o gozo representar uma condição limi 

te entre aquilo que é da ordem do principio de prazer e aquilo que 

decorre do processo secundário, deve ser contido em certo sentico 

de conformar-se em termos de descontinuidade, pois caso, torne-se 

uma função contínua, configurar-se-ia uma transgressão, de certo 

modo, bastante perigosa em relação à possibilidade de manutenção 

da vida . Assim, há uma quebra neste circuito, o qual se torna rep~ 

titivo, e é este o seu caráter de singularidade, que decorre do en 

trelaçamento da repetição a urna lei de permanéncia em relação as 

manifestações pulsionais, sendo doravante consideradas em duas con 

dições: como possíveis de expressão, e impossibilitadas a 

rem como exigências a serem atendidas. 

figura 

Neste sentido, deve se abrir um espaço para comnreen 

der o estado de produção cultural, que deve surgir em função das 

transformações que se registram nestas etapas do desenvolvimento 

evolutivo, de modo a assegurarem a discriminação dos espaços psi 

quicos e dos lugares que são criados pelo desejo. No que tange a 

esses lugares, o acesso é determinado por um conjunto de normas,as 

quais também coloqam em nauta os termos da nroibição em relação ao 

alcance desses lugares. 
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Naturalmente, a referência é a lei paterna, como pr~ 

meiro esteio que norteia e transforma a relação mãe-filh0 2o impon 

do as condições de humanização. Neste processo, ficam imolícitos 

os asoectos da proibição do incesto. ~ a partir desse aspecto pro~ 

bitivo, que o indivíduo passa a circular na cultura orientado pela 

morte que se expressa em funcão da lei paterna . Esta, em última 

instância, é relativa ao mito do assasinato do pai primitivo, vis 

to que, segundo Rosalato (1974), " o pai mo~to po~ ~e have~ ~ubmet~ 

do tamb~m a lei , ~e eonve~te num ~Zmbolo, eomo .pa~~ado , eomo te~t! 

munha ~ealizada e eomo pe~~eeuç~o de um de~ejo at~ o 6im " (p . 198 ) . 

Neste sentido, a cultura vai evidenciar, 

seus agentes de transformação) que, a morte desse pai 

Jatravés de 

primitivo é 

também a morte de cada sujeito que se socializa, na medida em que 

esta condição implanta urna necessidade de sobrevivência, a qual 

não estava prefiqurada a nível do registro inconsciente. Esta é a 

consequência da ~assagem do sujeito pelo complexo de ~dipo, onde 

os fantasmas do assasinato do pai são desviacos a serviço da stbl~ 
mação e da criação simbólica, oara que com isto, possa haver por 

parte do sujeito urna adesão ao oai morto numa certeza de que este 

pai da horda orimitiva está mesmo morto. 

Assim sendo, a socialização analisada em função da pro 

dução cultural, vai ser o resultado da capacidade do sujeito se 

articular na rede normativa, onde se expressam as capacidades de 

criação voltadas para a vida. Suas invenções, resultantes da cria 

tividade, na realidade, representam tentativas de resolução inte 

rior acerca do possível encontro com o objeto primordial oerdido . 

Com isto, o laço criado entre aquilo que e produzido 

pela cultura e a lei paterna introjetada representa, por cesloca 

mento , urna reaproximação do indivíduo à figura materna, o que e 

configurado corno urna possibilidade oresente de transgressão a essa 

lei pelo fato de a ?ulsão estar sempre primando para que i~;to a 

conteç~ 21 . E~ta potência da pulsão, a partir das transformações re 

sultantes do complexo de ~dipo, se abre num caminho duplo: por um 

lado, se encaminha para a vertente ditada pelos núcleos arcaicos 

do psiquismo. Assim, se acomoda de modo a desconhecer o aspecto 

normativo, visto que, em função do entrelaçamento dos representa~ 

tes pulsionais do psiquismo da vida primitiva, fica patente a exi 
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gência de satisfação imediata para as necessidades voltadas oara a 

obtenção do ~razer (Safouan, 1982). 

Por outro lado, há o encaminhamento das manifestações 

pulsionais para a vertente que se origina a partir dos aspectos a~ 

similados da cultura, os quais interpõem determinados obstáculos 

no trajeto que leva à obtenção do prazer. Desse modo, ficaria, oor 

assim dizer, retardada a satisfação de algumas necessidades, sue 

estariam prefiguradas pela encenação fantasmát~ca co desejo. Assim 

sendo, esta segunda vertente equivale a algo, que em princípio de 

forma ilusória, anularia o estado de carênqia pelo fato de ofere 

cer ao sujeito uma sêrie de objetos mediadores que se dispõem para 

?reencher este estado es?ecífico do ser humano. Neste' caso, trata

se especificamente da linquagem. Não obstante, o que resulta do 

aparecimento dessa função é um avivamento eterno do estado de au 

sência, visto que a linguagem é uma ausência de uma presença, que 

ao ocupar um dado lugar, ao mesmo tempo serve como instrumento in 

dicador do vazio siqnificativo, em relação ao qual o indivíduo se 

constitui na condição de humano. Com isto, se forma uma espiral 

dialética entre a linguagem e este vazio, a qual resultará num pos 

sível equilíbrio entre o desejo e o gozo (Rosalato, 1974). Desse 

modo, o jogo da significação ficaria mesclado com a satisfaç~6 e 

com o impedimento ~o prazer imediato, condição esta ditada pela 

cultura como substrato do processo de socialização. Contudo, isto 

so é possível se o pai morto estiver mantido como um mito e não co 

mo um pai idealizado, pois se o pai permanece ?ara o sujeito ap~ 

nas nesta segunda condição, os fantasmas se alteram e ?roduzem uma 

matriz que, acionada, acaba por propiciar uma transgressão ao as 

pecto normativo estabelecido culturalmente. Esta transgressão se 

consumaria, por assim dizer, numa abolição da certeza da própria 

morte. Seria, portanto, esta uma tentativa de encontrar imediata 

mente o prazer, ou seja, uma realização para o desejo de ~aneira 

narcísica e nao através de uma encenaçao erótica, forjada a partir 

do encontro com o Outro. 

Com isto, as significações resultantes do processo de 

simbolização 90dem ser em parte, consideradas como inexistentes, 

pois participariam de uma dinâmica de forma ilusória, ao ponto de 

se obscurecerem. O resultado desse feito seria uma reativação dos 

mecanismos arcaicos relativos ao período evolutivo em que predom~ 

nava o funcionamento arcaico da pulsão, onde não figurava sequer 

nenhum indício de relação ou representação objetal, ou seja, tra 
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ta-se do momento em que a moçao pulsional ainda não estava atrela 

da nem à matriz fantasmática, nem às redes do simbólico. 

Este é o aspecto decorrente da possível transgressão, 

visto que o objeto criado pelos mecanismos de significação passa a 

ser captado pelo sujeito como uma realidade concreta, através do 

canal visual, e não é tratado como uma entidade simbólica. Esta 

prevalência do olhar acaba ?or se constituir num efeito que distan 

cia o sujeito do processo de humanizaçã0 22
• Além do mais, o efeito 

mais marcante desse desvio se dá no olano sexual, onde em determi 

nadas circunstàncias, se "apagam os limites referentes à diferencia 

ção dos sexos, seja de uma forma indireta, como nas produções míti 

cas, ou de forma direta como nas formas nsicooatolõgicas.De qual 

quer modo, trata-se, substancialmente, de um desvio a uma lei que 

está em jogo. Até certo limite, este desvio se faz necessário oara 

que o sujeito possa encontrar referenciais de diferenciação, que 

se converta~ em efetores de significacão desse desvio, ocorrido em 

torno dos representantes pulsionais em função do ~dipo (Green, 

1982a) . 

Neste sentido, a lei se apresenta como uma abertura à 

realização, ao passo que e, ao mesmo tempo, um convite à transgre~ 
-sao, a qual e colocada para o sujeito anenas como uma possibilid~ 

-de e nao como um dado concreto para, desse modo, assegurar a oni?~ 

tente autoridade do pai idealizado, e a sua destruição através da 

assimilacão do mito do pai morto. Isto quer dizer que, ao i!ltroj~ 

tar este mito, o sujeito se dispõe num ato de criação que o torna 

livre, sob certo sentido, desse aspecto normativo ditado p~las res 

trições i~postas p~la lei paterna. Com isto, torna-se possível uma 

rpaproximação da figura materna, mas desta vez de forma bastante 

diferente em relação à conformação da orimeira relação entre mãe e - " I 
filho, visto que, nesta segunda l i gação, se verifica a 9re$ença 

de mecanismos mediadores (tanto da ordem materna, quanto da ordem 

do psiquismo da criança), interpostos pela cultura. 

Não obstante, assinala Rosalato (1974) que, mesmo as 

sim ainda é possível nesta reaproximação, se configurar condições 

que se traduzam na realização de atos incestuosos em relação à fi 

gura materna mas, que neste contexto não é mais a nível corporal, 

senão através dos canônes simbólicos, e por assim dizer, conforme 
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salienta Winnicott (1955), ter-se-ia ai, nestes elementos meciado 

res, uma substituição dos aspectos relativos aos primórdios da vi 

da do individuo, exatamente no que concerne ao vinculo materno-fi 

lial. Este elemento mediador ao qual Winnicott se refere e, sem 

sombra de dúvida, o objeto transicional. Este representa uma rea 

proximação da criança à mãe, mediada pelo simbólico. 

Assim sendo, a reaproximação a mãe mediada pela Lei 

paterna permite à criança efetuar de certo modo uma transgressão 

mas, à medida em que esta se dá a nivel simbólico, - através da 

produção cultural - a possibilidaoe de retalização ficaria aboli 

da, visto que este tipo de transgresão é legitimado socialmente e, 
I 

neste caso, só deveria acontecer desta forma. Em outras palavras, 

o ato de criatividade representaria tão somente uma forma disfar

çada de o sujeito confirmar e firmar sua relação com a figura ma 

terna, evidentemente de uma forma bem idealizada e não mais con 

substanciada corporalmente (Milner, 1974). 

Nesse sentido, este tipo de transgressão, que se dá p~ 

la assimilação dos códigos culturais como efeito de 9rodução simbó 

lica, é uma forma ~ermitida que acaba Dor oferecer ao sujeito os 

elementos necessários, que garantem a sua existência, pois estaria 

interpondo uma barreira entre o mito do pai morto - o qual se si 

tua aquém de toda produção cultural - e a lei - que e estabeleci 

da e, por sua vez, está situada sempre num espaço localizado fora 

e além do sujeito. Esta forma de união que se verifica nesses 

dois elementos é u~a condição do processo de socialização, o qual, 

tem como central, a sublimação, processo este que resultará no es 

tabelecimento de condições as quais se constituem de modo a sign~ 

ficar a diferença através dos processos valorativos. Porém, nao se 

situa aqui a idealização, pois a diferenciação é uma condição que 

permite o gozo fora de um estado frenético, e nao em termos de uma 

fixação libidinal, como ocorre na idealização onde o individuo ten 

ta se realizar d~ forma fantasmática através de ideais. Isto I oco~ 
re, de certo modo numa tentativa desafortunada de negar o 

de carência básico. 

estado 

Por outro lado, assinala Green (1982b), que, o resulta 

do da realização, através das ocorrências resultantes do processo 

de diferenciação , funda a simbolização, condição "sine qua non" p~ 
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ra o processo de socialização, na medida em que certifica para o 

indivíduo a morte e, através dos elementos produzidos culturalmen 

te, ocorre de parte 00 indivíduo, um certo distanciamento em rela 

ção a essa única certeza para que a mesma seja mantida corno algo 

muito longínquo. Este é o Dano de fundo que assenta o processo de 

socialização, na medida em que se concebe que o homem se socializa 

na tentativa de firmar laços que se convertam em amortecedores das 

manifestações da pulsão de morte. t; neste sentido que Micela (1984) 

afirma que, neste processo a liqação de um ser cpm outro é de funo.a 

mental importância. t; por esta razão que a ligacão mãe-filho tem 

um papel central, principalmente pelo fato de que 

A in;te/z.ação do.6 doi.6 i lllaginã/úO!.J mãe - M 
lho - ê, poJttan;to a pJtodução de a...U:c..ltidaae. 
eJlUte O!.J doi.6 .6uJWO.6 - ê wn pJtOc.eMo de 
pJtodução de Jte.tação .6oual. e Wl1 pJtOC.U.60 de 
c.ltiação de .6:tmbolo.6 de val.oJt , de ling uag em , 
110 ,teJtJteno do.6 c.aJteumento.6 JteupJto C.O.6 , que 
enc.onVz.a .6ua oltigem no pJtOC.U.60 geJtal. da Jte 
pJtodução .6 oual. . 

De Jte.6to , .612. atJtavê.6 da mãe. , o que vu 
c.u.ta ê o t:dipo, na medida em que uta utJtu 
tUlta JtepJtueYLta no Mvel e6e;tivo e J.Jimb ôlic.o 
o 1II0delo p.6:tquic.o do podeJt, 0.6 6anta.óma.ó ma 
t eJtI1O.6 induzem no ~naginâJtio individual. a 
10Juna do c.on.óelw.mento p.6ic.olôg.<.c.o e afJe;tivo 
c..m 6ac.e dcw Jte.taçõ e.6 ,5 o UCÚ.6 ewte.nte.6 (p. 
133) . 

t; neste sentido que, a transforwação cultural que a 

mãe possibilita através da lei paterna, se constitui como fundamen 

to último, que "pari passu" garante dadas condições necessárias a 

manute nção da vida, visto que desse modo, a matriz fantasmática, 

ou seja, mais especificamente aquilo que é produzido pelo fantasma 

diante das normas culturais, é confrontado sistematicamente com a 

rede de leis estabelecidas no seio das relações sociais, e assim 

sendo, um conjunto de re~resentações, vão gradativamente se consti 

tuindo a nível psíquico como elementos de intersecção entre a rea 

lidade cultural e a matriz fantasmática. 

Efetivamente, a partir da assimilação das normas cultu 

rais, o indivíduo se afasta qu a se que por completo das particular~ 

dades dos elementos pulsionais, principalmente em sua conotação 

mais primitiva, quando assinalava a presença do estado de corpo 

fragmentado. Noutro sentido, sucumbe também dete rminadas manifelt~ 
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I 
ções relativas aos orimórdios da vida. Isto ?orque, o emprego das 

leis e a oossibilidade de transgredí-las, num sentido utilitário, 

exige que haja a produção cultural corno condição legítima no seio 

social, a qual atende tanto à obediência à lei paterna, quanto a 

possibilidade de transgressão, pois sempre há na produção cultural 

algo que se caracteriza corno urna alteração do elemento pulsional, 

e que surge refletido nos cois níveis do sistema cultural: o corpo 

e a linquagem, visto que "em amb o ~ inc~ e v em-~ e o~ ~Zmb olo ~ da cul 

t u~a" (Mic ela, 1 984 , p . 127). Daí então, esses dois níveis represe~ 

tados e articulados no inconsciente respondem pela forma corno a re 

de simbólica altera as manifestações pulsianais naquilo que as mes 

mas têm de mais primitivo, ou seja, esses dois efetores do simbó 

lico, ao propiciar a produção cultural, acabam por forjar um con 

texto que escamoteia, de certo modo, essas manifestações nois, na 

realidade, essa produção, além de ser urna manifestação indireta 

das mesmas, revela-se, por outro lado, corno urna tentativa de bur 

lar a lei naterna e efetuar, em função disso, uma a?roximação a fi 

gura materna. Neste sentido, a imagem do pai idealizado se fixa em 

função do pai real e não do pai mítico da horda primi tiva. 

o que ocorre então, é urna valorização do pai real e 

uma desvalorização do Dai · ~rimitivo, pois, e a este Dai real que 

o indivíduo se dirige para desgualificar o pai morto e sair do oro 

cesso de alienação primordial, que ocorreu quando o sujeito mante 

ve sua primeira ligação com a figura materna. ~ pelo efeito de 

urna lei, evidenciado pelo pai real, que há a garantia de que o pai 

da horda primitiva deve ser mantido corno morto, razão essa que re 

percute no representante pulsional para torná-lo disponível, a fim 

de que possa se dirigir a outras situações. Desse modo, o indiví 

duo estaria em corldições de recriar os objetos do mun~o externo, 

utilizando para isso, as manifestações de forma indireta da matriz 

fantasmática relativa aos aspectos individualizaoos contidos no 

registro do imaginário. Para isso, recorre ao aspecto normativo, 

visto que sua expectativa é que sua ligação com os objetos seja re 

conhecida no contexto social que está inserido . 

~ assim que procede o sujeito numa tarefa onde o que 

faz nada mais é senão tentar restaurar a fenda deixada pelo objeto 

perdido , mesmo que isto jamais seja ?ossivel. 
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-Esta impossibilidade nao e reconhecida pela matriz fan 

tasmática , a qual está permanentemente movendo o ?siqu ismo do in 

divíduo com vistas ao encontro do objeto que obture essa fenda pa 

ra assim ter-se no ?siquismo , a homeostase característica do esta 

do no qual se observa a restauração narcísica . Isto é o que e ence 

nado no núcleo psíquico pri~itivo , onde a lei funcional e o proces 

so orimário . 

Noutros núcleos que funcionam sobre . a égide do proces 

so secundário verifica-se , a partir da assimilação e utilização 

das normas culturais o estabelecimento de uma certeza, a qual apo~ 

ta ?ara a impossibilidade de reencontro do objeto prim?rdial,qUri~ 

quer que sejam os meios. I 

Face a essas constantes exigências da matriz oulsional 

e a esta certeza, o indivíduo se encontra num impasse , pois, nem 

pode nesar essa certeza e , nem tão ?OUcO , encontrar esse objeto . I~ 

to porque , a lin0uagem o teria eternizado co~o uma falta. 

Na tentativa de encontrar uma medida conciliatória , o 

sujeito se engaja num projeto , onde procura tornar os limites des 

sa certeza mais flexíveis =, ao mesmo tempo , amortecer a intensida

de das manifestações da referida matriz . 

Esta é a recompensa que, segundo Nasio (1980) , o suje~ 

to encontra pela função lingüística para evitar a destruição do 

objeto perdido emanada da matriz fantasmática . Com isso , tenta a 

través dos códigos culturais encontrar objetos substitutos que re~ 

pondam Dor uma recriação do mesmo . Assim , orocede a uma destruição 

apenas no plano ideal , o que contribui para o surgimento da criati 

vidade . 

Esse mecanismo de reparaçao e ao mesmo tempo de conota 

ção destrutiva , a nível ideal, permite a intensificação dos 

los objetais , particularmente pelo fato de que , desse modo, 

~ Vlncu 
-a mae 

é captada em sua integridade e conservada aoenas como um objeto de 

amor, sendo o pai, por sua vez , mantido como um reoresentante da 

cultura, que se eterniza Dela criação simbólica. Dessa dupla cons

tituição surgem os princípios que assequram a vida e também aqu~ 

les que são res~onsáveis pela realização do sujeito no seio das re 
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lações sociais pois, aí se conjugam num todo as interferências dos 

fatores provenientes do registro do imaginário e aqueles que sao 

apresentados pela figura paterna. 

Com isto, a matriz das manifestações pulsionais que e~ 

tava entrelaçada apenas ao modo de funcionamento psíquico, refere~ 

te ao vínculo diádico mãe-filho, conhece agora o fundamento origl 

nário do processo de humanização que e o ~di?o (Maci, 1979). Desse 

modo, a resposta imaginária aos protofantasmas ·se faz por um cami 

nho mais longo, ?ois tem que levar o selo do reg istro simbólico.As 

sim, o sujeito recompõe, no interior do seu osiquismo a realidade 

imaginária a partir da produção cultural que a lei pa~erna eviden 

cia. Isto faz com que o sujeito se reencontre em algum lugar, to~a 

contato com as três matrizes diferenciadas, nas quais o desejo cir 

cula e aoresenta em cada uma delas uma função específica. 

Ao se cientificar que deve manter essas três matrizes 

numa relação diferenciada, o sujeito se dispõe a efetuar míninas 

transqressões pois, quando se dirige ao ?ai, contraria uma exigê~ 

cia pulsional, ao passo que tenta uma aproximação ao coroo ~ater 

no, visto que a criatividade a qual se envolve é, na realidadel um 
I 

reencontro com o protótipo da relação ~rimordial com a mae e uma 

renegação da lei paterna, o que se converte num perigo mortífero. 

Desse modo, a transgressão a lei ~aterna, deve sempre 

estar freiada em função de consequências práticas pois, desse mo 

do, o sujeito estaria em condições de se desviar das mesmas, como 

ocorre quando renuncia ao incesto. Assim, amplia seu universo de 

relações objetais, estabelecendo novos elos comunicativos, instig~ 

dos em função de processos inconscientes que vão fundar todo ato 

de p rodução cultural, a serviço da socialização. ~ assim que se 

efetua a confrontacão entre a matriz primitiva do sujeito, a qual 

prima apenas pela obtenção do prazer, e a parte que se organiza 

vincularmente, que prepara o indivíduo ?ara viver em função de suas 

potencialidades intelectuais e de suas virtudes, ou seja, desta 

fronteira, surgem indicadores, que estabelecem com ambas as verten 

tes, um acordo a fim de permitir a sobrevivência, conservando tan 

to os aspectos de universalidade neculiares à espécie, quanto os 

aspectos de singularidade e de particularidade referentes ao indi 

víduo. 
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Desse modo, o processo de socializacão coloca o sujel 

to, em função da lei paterna, numa dupla abertura. Por um lado, a~ 

sinala uma reorganização e uma reestruturação dos representantes 

pulsionais que, no curso histórico, se inscrevem no psiquismo. As 

sim, se tem a nível psíquico, a produção de uma nova dimensão que 

realiza a combinação entre os elementos do registro do imaqinário 

e os elementos do registro do simbólico. Esta abertura representa, 

de certo modo, um distanciamento do núcleo arcaico, sendo a conse

quência disso o resultado da alteração do destino das pulsões. Por 

outro lado, essa abertura, evidencia a oresença de uma matriz de 

teor primitivo, a qual é constitutiva para 'a assiMilação das leis, 

e oara a realização através das produções codificadas, socialmente. 

Nesse sentido, esta segunda abertura representa nao so 

mente UMa transgressão em relação ao aspecto natural, mas também u 

ma presença marcante da interferência da lei paterna, a qual de ma 

neira própria, forja em função dos representantes pai mítico mor 

to, pai ideal e ~ai real um contexto que possibilita ahumanizacão, 

s e ndo que, em relação aos dois primeiros representantes, a prod~ 

ção simbólica se interliga com um anteparo que figura em termos en 

cobridores, e em relação ao terceiro retrata e intensifica a lacu 

na que é fundada no nascimento, e que é relevante no processo de 

socialização, onde se perpetua a imutabilidade na lei como condi 

ção de existência. 

I 
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N O TAS 

01 - Quando se fala em matriz biológica, se tem em mente os outros 

aspectos que o sujeito apresenta, ou seja, trata-se das devi 

das transformações pelas quais passa para ascender ã condiçâo 

de humano. 

Presume-se entâo que, a norma 'biolóqica resoonde 

por uma organizaçâo que Dossibilita o aDarecimento de dadas 

funções vita i s no plano homeostático. Esta é a postulaçâo de 

teóricos da corr.ente etolóaica. Essas regras biológicas "Der 

se" nâo sâo suficientes ?ara aarantieJ'Tl a condiçâo ce humano 

ao homem. Por esta razâo, o sujeito em sua trajetória evoluti 

va vai efetuar um rearranjo dessas normas com o objetivo de 

incorporar ãs mesmas um outro conjunto de normas aue sao fa 

bricadas Dela história filogenética humana. 

A partir daí, torna-se apto a fabricar instrumen 

tos úteis oa~a garantir a sua sobrevivência. Esta organizaçâo 

instrumental - normatizada pela história individual 

converter numa mudança do funcionamento das normas 

vai se 

biolóai 

cas, resultando num distanciamento em relaçâo ãs mes~as . 

Ain0a se observa no curso evolutivo, a assimilaçâo 

das normas cu~turais ditadas pela linguaqem, o que vai tornar 

o homem um animal simbólico pois, conforme assinalou Habermas 

(1982 ) 

o .6U.j edo .6oual c.on IttoYI.tado c.om M.U I11UO 
a.mb-<.ente, c.ompottta -.6 e globalmeYI.te 1-'l.ente ao.6 
tJttoc.e.6.60.6 de pttodução e de ttepttodução do paMa 
do da me.6ma nOJUna Que aquele Eu c.hec.ado pOfl 
.6eu Não -Eu .6e c.ompottta d-<.ante da ação Que lLe 
;Vwage .6 oblLe.pttóptúa, um Eu QUe. .6e. plLoduz no 
ato da c.ontltap0.6-<.ção do Eu abioluto c.om wn 
Não-Eu QUe. lhe. ~ OpO.6to (p.57). 

Com isto, se verifica que, ao ser portador da lin 

guagem, o sujeito opera em si uma demarcação entre aqueles 

conteúdos psíquicos que antecedem ao anarecimento dessa fun 

çao e aqueles que da meSIT.a advém, resultando num corte no ho 
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rizonte de suas açoes. Daí, tem-se as açoes ditadas Dor um 

Eu normatizado ~ela linguaae~ e dirigido ?or urna funçâo simb6 

lica e as a~ões que a90ntampara a orqanizaçâo mais arcaica do 

psiquismo relativa ao funcionamento das leis biol6aicas e ins 

trumentais. 

De posse da linguagem, o sujeito pode se engajar 

num novo empreendimento ditado pelo desejo, e aí entram em 

cena as normas do inconsciente. Neste caso, trata-se de um 

conjunto de regras que, para Freud (1974d), sâo obscuras. 

02 - A identificaçâo especular - que se faz em term9s daquilo que 

e igual (a mâe captada como uma projeçâo do indivíduo) -, e 

o primeiro passo de socializaçâo, sendo que a identificaçâo 

que se faz à figura paterna, em termos daquilo que e diferen 

te, reoresenta o segundo corte, o qual se converte num efetor 

da socializacâo. Este processo teria entâo um fechamento dife 

rente, visto que, enquanto a identificaçâo especular eviden 

cia para o sujeito a existência de algo que lhe ê igual, a 

identificaçâo paterna dei x a transparecer algo que se consubs 

tacializa em termos da diferenca. 

o resultado dessa espiral identificat6ria é a bus 

ca do indivíduo de explicações acerca da origem de sua sexua

lidade, através do encontro com a figura materna. Também bus 

ca um ser fora do contexto familiar para a realizaçâo s~xual, 
o que decorr~ do encontro cofu a figura paterna, aspecto esse 

decisivo no processo de sexuaçao. 

03 - O simb6lico, ao se constitir como tal, representa uma barrei 

ra as manifestações do imaqinário. 

04 - Mesmo na descarga motriz desordenada já há um indício instru 

mental ~ue se orqaniza em funçâo de um atendimento. Entretan 

to, à medida em que discorre o Drocesso evolutivo, esta des 

caroa motriz desordenada se transforma em açâo específica,se~ 

do esta o efeito de um ato explícito decorrente da açao do de 

sejo do Outro. 

05 - A mae, ao apreender a criança Delo olhar (quer dizer, a crian 

ça se imobiliza para presenciar o gozo materno que transparece 
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no olhar da mãe), torna-se de tal forma onipotente, pelo fato 

de nesse momento ser a única realidade capaz de aprisionar 

sujeito nas mrlhas do seu narcisismo . 

o 

06 - A necessidade emana uma moçao que, via de regra , se constitui 

num adestramento da realidade oulsional. 

07 - Fala-se aqui ~a contextura criada pelo fascínio do nascisis 

mo, pelo fato do seu caráter de prazer imensurado poder condu 

zir o indivíduo à morte . 

08 - A própria mãe, ao sujeitificar o feto no seu psiquismo como 

humano, estabelece 9ara o mesmo uma matriz de possibilidades 

em relação às manifestações dos aspectos relativos à realida 

de fantasmática. 

09 - Todo ato humano ê simbolizado nara ser decodificado, sendo 

tambêm o resultado de uma moção oriunda de um fantasma especí 

fico. 

10 - Como a realização do desejo nao se faz com o objeto original, 

fica no psiquismo uma marca de que o mesmo nao foi encontra 

do. Desse modo , cada experiência de satisfação acaba por con 

firmar a impossibilidade de encontro do objeto originalmente 

gerdido . Essas confirmações (diga-se marcas), formam uma bar 

reira densa, pervindo de anteparo às manifestações frenêticas 

da pulsão que requerem para a satisfação esse objeto primor 

dial. Esta ê uma forma de amortecer as interferências da pul 

são de morte. 

11 - O estado de carecimento mencionado se deve ao fato de que ao 

ser humano falta-lhe, por ocasião do nascimento, as condições 

mínimas necessárias à sua sobrevivência; tanto do ponto de 

vista biológico, quanto do ~onto de vista psíquico. 

12 - Neste sentido, os estruturalistas estariam de certa forma re 

tomando o orop lema apresentado 90r H.Jackson no plano neurof! 

siológico soLre a hierarquia funcional do sistema nervoso, e 

tambêm a questão abordada por Freud no que concerne ao funcio 

namento do osiquismo em termos de sua nrimeira tónica. 

- 467 -

I 

l 

l 
I 

• 
C 



13 - A primeira diz respeito ã clivagem da subjetividade e ao en 

contro do semelhante através da relação especular. A segunda 

se refere ao encontro da diferença, o que se verifica pela 

identificação ã figura paterna cuja finalidade é a definição 

relativa ã sexuaçao. A terceira se efetua para que seja possi 

vel a vida em grupo. 

14 - Â medida em que o sujeito capta a realidade decorrente das 

transformações produzidas pelo homem, se qrocede um rearranjo 

na matriz básica, tanto no que se refere ã possibilidade de 

metabolização desses aspectos externos, quanto no que concer 

ne a capacidade de predisposição frente a possíveis ocorren 

cias futuras. 

15 - Viver socialmente é o resultado do engajamento do sujeito na 

linguaaem, o que representa a passagem do sujeito instrumen 

tal-definido em termos marxistas, - ao sujeito do inconscien

te postulado por Freud. 

16 - Este asnecto da individualidade, apresentado por Khan , diz 

respeito a um núcleo de conteúdos subjetivos, denominado de 

espaço do segredo. 

17 - Em ce ~ to sentido, aquilo que é ditado pelo desejo se contra 

põe ãs determinações ditadas socialmente. Por esta razao, ou 

seja, para que o sujeito tenha um convívio social, se faz ne 

cessário que o 'desejo se manifeste em busca de satisfação em 

circunstâncias tais que não ponham em risco a sobrevivência 

do sujeito em gru~o. Seria talvez, este o motivo pelo qual o 

desejo procura sua realizacão através da atividade onírica . 

18 - Todo ato do indivíduo tem que ser significado culturalmente 

e assim contém a influência marcante dos protofantasmas, mes 

mo que seja através dos seus derivados. 

19 - 0 gozo re?resentaria então uma nerda de limites, o que r~su! 
taria numa perda de individualidade, nelo fascínio que e pecu 

liar a esta situação. Diante dessa situação, um fantasma en 

tra em acao pois, o estado de qozo teria feito suscitar urna 

aproxima~ão ã morte , a qual o fantasma se interpõe para gara~ 

tir a continuidade de vida. 
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20 - A lei ?aterna abre uma fenda na relação mãe-filho. Isto, para 

que se efetue o imolante da cultura como algo que e externo 

aos dois elementos dessa relação e que desfaz o vínculo sim 

biótico. I 
21 - A cultura, à medida ew que se imoõe ao sujeito, traça-lhe uma 

matriz que espelha a diferença. Face a esta demonstração, o 

sujeito se vê ameaçado e procuraria no reencontro com a fig~ 

ra materna reativar condições referentes ~o estado de simbio 

se, onde não se figurariam auaisquer sinais de diferenciação. 

22 - O olhar deve ceder um esoaço nara que outra modalidade pulsio 

nal, alêm da escó9ica, entre em ação pois, somerite assim e 

que se dá a caotação da unidade corooral integrada. 
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08 - INDICAÇÕES METODOL6GICAS 

No que se refere ao desenvolvimento do processo de 

coleta de dados, o universo do estudo em questão se restringiu a 

universitários da cidade de Fortaleza, principalmente àqueles que 

se prontificaram espontâneamente a comparecer a todas as fases da 

investigação. A razão pela escolha de estudantes universitário~,da 
cidade de Fortaleza, se deve a vários motivos. Em principio, orien 

ta-se pela suposição de que, sendo os universitários sujeitos que 

passaram por um processo decisivo na escolha de uma profissão vi 

sando realização simbólica - estariam, possivelmente ~m função do 

seu nível cultural, em maior disponibilidade para falar sobre si 

mesmos e sobre os diferentes valores culturais nos quais estão eng~ 

jados. Isto, levando em consideração que estes sujeitos não só teri 

am uma maior compreensão do seu mundo interno, como também do mundo 

que os cerca (possibilitada pela escolha profissional) . 

Este fator foi de suma importância, nao só pelo fato 

de possibilitar ao universitário uma maior profundidade no que tan 

ge ao auto-conhecimento, mas também, pelo motivo de que, nesta con 

dição, estaria mais propenso a deixar transparecer os diversos as 

pectos de sua dimensão imaginária. Por outro lado, também e possi 

vel evidenciar as intrincadas articulações do req istro do imagin~ 

rio, com o simbólico, principalmente aquelas observadas no processo 

da organização da intersubjetividade e, ainda, a maneira como as 

interferências do real surgem no campo daquele registro como rupt~ 

ras na atividade fantasmática. 

De resto, atenta-se para o fato de que em relação à 

intersubjetividade, os aspectos do real que figuram como cortes si~ 

nificativos apresentam-se na qualidade de conteúdos excluidos, seja 

do simbólico, seja do imaginário. 

Outro motivo que norteou a escolha de universitários 

se deve a maior facilidade de acesso a este contingente, uma vez 

que o autor deste estudo encontra-se enqajado no meio universitário 

como professor; injução esta que tornou parcialmente viável a execu 

ção dessa investigação. 
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A escolha da cidade de Fortaleza justifica-se 

caráter sistemático da investigação, bem como pela dificuldade 

deslocamento do autor - em função da vida profissional do mesmo 

pelo ~ 

desenvolver em tal localidade -. Face a estas 

outras injuções, não foi possível a coleta de 

tos do país onde se pudesse encontrar nuances 

de 

se 

circunstâncias, entre 

dados em outros f po~ 
forjadas pelas ' dife 

renças culturais acerca da organização e constituição do psiquismo. 

Não obstante, esses aspectos "per si" não restringem 

a viabilidade e validade do contingente escolhido, de certo modo, 

esta unidade de apálise atendeu aos objetivos preconizados. Além do 

mais, o estudo teve como diretriz o método indutivo, onde se ootou 

pelo estudo de caso como procedimento qualitativo de análise, no 

qual qualquer unidade social é considerada como extrato represent~ 

tivo da sociedade. 

A unidade formada para análise é representada por 

treze protocolos de universitários, os quais compareceram a todas 

as etapas propostas para a coleta de dados sobre a organização e es 

truturação do psi~uismo humano - em termos dos registros imagin~ 
rio, simbólico e ~eal. Desprezou-se os protocolos que, por razoes 

quaisquer, deixaram de comparecer a alguma das etapas da investig~ 

-çao. 

Ca~a etapa constituiu um segmento para a análise de 

sejada, senrlo que, no término da aplicação individual, montou-se um 

protocolo, organizado sistematicamente em função de diretrizes pré

estabelecidas. Cada protocolo . depois de organizado, passou pelas 

seguintes modificações: atribuiu-se um nome fictício a cada sujeito 

d ' -o estudo, do mesmo modo que se procedeu uma alteraçao dos nomes de 

pessoas indicadas e de outros dados significativos que pudessem vir 

a se constituir como pistas indicativas, quer do sujeito, quer das 

pessoas mencionadas. 

Cohstituem, esses protocolos, um anexo que por que~ 

tão ética, não acpmpanha a tese, mantendo-se pois sob o mais rigorQ 

so sigilo. Desse modo, optou-se pela indicação de trechos elucidati 

vos do mate rial para a compreensão de um conceito e caracterização 

de aspectos referbntes à dinâmica do psiquismo. 
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Salienta-se aqui que, os referidos trechos foram 

transcritos em função do seu grau de adequação e de expressividade. 

Este é um dos esteios que direcionou a análise, bem 

como se constituiu uma maneira de apresentar descritivamente os ter 

mos que fazem referências à realidade psíquica. Assim, chegou-se a 

um processo de crítica e de depuração conceitual, onde são formula 

das proposições em função das observações realizadas. 

Ainda em relação aos trechos em questão, estes serao 

transcritos entre aspas para que se possa distinguí-los da análise 

estabelecida. Cada transcrição contém as indicações do ,nome fictí 

cio. 

Já o protocolo é o resultado do comparecimento do 

sujeito às seguintes etapas do estudo: Inicialmente, efetuou-se uma 

entrevista, com a finalidade de firmar um contatoi representando, 

desse modo, o ponto de partida para cientificar ao indivíduo acerca 

dos objetivos do estudo e, também, sobre as diferentes etapas rela 

cionadas ao procedimento de coleta de dados. Por fim, era sugerido 

ao sujeito que falasse acerca de si da forma que melhor lhe convies 

se, enfatizando a relevância do seu discurso, não importando a nat~ 

reza do assunto abordado, qualquer que fosse. A segunda entrevista 

foi realizada a partir ce um roteiro pré-estabelecido em termos de 

0istintos aspectos da r.istória subjetiva, e também sobre fatos si~ 

nificativos da vida do indivíduo, cotejando pois, aspectos referen 

tes à dinâmica do psiquismo, com destaque para a sua organização 

nos registros simbólico, imaginário e real. A base para a montagem 

desse roteiro, norteador da segunda entrevista, foi extraída do ma 

terial teórico disponível, principalmente das proposições estabele 

cidas por Mannoni (1973) i Rosalato (1974) i Metz (1980) e Maci(1979). 

Com referência à terceira entrevista, o procedimento utilizado vi 

sou, em primeiro lugar, efetuar uma complementação, caso necessária 

em relação às entrevistas anteriores. Em seguida, solicitou-se ao 

indivíduo o relato de dois ou três sonhos utilizando-se as recomen 

dações técnicas acerca do método da interpretação - tal qual oostu 

lou Freud -, possibilitando a obtenção da cadeia associativa que se 

verte num acesso ao simbólico, já que, o conteúdo do sonho em si e, 

por excelência, um produto imaginário (Metz, 1980). 
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Urna quarta entrevista foi idealizada em termos da 

necessidade de urna maior quantidade e melhor qualidade daqueles da 

dos não esgotados nar entrevistas anteriores. Configurando-se, po~ 

tanto, corno complemento. 
• I 

Enfim, as en.trevistas têm por objetivo explorar o im~ 

ginário em sua interrelação com o simbólico através de um canal ver 

bal - disponibilidade do sujeito se expressar pela linguagem - em 

termos de fluência e associação, recebendo, assim, a 

das ocorrências sediadas na realidade corporea. 

determinação 

Nos sonhos tentou-se seguir pelo mesmo qaminho, embQ 

ra trate-se de produ~ ão psíquica na qual encontram-se ausentes as 

determinações dessa realidade corpórea. 

Urna qutra etapa da investigação constou da solicita 

ção ao sujei to de tr1açados gráficos (dois desenhos de figura huma 

na, e dois desenhos livres). A exploração desejada aqui, era aquela 

ligada ao psiquismo em sua vertente inaginária, utilizando-se desta 

vez, o canal psicom9 tor, numa condição na qual as determinações da 

realidade corpórea, bem corno aqueles referentes ao psiquismo estão 

em interação. Desse modo, estabeleceu-se condições apropriadas para 

explorar as organizações do psiquismo através daquele conjunto de 

inscrições que ficam configuradas no corpo (Sami-Ali, 1974b). Isto 

porque, presume-se que o desenho executado pelo sujeito é urna proj~ 
I 

ção de sua imagem corporal. 

A etapa final do estudo consistiu na aplicação de 

três lâminas do teste projetivo denominado Teste das Relações Obj~ 

tais de Phillipson. Pediu-se a cada sujeito a narrativa de urna estó 

ria - a mais completa possível - a partir do conteGdo de cada lâmi 

na, ter; ~o-se assim, acesso ao imaqinário pela percepção, consideran 

do-se a condição na qual o psiquismo está recebendo todas as influ 

ências das ocorrências que se processam no corpo (Phillipson,1976). 

Concluídas estas etapas de coleta de dados, montou

se protocolos conte~do a história dos sujeitos. Estes protocolos fQ 

ram utilizados corno técnicas de organização do material, cuja fina 

lidade era proceder urna análise de um conjunto de informações sobre 

o psiquismo, onde é possível inferir generalizações sobre sua manei 
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ra de organização e sobre o modo como se articulam as 

real, simbólico e imaginário. 

dimensões 

Pelo fato de se tratar de um estudo de caso, as apr~ 

ximações teóricas não possibilitam conclusões acerca de generaliz~ 

ção de alto nível. Não obstante, e plausível que, a partir das ob 

servações realizadas se alcance, instrumentos teóricos para perm! 

tir a elaboração de um esquema conceptual do psiquismo, visando, 

por um lado, compreender e explicar a estrutura relativa a dinâmica 

psíquica e, por outro oferecer subsídios que se constituam úteis 

ao preenchimento de dadas lacunas existentes sobre o assunto - e a 

té mesmo possível de solucionar determinados impasse~. Todo esse 

processo de produção teórica está norteado pela pressuposição de 

uma articulação do imaginário com o registro simbólico, como também 

faz referência aos aspectos deste primeiro registro que persistem 

como tais mesmo depois da entrada do indivíduo no âmbito das rela 

çoes sociais. 

Na possibilidade de se chegar a situações que se con 

vertessem em impasses insolúveis, dirigiu-se uma certa atenção no 

sentido de cortar vieses específicos que pudessem inviabilizar as 

informações colhidas. Assim é que, na medida do possível,procurava

se adotar a mesma atitude para todos os sujeitos entrevistados. Tam 

bém seguia-se sempre um roteiro orientado acerca das perguntas for 

muladas, quer dizer, as perguntas eram dirigidas para um mesmo con 

teúdo, tentando não comprometer a fidelidade dos dados obtidos. O 

uso de um qravador - registrando todo o material investigado - ju~ 

tigica-se pela mesmo razão (Conforme sugere Rolla, 1981). 

No decorrer da aplicação, os sujeitos foram deixados 

livres e eram convidados a falar espontaneamente sobre sua vida e 

sua condição de sujeito humano. As interferências eram feitas, par 

ticularmente na primeira entrevista, apenas no sentido de pedir es 

clarecimentos sobre algo não claro. Nas segunda e terceira entrevis 

tas observou-se o uso de um roteiro elaborado a partir de cada pr! 

meira entrevista. 

Na terceira entrevista, os sujeitos eram informados 

acerca das duas últimas etapas. 

Durante a aplicação, constatou-se determinadas ! ocor 
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rências que merecem relato. 

o rumero de sujeitos desistentes apos o primeiro con 

tato foi muito grande, acreditando-se ser essa atitude de fuga o r~ 

sultado do temor em se portar diante de determinados aspectos subj~ 

• 
4 

tivos, particularmente aqueles subjugados a urna forte censura. 4 

4 
Presume-se também que, outro motivo se ceve ao fato 4 

de que este contato pode ter se constituído corno altamente mobiliza • 

dor, razão pela qual, os sujeitos evitaram prossequir a 

çao. Vale registrar, portanto, urna infroma~ão de um 

investig~ 

desistente, 

quando do seu encontro eventual com o entrevistador ~uma fila de ci 

nema: Olha, eu n~o tive mai~ Qo~ag em de volta~ l~ ; que~ia muito 

ma6, quando me a~~umava pa~a i~, v~~ia~ veze~ pen~ei que e~a me 
lho~ de~i~ti~. Não at~apalhei ~eu t~abalho?/I . 

Foã também grande o numero de sujeitos que marcavam 

o primeiro contato e não mais apareciam. Esta mesma ocorrência se 

observava em relação às demais etapas. 

Para alguns sujeitos, foi feita urna entrevista de 

devolução, a qual não consta no protocolo, pois teve corno objetivo 

urna orientação e/ou esclarecer determinadas dúvi~asque se passavam 

com o sujeito. Em alguns casos, a pedido do próprio sujeito, foi 

discutida a possibilidade de o mesmo se submeter a urna terapia. 

Um aspecto curioso, no que concerne a execuçao da 

pesquisa, foi observado em alguns sujeitos que admitiram estar pre 

cisando de um "tratamento desse" (era assim que falavam), e que go~ 

tavam muito. Alguns chegavam a verbalizar que se sentiam melhor, es 

pecialmente, depo~s da primeira entrevista. 

Face as situações acima mencionadas, foi bastante di 

fícil obter um número grande de protocolos, cuja análise obedeceu 

àquele referencial teórico psicanalítico. Os protocolos constituí 

ram-se também corno material elucidativo acerca do que a teoria pr~ 

põe corno organiza~ão psíquica. Para isto, cada protocolo converteu

se em objeto de estudo em separado, vindo a agrupar-se, posterio~ 

mente, aos demais a fim de ser possível urna confrontação entre as 

informações alcançadas pela análise. 
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Com relação à análise, esta teve, como eixo central, 

a organização do psiquismo em termos da proposta lacaniana, isto é, 

nos três registros conhecidos: simbólico, imaginário e real. Aten 

tou-se também para o modo como tais conceitos se articulam com aqu~ 

les referentes ao narcisismo, à imagem d o corpo , à castração e a 

produção onírica, observando-os aindae~ '3ua dupla inserção no imagl 

nário e no simbólico . 

De posse dos protocolos, que r e presentam fatos clíni 

cos, efetuou-se urna conceptualização partindo dos dados coletados e 

da inferências sugeridas nos aportes teóricos. 

o processo de conceptualização inicia-~e, portanto 

com o material coletado que, apos urna tarefa de depuração, tentou

se a formulação de um conceito acerca da dinâmica psíquica . Esta ma 

neira de abordagem se revela importante, sobremodo no enriquecime~ 

to da práxis e da teoria, bem corno, para que não se considere os 

escritos corno "dogmas " e sim corno retificação de dados erros que 

permeiam o processo de produção da verdade de urna ciênci a . 

Em consonância com os objetivos estabelecidos, os da 

dos coletados foram objeto de urna aná lise de conteúdo ~ara a obten 

ção de urna concis ão máxima sobre as generalizações estabelecidas. 

A análise efetuada no material obtido foca lizou as 

três ve rtentes da organização psíquica, embora a maior énfase tenha 

recaído sobre o regf~tro do imaginário em função da realidade do es 

tudo considerada , especificamente e m r elação à possibilida de de que 

esse registro se constitui corno um pano de fundo onde o 

se afi g ura. 

s imbólico 

No que tange ao real, tentou-s e caracteriz â -lo junto 

ao conjunto de oco rrências que, em função de suas leis de funciona 

mento , não se assenta nas determinações inte rnas do psiquismo. Nes 

te caso, o r eal é considerado a par de um mecanismo específico , des 

crito Dor Lacan (1984b) corno foraclusão, para assim poder localizar 

urna série de fenómenos n ão justificados em termos de urna interiori 

dade psíquica, t a l corno é apontada nos escritos freudianos nas pri 

meira e segunda tópicas; quer diz~r, corno modelos explicativos do 

processo de humanização e da constituição psíquica. Claro está que , 
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aqui encontram- se explícitas referências aos elementos da produção 

psicótica, (aspeoto caracterí s t ico do rea l por excelência) , visto 

que, a essa produção se relaciona tudo aquilo que não foi simboliza 

do e que não ê passivel de simbolização , corno tambêm tudo a~uilo ( 

que não foi escrito na rede fantasmática , ou seja , tudo o que nao 

se expressa no simbólico , nem no imaqinário aparece no real corno aI 

qo que se situa fora do aparelho psíquico pois Freud (1974n) já te 

ria admitido que , para a psicose o conflito é entre o Ego e a reali 

dade . Não obstante , pode- se ~ensar sobre esses aspectos do real co 

mo um conjunto de formações que se situam no limite do psiquismo , mas 

que escapa às suas leis e , po r isso mesmo; configural~- se corno estra 

nhos ou com certo grau de alheiamento; fato esse obs~~vado nos asoec 

tos de segredo das relações familiares , que se aparecem corno ocor 

rências que devem ser excluídas do psiquismo do sujeito mas que ac~ 

bam por se transformar em esteios' de impedimento a representação i 

maqi nária e à representação simbólica . I 

Desse modo, se tem no real aspectos que se aorese.!2 f 

tam atrelados a segredos da estrutura filogenética , mas que os e~ j 

forços ~ara abafá - los ou afastá-los da estrutura familiar se conve~ 1 

tem em sinais que acabam por denunciá-los corno formações situa0as I 

em zonas limites do psiquismo . Nestas se inclui a morte, entre cu j 

tr as , que vai se dispor além dos limites do narcisismo, do imagin~ j 

rio - em termos d a constituição do Eu - e, enfim, dos limites rel a 1 

tivos à utilização da palavra. Sendo assim, a análise focaliza co~o l 

componentes da dimensão real , um conjunto de elementos desprovidcs i 

de conteúdo simbolizado e até mesmo de conteúdo fantasmático , ben ' 

COffiO de compon ente fúrmal . Daí se deduzir que , nestas 

cias , há algo do registro do simbólico que não funciona, 

. - f Clrcunstan 
- I 

do mesmo 
I 

modo que deve haver também aspectos do imaginário que impedem a 

te g ração no campo visual - particularmente no que tange à 

ção do Eu - , algo que escapa à capacidade de apreensão e 

ir. 
- ( 

constitui 
- I 

compree.!2 ~ 
-çao do sujeito . 

Ainda levanta - se a possibilidade de urna análise do 

real a partir da ligação do sujeito com os aspectos não - simbolizá 

veis referentes à história mítica da família , já que a história re 

ferente ao imag~nário familiar é, por vezes , tão imperativa que im 

possibilita o acesso do sujeito aos conteúdos desse arquivo denomi 

nado por Kornblit (1981) de "anedotário familia r ". Desse modo, o 

resultado seri3 tão somente a psicose corno urna manifestação do rE:al. , 
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Assim, esse aspecto da história mítica da família deve permanecer 

nestas situações corno urna continuidade fechada, a qual imoede o aoa 

recimento no psiquismo das formações concernentes ao imaginário en 

quanto mediadas pelo si~bólico. Por outro lado, para que a história 

imaginária da estrutura familiar apareça corno tal no psiquismo do 

indivíduo, e não corno um dado que a família tenta foracluir, deve 

então haver um refreamento, ou seja, um corte nesta continuidad~ de 
I 

modo que, o resultado seja a incursão de determinados elementos ' no 

psiquismo corno aspectos interiorizados. Caso contrário, oermanecem 

apenas corno aspectos soltos, quer dizer, desarticulados dos referen 

ciais simbólico e imaginário, vindo a aparecier no real. Portanto, 

essa susoensão d q continuidade do real é urna condição necessária o~ 

ra o processo de constituição do sujeito e ao seu acesso à cultura. 

o refreamento na enqrenagem da história mítica fami 

liar advindo desse engendramento conduz a um modo de defesa especi 

fico a compulsão a repetição, onde as marcas não-simbolizáveis con 

formam urna rede, na qual se expressam corno um fdtor bloqueador da 

criatividade, visto que, esta engrenagem permite ao sujeito apenas 

a repetição, aqui considerada corno urna estrutura sediada nos regi~ 

tros simbólico e imaginário. Sobretudo, apenas esta ocorrência nao 

respon~e pela condição de sujeito falante, pois, se permanecer nes 

te estado, estaria, por assim dizer, obliterado do uso da palavra, 

prevalecendo neste caso, no sujeito, a concretização maciça do de 

sejo do Outro de forma ativa e não especularmente corno decorrência 

do uso da palavra. 

Este e mais um caminho para se observar o real. Mas, 

ainda resta a possibilidade de caracterizá-lo também por outros ele 

mentos, além daqueles relativos à produção osicótica. 

Os aspectos desse registro revelam-se corno um hiato 

no sujeito entre a condição de corpo fragmentado e o processo de in 

tegração , ou seja, a unificação que a linguagem possibilita. Esse 

hiato, quer dizer, essa fenda relativa ao processo de unificação da 

imagem corporal, representa o real enquanto espaço vazio, onde os 

elementos que são atualizados não são passíveis de operação pelo 

sujeito. AssiM sendo, esse hiato carece de ser preenchido por estru 

turas do plano fantasmático ou de ordem simbólica a fim de que o su 

jeito nasça para a cultura. No discurso e na vida cotidiana, esse 
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real entremeia-se nas seguintes condições: dificuldade de lembrar 

das ocorrências oníricas, sonhos referentes apenas a sensaçoes ou 

a aspectos puramente desprovidos de forma (como no caso, cores) ,r~ 

gidez, estereotipia e lacunas nos traçados gráficos ou ausência de 

partes (no caso da figura humana), como também alterações signifi

cativas e, por fim, aspectos que retratam elementos relativos ao 

processo de simbiotização em sua forma mais primitiva de inclusão 

assimétrica e nao recíproca, como Ros e nfeld (1976) descreve. 

A segunda vertente considerada na análise relativa 

ao imaginário aparece descrita em função das manifestações de as 

pectos dos núcleos arcáicos do psiquismo, ou seja, co~o este se~ 

mento da organização psíquica passa de geração à geração através 

da atividade fantasmática, ou se interpõe como fatores obstacular~ 

zantes ao processo de apresentação fantasmática e à simbolização. 

Aqui, se considera mais uma vez o papel ca história mítica da famí 

lia, nessa primeira acepção, visto que, no qu~ tange à segunda
1 

já 

se efetuou sua inclusão no estudo e delimitaçao do registro re~l. 

Nesse sentido, os aspectos evidenciados nao -serao 

considerados em consonância com o impedimento à transformação sim 

bólica, nem em relação à conservação dos conteúdos do registro ima 

ginário mas sim, e J pecificamente, como elementos determinantes da 

estruturação dos núcleos mais arcáicos do psiquismo que se organ~ 

zarn a partir do contato da criança com a mãe, na medida em que es 

ta espelha oara aquela todo o cenário fantasmático relativo à fil~ 

gênese da espécie. Desse modo, no psiquismo da criança figurará e~ 

se elemento d e natureza filogenética graças à influência materna, 

concorrendo para a formação de uma imagem corporal ulterior em ter 

mos da integração efetuada a partir da captação dos aspectos refe 

rentes à espécie. ~ por este caminho, então, que se viabiliza o 

modo como a mãe passa para a criança a história de sua origem, ao 

mes mo tempo em que informa acerca da história daquela família, a 

qual a mãe está ligada, em termos de estruturas míticas e secretas. 

Para efeito de análise, estas estruturas sao observa 

das no relato do sujeito, onde se efetua um processo de inferência 

aludindo-se aos asp~ctos conduzidos pelo mesmo como sendo de sua 

propriedade, embora sejam, em certo sentido, pertinentes a organ~ 

zaçao familiar, pa rticula rmente naquilo que se constitui como fan 

tasma da ordem filogenética. Por este veio, é feita uma incursão 
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na dinâmica psiquica visando o resgate de uma série de conteúdos 

que acham-se, possivelmente, à sombra do processo de significação 

e que aparentemente parecem não ter influência direta nas relações 

vinculares do sujeito. 

Com isto, torna-se possivel estabelecer referenciais 

acerca dos aspectos fantasmáticos relativos ao espaço mitico da 

familia, quer em rela~ão ao espaço do segredo, enquanto considera 

do como uma interioridade psiquica - de certo modo inacessível 

quer no que tange às marcas não simbolizáveis contidas no cor~o, 

- . 
que persistem apenas como sensaçoes, por vézes nem descritiveis 

nem nominRveis. 

Considera-se também o imaginário em função de deter 

minadas emoçoes básicas transmitidas de pais para filhos. Neste ca 

so, trata-se de focalizar a observação em função dos componentes 

pertinentes à gerações anteriores, particularmente aqueles que se 

manifestam como atributos do individuo, e que são reconhecidos co 

mo hábitos especificos da ordem familiar em seu caráter da ances 

tralidade. Presume-se então que, determinados modos de agir do 

sujeito são, na realidade, uma repetição de uma conduta tipica de 

uma figura parental, incorporada e que, em decorrência do implante 

do simbólico, passa mesmo que aparentemente, a existir como propr~ 

edade do individuo. Uma outra vertente que, em sua di~âmica, dei 

xa entrever conteúdos do reqistro imaginário é aquela que se rela 

ciona aos elementos de contradição, precisamente quando se conside 

ra a lógica do registro simbólico. Desse modo, tudo aquilo qub se , 
refere â ~ ~i',~ dade lúdica como expressão de uma realidade 

ria, estaria no bojo desse registro. 

ilusó-

Procede-se uma análise desse registro em função de 

determinadas categorizações, como interferências na cadeia de tem 

poralidade, tal como se verifica na p rodução onirica e na possib~ 

lidade de negação do elemento diferencial já que, para a atividade 

fantasmática, esse aspecto não é prevalente. Ainda comporta-se ne~ 

te conjunto, a ausência de sequenciação, pois esses aspectos se es 

truturam as custas da organização do registro simbólico, e sao em 

certa instância, uma marca indispensável ao processo de humaniza 

ção. Pode-se afirmar então que, a ausência de significação neste s 

processos configura-se como uma manifestação do imaginário que o 
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simbólico não tem elementos para dar cobertura. 

Visto por esse ângulo, a análise vai de encontro ao 

registro imaginário no que concerne ao processo constitivo do Ego, 

não com referência à essa instância em termos de adaptação à reali 

dade mas, em relação ao Ego corno um lugar dos reflexos. Reflexo aqui 

considerado corno ~ captação da imagem filogenêtica da espêcie, a 

qual o sujeito se depara no processo de sua antropogênese ao crer 

que a imagem captada ê a sua. Conforma-se tambêm um outro lugar 

da constituição egóica o resultado das identificações (trata-se 

dos movimentos efetuados pelo sujeito em direção às figuras pare~ 

tais, na medida ~m que estas se constituem corno pon~os de referên 

I 

( 

• 
4 

cias para cecifrar o mistêrio relativo à origem e às questões 

existência) . 

de I 

Ou~ro aspecto relativo ao imaginário, se revela na 

quilo que se manifesta em função das rupturas súbitas do meio ambi 

ente, para as quais o sujeito se vê obrigado a desencadear mecanis 

mos para elaborá-las. Trata-se de urna condição na qual o sujeito 

apresenta indíci6s para marcar a sua existência atravês do desejo 

do Outro, visando viver urna experiência que desvende e oculte ao 

mesmo tempo, a realidade da morte, pois a morte ê a quebra de urna 

continuidade significativa - condição imaginária -; do mesmo modo 

que o nascimento não ê urna condição simbólica, tratando-se da ir 

rupção de um significante. 

Portanto, tanto o nascimento, quanto a morte - situa 

çoes reais - estão mais próximas da dimensão do imaginário do que 

do registro simbólico. 

Ainda no que concerne ao registro imaginário, pode

se efetuar urna aproximação com a realidade sintomal, urna vez que 

todo sintoma requer um deciframento a nível simbólico, devido sua 

formação estaF incrustada numa categoria do registro do 

rio ou seja, con~êm elementos da atividade fantasmática. 

Sendo assim, considera-se o sintoma corno um 

imagin~ 

efeito 

simbólico (sobretudo marginal a essa dimensão), que recai inevita 

velmente no camoo do imaginário enquanto espaço que justifica a 

produção e manu~enção do mesmo. Neste caso, o sintoma apresentado 
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nos relatos figura corno manifestações, a partir das quais se pode 

ter acesso ao núcleo do imaginário. Forçosamente, tem-se aí urna 

operaçao que, sem sombra de dúvida, implica na mobilização do re 

gistro imaginário, em urna de suas facetas. 

o imaginário mantém, também, urna estreita relação 

com o processo de repetição, corno evidência das formações (que têm 

lugar corno atividades) decorrentes dos núcleos fantasmáticos org~ 

nizados, ?articularmente, pelos protofanta smas. Isto pode ser ob 

servado nos relatos em situações onde o sujeito dei x a transparecer 

urna certa queda do processo significativo,' ou ainda, em dados rela 

tivos à imoossibilidade de integração da imaqem corporal, revela 

dos na descontinuidade dos traçados das fiquras humanas. 

o imaginário insinua-se ainda corno um discurso, qua~ 

do é c onsiderado em função dos personagens relevantes para o indi 

víduo e, também, nas situações habituais, principalmente no que 

tange as relações vinculares que respondem pela sociabilidade sin 

crética (Bleger, 1980), onde se assenta a sociabilidade decorrente 

do simbólico. Neste caso, o imaqinário e pensado a oartir da ma 

neir~ Asnecífica pela qual o sujeito convive com determinada situ~ 

çao ,ou seja, trata-se de um m:::>do de ação pessoa l pelo qual o sujei tol pl~ 
neja sua vida. 

Por fim, o imaginário fica caracterizado corno um dis 

curso orientado pelo fantasma - no caso, discurso latente -,enquan 

to que o simbólico revela um discurso produzido ?ela significação 

- discurso manifesto. Nesse sentido, o imaginário é encontrado 

nos relatos que, aparentemente, não figuram no texto dado pelo su 

jeito, mas que, a partir de um argumento referencial, e x tra í co e m 

cons onância com a dinâmica da atividade fantas~ática, se 

numa monta gem onde o simbólico apenas se encarrega de dar u~a rou 

pagem, a siqnificação. 

De sse modo, essa engrenagem, forjada pelo fantasma, 

figura nos relatos do sujeito de forma bastante ambígua, razao pe 

la qual, alqumas vezes, não existem códigos simbólicos que possam 

açambarcá-la . Trata-se, portanto, de formações, as quais, os códi 

gos lingüísticos não se constituem como dispositivos apropriados 

Dara significá-los. 
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A terceira vertente faz referência ao registro do si~ 

bólico, e é considerada em termos do processo de nomeação, do oro 

cesso de sexuaç~o e da capacidade associativa. 

A questão do significado fi0ura pois como relevante 

no que concerne ao simbólico, embora, neste estudo, toda ênfase re I 

caia sobre o imaginário. Com isso, o registro simbólico não é con I 

siderado como o objeto central da análise, do mesmo modo que o I 

real, ambos se constituem suportes e dimensões limite para assim I 

se chegar a caracterização do imaginário, como nódulo onde se ini 

ciam os processos "clivagem da subjetividade" e "humanização". 

8.1 - Sobre o Real 

Ao longo da análise efetuada, determinados aspectos 

foram agrupados em distintas categorias acerca do real. O critério 

para essa categorização foi o fato de que encontrou-se determina 

dos indícios que apontam para experiências que se situam alé~ do 

registro do prazer e também numa esfera distinta daquela onde se 

verificam os fenômenos relativos ao Eqo. 

Neste sentido, as categorias relativas ao real si 

tuam fenômenos que estão fora do âmbito do aparelho psíquico e que 

não se explicam meramente em função da constituição do Ego, visto 

que escapam aos limites desta instância. Por outro lado, esses fe 

nômenos não se vinculam ao prazer, nem tão pouco se conjugam ao 

princípio da realidade. 

Assim sendo, quando se extrai elementos para circuns 

crever o real, se opera um salto qualitativo em relação à realida 

de extra-psíquica, o qual pode ser observado a partir dos efeitos 

relativos às manifestações desta dimensão. Para isto, se fazl nece~ 
sário considera t o conjunto de experiências que se explicam ' pelas 

leis de outras operações constitutivas do psíquico, além do recal 

camento. 

As ocorrências psíquicas baseadas nesta operaçaosao, 

por assim dizer, insuficientes para explicar a dinâmica 00 registro 
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do real. Isto porque , aquilo que é decorrente do recalcamento, ou 

aquilo que funciona sob as leis desta operação, diz respeito I ap~ 
nas a urna zona de interioridade psíquica totalmente fechada. 

Não obstante, no que tange aos aspectos do real, ve 

rifica-se que existem determinados elementos que , em si, requerem 

outros indícios para serem caracterizados além daquelas "leis que 

regem o psiquismo e~ termos da interioridade preconizada pelo re 

calcamento originário e pelo recalcamento pos~erior. 

Por isso, torna-se necessário estabelecer determina 

dos referenciais e determinadas leis relativas a outro tipo de ope 

raçao diferente do recalcamento. Desse modo, as categorias do real 

foram agrupadas em consideração à operação postulada por Lacan, 

denominada de foraclusão, pois, trata-se de um modo de funcionamen 

to, no qual determinados elementos se "descolam" do psiquismo e 

perdem sua capacidade de significação, seja do nível dos códigos 

culturais, seja (do nível) no que concerne à atividade fantasmáti 

ca. Portanto, trata-se de ocorrências que, embora situadas numa 

zona limite do psiquismo, figuram corno se fossem estranhas à org~ 

nização psíquica. 

Face ao exposto, pode-se deduzir que este tipo de 

o?eração pressupõe, então, ocorrências que se passam fora do âmbi 

to da constituição egóica, e que também não se fundamenta no recaI 

camento. Assim sendo, à medida e~ que , determinados efeitos surgem 

fora do âmbito do aparelho psíquico, o conceito de recalcamento se 

ria inconsistente para explicar a organizaç ã o do real. Por esta 

razão, as categorias foram aqrupadas a partir de um esteio que e a 

foraclusão. Trata-se daquilo que é decorrente desse modo funcio 

nal, ou ainda das manifestações vinculadas ao mesmo. 

As categorias seguintes, resultantes de urna análise 

efetuada transversalmente, são ilustradas com transcrições retira 

das dos orotocolos, sendo também objetos de explicação "a poster! 

ori" . 
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DESCOMPENSAÇÃO ESTRUTURAL 

Os dados observados nos protcolos se constituíram co 

mo instrumentos elucidativos para que esta categoria seja cons,~d; 
rada em duas variantes intrinsecamente relacionadas. 

Por um lado, o delírio e a alucin~ção foram conside 

rados corno fenômenos de desintegração, os quais apontam para a exi~ 

tência de urna primeira causa localizada na constituição do suje~ 

to. Corresponderia à falha no processo de nomeaçao, efetuado pelo 

desejo localizado na matriz relacional referente aos pais . Nesta 

variante, teria-se aspectos cristalizados corno real, decorrentes 

dos obstáculos relativos ao desejo parental que impedem a simboli 

zação ou a representação fantasmática. Neste caso, se observa en 

tão, a presentificação de urna imagem que se situa fora dos limites 

psíquicos forjados pelo recalcamento. 

Pelo fato deste estudo ter tido corno objeto de análi 

se pessoas supostamente "normais", esta variante não foi observa 

da. Desse modo, a segunda variante, considerada corno experiências 

relacionadas ao delírio e a alucinação, se constitui corno o aspe~ 

to que norteou os fenômenos açambarcados nesta categoria, conforme 

se verifica nas transcrições abaixo: 

"Qua ndo c.he.gue.-<. a.e.-<. , bat-<. 11e..6.6a pOflta 
e. pe.n.6e.-<.: .6efl~ que. e..e.e. pe.n.6a e.m m-<.m? 
Eu a-<.nda n~o t-<.nha paflado pfl~ pe.n.6afl. 
Sab e. , ~ um -<.mpu.e..6o. AZ, te.m uma hOfla 
que. Il~O c.ontflo.e.o e. e..6toUflO . Ma.6 , e.r:: E: 
c.ho que. voc.~ pfle.paflou e.6.6a.6 e.moçoe..6 
pa'la 111-<'111 . (AJllw). 

vê-se nesta passagem corno o real se insinua através 

da surpresa e de reações incontroláveis que se manifestam extra

psiquicamente, ou seja, pelo fato de se situarem numa zona limite, 

escapam às leis do processo secundário e do princípio de real ida 

de. Por outro lado, provêm essas reações de urna regiao, na qual o 

prazer nao e imperativo, co~o em : 

"Pa tue.c.-<.a que. e u e..6tava .e. ~ ma.6 , a.6 pe..6 
~ o(u) na o me. notavam, a.e.-<.~.6 ne..6te. c.a.6o-; 
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ela6 me notam mai 6, eu e6to u p~e6 ent e 
como a com pan ha ndo um pa66 eio qua6e 
qu e t u~Z6 ti co, como 6 e eu 60 66 e do 
exe~cit o v e nc e do~. E me vêm imag en6 
qu e e u nem c on heço co mo al gun6 qua 
d~06 de ~e ndi ç õe6 de e x é~cito " (P l I 
/l io ) . 

Nesta ?assagem, fica evidente a oscilação entre ter 

forma e conteúdo, e o contato com o estranho. Nota-se assim que, 

por vezes, o real aoaga determinados aspectos do simbólico, esta 

belecendo lacunas como: "as pessoas não me ,notaram" e "me vem ima 

gens que nem conheço". Com isto, se verifica que há algo do real 

que impede a sequenciação a nível simbólico e a inteqracão no cam 

po visual, prevalecendo os aspectos que escapam à capacidade I de 

apreensão visual e de compreensão, dando lugar para a reativkção 

de sensações corpóreas do tipo tátil, as quais insinuam um pedido 

de fechamento para as possíveis lacunas oriundas do processo de 

acabamento e integração da imaqem corporal. Esta mes~a situação DO 

de ser observada a seguir: 

-"V ejo camp06 v e~ d e6 , loc al com agua 
p~á 6e b a lt ha~ . Eu 6into a água 110 me u 
co~po . A i magem qu e tenho di660 e e6 
t~an ha. Con6i go até v o a~ , tõ v o and~ 
pa~a ertt~e a6 COi6 a6 pa66 and o ... e 
t eHI chuva " (Pl Znio) 

"P e~co a minha dimen6ão de homem 
e ganho a di men6ão de áto mo que voa 
po~ t qd06 06 l ug a~e6 " (P lZnio) . 

Verifica-se assi~ toda uma si tuação onde aconteci.rrentos 

vivenciais ao nível sensorial ccabam por conotar uma perda das di 

mensões corporais, cada parte passa, possivelmente, a expressar 

sua aç ã o independente das demais. Por isso, o sujeito pode voar, 

se tra nsformar num átomo pelo fato de que cada parte do seu corpo 

estaria funcionando isoladamente. Tem-se assim, uma situação na 

qual se observa a fala do corpo. Tudo o que foi encontrado nestas 

passagens repe tiu-se mais intensamente nos de senhos, onde as fig~ 

ras estão de sconetadas, além de incompletas. Isto seria pois, o re 

sultado da dificuldade d e integração da imagem corporal, quer di 

zer, o que nao aparece nos desenhos revela-se como os aspectos do 

real resultantes daquilo que não foi possível de simbolização, nem 
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tão pouco foi objeto de conservaçao fantasmática. Ainda 

encontrar outra nuance desse aspecto, em: 

" F i q u ~ i 111 uLt o -6 e m a ç ã o . T i n h a di a-6 que. 
eu tinha -6en-6açõe-6 e-6~~anha-6 . Pa~e~ia 
que e u 6lutuava . E ~omo -6e eu tive-6-6e 
6i~a do ô~o . Minha-6 pe~na-6 não tinham 
60~ça. Eu me -6entia p~e-6te-6 a me que 
b~a~ em peda~inho-6 diminut o-6 . Tudo -6i 
~on~ent~ava em minha ~abeça. Pa~e~ia 
que el a ia explodi~. Tinha d~vi~a-6 , e 
~a eu que e-6tava pen-6ando ou -6e e-6ta 
va ouvin do a-6 pe-6-6oa-6" (Inã~io) 

pode-se 

Aqui, se verifica como a cadeia simbólica não prop! 

ciou a soldagem da unidade corporal que se forma no processo cons 

titutivo do sujeito. Assim, qualquer força externa provoca um 

estrangulamento dessa frãgil unidade, frãgil porque, ~ neste caso 

ainda um empr~stimo de um atributo materno. Esta simbiose c~ a 

mãe seria então responsãvel pela perpetuação e aparecimento de sen 

sações como "ficar ÔCO"j flutuar; concentração de coisas na ca 

beça que são reveladoras da dificuldade desse sujeito ter sido 

apreendido simbolicamente no osiquismo materno. Possivelmente, es 

sas reações são o resquício das ações decorrentes do desejo mater 

no em não nomear es te sujeito ou ainda, em não incluí-lo na matriz 

fantasmãtica como algo vivo e humano, como se pode verificar nas 

passagens seguintes: 

"C omo vo~ê pode vê, eu não -6 OU nada. 
Nada tenho. Quand o e~a mai-6 jovem , ti 
nha meu ~o~p o qu e ~hamava atenção. E~ 
e~a bonito . Hoje meu ~o~po não at~ai 
maiA ningu~m. Entã o eu não tenho na 
da. Eu -6Ô tinha meu ~o~po pa~a 06e~i 
~e~ a-6 pe-6-6oa-6. I -6to po~que minha mãi 
Ilun~a gO-6tou de mim . Ela nun~a me 
qui-6 . Ela não qu e~ia que eu f1a6~e-6-6e". 
( I f1ii.~io) . 

"At ~ -6ei-6 me-6e-6 de g~avidez , ela pe!! 
-6ava que eu e~a um óib~oma . E -6Ô quan 
do 60i ao llIêdi~o pa~a óaze~ ull1a ~o~ 
-6ul~a , ele di-6-6 e qu e ela e-6ta va g~avi 
da . I-6t o a deixo u muito t~i-6te. Entã~ 
eu 10 u i-6-6o . Um 6i b~oma qu e vi~ou gen 
te . hAlg uma ~oi-6a qu e dev e~ia te~ -6 i d~ 
jog da no lixo . Então eu a~ho que ho 
je eu -6Ou i-6-6o: um lixo . A~h o que po~ 
i .!;,6O m.i.nha 'mãe nun~a gO-6tou de mim ". 
(Illã~io) . 
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Essas duas passagens sao bastantes esclarecedoras a 

cerca deste processo de maternagem, pois, através delas, pode-se 

detectar como esta mãe falhou em criar esta criança no simbólico, 

(quer dizer, reconhecer a gravidez como um ser humano) e o trans 

formou numa coisa (o fibroma). 

Esta falha no processo de simbolização se apresenta 

no sujeito como uma interferência do real, concorrendo para o de 

sencadeamcúto de um estado de angústia, onde se sente como equiv~ 

lente a nada, a lixo. Por outro lado, esta mãe também não conse 

guiu criar imaginariamente esta criança de ' modo a incluí-la como 

algo de sua cadeia fantasmática . Em decorrência dess~ atitude ma 

terna, esse sujeito concebe seu corpo a nível real (objeto de atra 

ção) estando, por assim dizer, coisificado. Também é da mesma or 

dem, o fato de se aperceper como um lixo. 

Essas falhas do simbólico e do imaginário repercutem 

num reaparecimento de conteúdos que , uma vez não simbolizados, fi 

guram no real, tanto a nível do corpo coisificado, quanto a nível 

psíquico, como na passaqem: 

"Qu al'l do c.ltial1ça eu via c.oi-6a-6 a-6-6 i m. 
Ti nha uma c. e na, a-6-6 ~m, no banh eilto l~ 
de tlt~-6 tin ha uma mao . Eu via uma m ~o 
bltanc. a ou e lta (Jlt eta. N ~o me .tel1lb lto ". 
(Sâmia) . 

Aqui se verifica a existência de algo que nao foi 

incluído na cadeia representativa, ou seja, trata-se de fenômenos 

que além dos limites do naFcisismo e da palavra , tem-se assim uma 

transformação de algo que aparece no real, e que não foi simboliza 

do. Essa "mão" poderia ser entendida como algo que se descola do 
-simbólico, trata-se, ?ortanto , de aspectos que nao figuram na ma 

triz do pensamento. 

OBSTÂCULOS RELATIVOS Â HISTÓRIA MíTICA FAMILIAR 

Os indícios da história familiar, no que tange ao 

aspecto mítico , foram considerados nos protocolos, por se consti 
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tuírem corno evidências de obstáculos para o processo de simboliza 

çao, e também para a emergência da atividade imaginária. Desse mo 

do, se verifica a existência de lacunas que seriam, por assi~ di 

zer, derivadas desses obstáculos. 

Assim sendo, nesta categoria observou-se a presença 

incisiva de aspectos da estrutura familia r que se constituem corno 

marcos responsáveis pelas lacunas do p roce sso de simbolização e p~ 

las fendas na re8 resentação imaginári a . Trata~se , contudo, de de 

terminadas ocorrências que são, por s ua natureza, de caráter para 

doxal pois, paralelo ao esforço que a família exerce p ara encobrí

las, verifica-se toda urna tentativa p a ra torná-las ~bjeto de conhe 

cimento do sujeito. 

A partir de dados indícios, explicitados pela famí 

lia, o indivíduo acaba por descobrir aquela ocorrência que estaria 

encoberta, e que nao e possível de expressão pela palavra. Desse 

modo, constata-se que a essa ocorrência escapa a simbolização e 

também ficaria obliterado o aspecto da matriz fantasmática que via 

b ilizaria essa ocorrência num fantasma. 

Com isto, esta ocorrência, ao mesmo tem?o e m que e 

mostrada p ara o sujeito, é também insinuada corno algo proibido, o 

que concorre para que a mesma se situe fora do sujeito no lugar de 

nominado es ~aço ~ítico, pertinente à trama de relações familiares, 

corno se pode detectar nas seguintes transcrições: 

"E u. .6e.m pJte. bJt-tnc.ava .65 , poJtqu.e. m-tnha 
-tJtm~ e.Jta ma-t.6 ve.lha do q u. e. e. u. e. e.la 
tava e.6tu.dando ou. t-tnha a.6 c.o-t.6a.6 de.
la paJta 6aze.Jt e. e u. -tnve.ntav a bJt-tnc.a 
de.iJta.6 . Qu. an do e u. n~o t-tn ha ou.t Jt a pe~ 
.6oa e u. bJt-tnc.a va .6oz-tnha . PaJta 0.6 meu.~ 
paf.6 eJta hoJtJtZv el a gente .6 a-tJt de c.a 
.6 a e eu. t-tnha me. do". ( Anna) . 

"Eu. n~o ac.hava na da .6a-tJt de c.a.6a , em bo 
Jta mOJtJte.6.6e de me.do . Eu. pJte.6eJt-ta 67 
c.aJt e.m c.a.6a , qu.-tet-tnha , n-tng u. ém me -tn 
c.omodava , aZ no.6 6-tna-t.6 de. .6e.mana me~ 
pC~-t bJt-tnc. ava c.om-tg o . (Anna) 

" A!u.Lta.6 c.o-t.6a.6 e.u. .6elL c.o, l1 fJ citZvei. c.om ela , 
e.J n ~o 6a ç o poJt qu. e. a-tn da n~o t-tve o 

- 489 -

I 



momento de 6az~-la~, ou nunca qui~,ou 
acho que não pl!.eci~a chegaI!. ãquilo". 
(Cã~~ia ) 

"A e~tõl!.ia do patinho 6eio le..mbl!.a a 
minha tambim . Quando eu el!.a c~ianç a, 
não 6azia nada leg al, min ha mã e ~em 
pl!.e mo~tl!.OU i~~o. Nada. Eu el!.a uma 
tl!.agi dia em tudo . Eu me ~entia o de~a 
j e..ita do qu e minha mã e dizia". (Al lan )-

"Ao me~mo tempo hav -ta a 6l!.ag-i.tidade 
que el!.a impo~ta r elo~ meu~ pai~ e uma 
61!.agili dad e natul!.al " (A llan) 

"Eu nunca v1 tai~ cena~, ma~ 6ica vam 
diz en do. Eu não ~ei ~e el!.a mamãe.. que 
dizia". (Sâmia) 

Em todas essas passagens se verifica um elemento co 

mum pois, sempre está em jogo urna ação parental aue e incor?orada 

Delo sujeito. A partir daí, seu campo de ação passa a ser urna de 

corrência dessa atitude assimilada. 

A justificativa para essa coerçao Darental poderá 

ser o fato do temor dos pais em se desligar dos filhos, já que es 

tes representariam complementos apazi~uadores de suas angústias. 

Nesse sentido, a imposição do medo situar-se-ia corno urna ponte de 

controle para evitar nos filho quaisquer manifestações que repre

sentem desvios dos modelos preconizados pelos pais . Isto é o que 

se observa nas transcrições de "Cássia", onde há urna restrição em 

termos do tempo, (pois assimilou a idéia oaterna de que deve exis 

tir um tempo exato para cada coisa, tempo esse estabelecido no 

psiquismo parental), do seu desejo (afirma que não sabe se quer fa 

zer determinadas coisas), e ainda ao nível de dadas necessidades, 

(acredita não estar segura se precisa fazer determinadas coisas). 

Já nas transcrições de Allan, se observa corno a -mae 

se encarregou de forjar um modelo restritivo, ao qual se ajusta e 

ao qual passou a conviver corno se fosse urna característica sua. 

vê-se assim, corno aspectos da história mítica congr~ 

gados na pessoa do Dai perfilam para os filhos e requerem seu esta 

tuto de continuidade. 
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Determinadas reaçoes parentais,às vezes, sao tão for 

tes que acabam se transformando em "patrimônios herdados pelos fi 

lhos", caso do "medp" observado nas transcrições abaixo: 

" Ou vip. milhalte. .6 de. balt ulho qu e. e. u I 
pe.n.6ava que. e. lt a al ma.6 , como minha m~e. ' 
di zia , mo n.6 tltO , aq ue.la coi.6 a" . ( F anny ) 

"A cho qu e. me.u pai pa.6 .6ou pOIt uma e.xpe. 
Itiên cia mui t o ltuZm quando ad ole..6ce.n 
te. , poltqu e. no .6 plt e.nde.u muito , pltincI 
palme.nte. 0.6 home.n.6 lá. de. ca.6 a" ( I nã 
cio) . 

Aqui, se verifica a repetição de açoes parentais em 

dois ângulos. Por um lado, Fanny realiza em suas ações um temor de 

sua mãe e, por outro, Inácio descobre que há um segredo na família, 

o q ue justifica uma atitude de seu pai, mas que divide com o mesmo. 

De qualquer forma, se verifica uma adesão do sujeito a um aspecto 

do universo parental, mesmo que seja de forma indireta, como no ca 

so de Inácio. 

Além do mais, esta incursão ao universo mítico das 

ocorrências familiares pode ser de forma tão marcante a determinar 

a maneira de o sujeito se expressar tanto ao nível da palavra,qua~ 

to ao nível das necessidades, como fica demonstrado nas transcri 

ções a bai xo: 

" Ne.m mam~e. ne.m papai me. di.6.6e.lt am. POIt 
i.6.6o , n~o .6e.i . Eu acho que. e.le..6 nunca 
me. di.6.6e.lt am nada. Eu n~o me. le.m blto d e. 
nada . Lá. e.m ·ca.6a te.m uma e..6p~cie. de. 
" U . VILO do bebê", ma.6 eu já. de.i uma 
olha~a e n~o me It ecoltdo o que ele diz 
.6oblt e i.6.6o " (Sâmia ). 

"E u acho que. .6e.m plt e. me. plte.o cup ava o 
6ato de. .6e.1t po blte. e. da po blte.za l á. de. 
ca~a , como tam b ~m o tltatame. nto di6! 
Ite. Htf?- qu e. elta me dado . Acho que. no 
Sun do minha m~e. n~o que.ltia qu e. e. u na 
c e..6.6 e ". (I 11. á. c i o) . 

Fica claro nessa transcrição como as coisas pertine~ 

tes aos pais passa~ para os filhos e também como esses aspectos 
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-sao imperativos no dia-a-dia de cada um. Da mesma forma, se verifi 

ca corno determinados casos de dependência especificamente oral se 

convertem numa característica e se inscreve na história daquela fa 

mília corno um legado. A transcrição 

çao: 

seguinte evidencia essa situa 

r 
"A .óituaç.ão de meu pai me angu.ótia 
muito , ele bebe muito. E a l ~ 05lat~a. 
Tamb im venho de uma 6amZlia qu e tem 
muito al~05lat~a.ó. Meu tio, i~mão de 
minha mã e , a mulhe~ o deixou po~que 
ele bebia. Meu av~ e~a vi~iado em ma.ó 
~a~ 6um o . Aquilo me in~omodava . · EU. 
mo~~ia de nojo, po~que ele pa.ó.óava ho 
~a.ó ma.ótigando e de poi.ó ~u.ópia aqueli 
6 um o 6 o ~ a. A ~ h o que eu não b e b (: H em 
6umo po~ ~au.óa do meu pai e do meu a 
v~. Ma.ó, po~ out~o lado , não ~on.óig~ 
6i~a~ .ó em ma~onha . Meu i~mão mai.ó no 
vo tambim não 6uma nem bebe , ma.ó tam 
bim não ~on.óegue deixa~ de ~hei~a~ ~o 
l a e ite~ ". (I néi~io) . 

Neste caso trata-se de um hábito que e transmitido 

no seio da fa~ília através das gerações e que, de certa forma, g~ 

rante urna identidade peculiar a esses homens. 

ESTRANHEZA DE SENSAÇÕES 

o caráter estranho em determinadas sensaçoes do indi 

víduo, seja em atividades diversas ou em sonhos, surge corno urna 

evidência de algo relativo a urna experiência , possivelmente, de na 

tureza delirante. 

No que tange aos sonhos, por vezes, se observa situa 

çoes nas quais a palavra escapa e então , este sonho não é integr~ 

do na cadeia representativa, subsistindo apenas como sensaçoes por 

vezes estranhas, como em situações de angústia, ou corno sensaçoes 

falimiares - cores, sons, sabores -. Nestas situações, processa-se 

um deslocamento do escoamento da produção psíquica de um canal ve!: 

bal para um canal meramente sensorial. Isto concorre para um fals~ 

amento da certeza, pelo fato de essas sensações traduzirem por co 

- 492 -



digos nao Qecifráveis para o sujeito urna encenação criada pelo de 

sejo . Esta, por não se fazer presente no simbólico , funciona co 

mo o resultado da açao de elementos desarticulados no psiquismo,o 

que concorre para o efeito corporal de imobilização, corno acontece 

na angústia, ou se j a , o coroo se transforma em coisa e o 

da palavra se anula. 

sujeito 

As transcrições sequintes dã o ind ícios desse caráter 

do real e xpresso pela estranheza de sensações : 

"S e.mplte. me. a.6.6u.6tava com aqu e..ta.6 mÚ.6i 
ca.6 . Eu nica va aó.tita , aZ noltma.tme.nte 
e. u Óa zia e. .6 t ôltia.6 de. pItZn ci pe. . Eu e..6 
tav a .te.mbltan do qu e. .6e. e.u a.6.6i.6tilt um 
ói.tm ~ co m aqu e. .ta mÚ.6 i ca e. u n~ o co n.6 i 
90 . V~ um ne.ltvo .6 i .6 mo , an.6ie. dad e. , me. do: 
Palte.ce. que. a mÚ.6 i ca vai .6 ailt .t ~ de. 
de.nt./to e. me. at acalt ". (Anna ). 

vê-se que esta música consiste em algo que, 

dido do psiquismo do indivíduo, afigura-se corno caráter de 

I 
despre~ 

estra 

nheza, ou seja, corno algo que vem de fora e que se converte numa 

fonte de angústia e pavor. O mesmo se observa na seguinte passagem: 

"F iq ue.i a.6.6 u-6 t ada pOli.. caU.6a daqui.to e.n 
t~o , Doi dió Zci.t p lt ~ e.u doltnlilt de.poi.6 -; 
óiq ue.i com ca.tolt , aque..ta -6e. n.6aç~o be.m 
de. inÓ~ncia. Eu e. .6 tava palta.tiza da" ( Fa 
bian a ) . 

o calor neste caso, através de um deslocamento, sur 

ge corno urna variante de um conteúdo que se situa extra-psiquicame~ 

te, que, ao invés de as ceder à condição de verbalização, utiliza

se dos sedimentos mais arcaicos do psiquismo para se expressar, ou 

seja, em luqar de o sujeito elaborar a cena navorosa, vem o calor 

corno algo que urna vez não simbolizado figura no real . 

Ainda é oossível que urna dada sensaçao seja mantida 

corno um bloco, que obstaculiza a simbolização corno na transcrição . 

" ,\{a.6 , o mai-6 .to uco é que. e. u te.n ho o 
chcilto do pe.ltn ume. até hoje. , a-6 -6 im gualt 
dado " (F anny) . -
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Nessa passagem, o perfume figura corno algo que esta 

ria em lugar de um conteúdo que não foi verbalizado nem conservado 

imaginariamente. 

Em outros casos, o sujeito é cônscio de que urna dada 

sensaçao foi o elemento impeditivo de um mergulho em sua subjetiv! 

dade, corno se observa em: 

11 Ap e.6 a/t da minha ang Ú.6 L i. a de não. .6 a 
be/t qu e. m .6 0U, pa/t ec.e qu e. e u e o t e. mpo 
e.6 t am o.6 be.m. 

Eu não c.on.6igo e.xp~ic.a/t i.6 to di/t e.ito , 
e. u não t e. nh o me.m5/tia, c. on.6igo e. .6qu e. 
c. e. /t, nã o c.on.6igo me. ~e. mb/ta/t e.x at am e.n 
te c.omo 60i . 

E.6tava p/to 6undam e. nt e agoniad o , c.om 
uma do/t d e. c.ab e. ça /t e. a~m e. nt e. vio ~e. nta 
e c.o m me do de. vo ~ ta/t a do/tmi/t"(A~~ anl . 

Verifica-se que, para conviver com estas sensaçoes, 

o indivíduo, por vezes, se perde da sua condição humana para ser 

um corpo angustiado, urna cabeça que sofre, ou um ser que estaria 

com marcas profundamente apagadas. Essa estranheza mostra-se dir~ 

tamente (conforme está demonstrado por Allan) corno também aoarece 

na sua versão silenciosa, onde o espanto é o sinal, corno se obser 

va na reaçao seguinte, em relação a apresentação da lámina branca 

do T.R.O.: 

liM e. d'ã uma inqui e. tud e. , e. u me .6into 
mal!. diant e. de.6.6 e. pai nel b/ta nc.o ". (B e /t 
Ha/t do l. 

Nesta reaçao, o pavor de Bernardo deve-se à angústia 

desencadeada devido à captação da imagem do corpo com "sequelas" 

de fragmentação . Tal imagem , ao ser projetada na lâmina, produz no 

sujeito um efeito abrupto, a partir do qual desconhece-a corno sua. 

Constata-se então que, não se orocessou urna integração adequada no 

campo visual, o que, ao ser projetada, produz no sujeito um susto 

que se converte em angústia . Com isto , o sujeito está diante das 

lacunas existentes na sua imagem corporal, provocando-lha reaçoes 

atípicas , como, alheamento e fuga em relação àquilo que é captado. 

Esse mesmo estado de pavor, foi observado na passagem: 
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"A c.aJtJtoça pa.6.6ava na Jtua e. 6ic.ou a 
.6omp Jt a na paJte.de., e.u e. ntJt e.i e.m pâni 
c.o, .6uava e. não c.on.6 e.guia me. le.van 
taJt ". (EJtc.Z lia) . 

Já nesta reaçao, observa-se urna transformação em an 

gústia de urna variante relativa a urna alucinação, visto que a som 

bra na parede deix?u de ser urna carroça para figurar um aspecto da 

encenação relativa ao desejo. Outra situação em que se evidenciou 

esse asoecto foi na transcrição seguinte referente a um sonho: 

"Tud o iJ.dO e.Jta muito c.-<.nza e. :6e.m .6e.n 
tido, .6 e.m vida, i.6.6O e.Jta a moJtte. que. 
e.u .6e.nt-<.a, na ~poc.a e.Jt a a -<.mag em da 
moJtt ~ " (P IZnio ). 

A falta de sentido, viabilizada pela morte, reoresen 

ta um apagamento dos limites do simbólico seguida de urna emerge~ 

cia abrupta dos aspectos do real. Isto também se constata em: 

"At~ hoje. um .6onho .6e. Jte.pe.te. muito. 
A I-<'~.6 , não ~ be.m um .6onho, ma.6 uma ~ 
d~ia. Ve.6de. muito pe.que.no .6onhava c.a 
in d o e. .6 em p Jt e .6 e. Yl do e..6 ma 9 a do. A i n da 
hoje .6onho, ma.6 não le.mbJto da.6 c.oi.6a.6 
do .6 b nho" (I nâc.io ) . 

Este tipo de sonho, onde a angústia e o elemento pr~ 

dominante contém a manifestação do real corno algo que faz a r~at~ 
vação dos conteúdob ~ais primitivos do psiquismo, onde oredomina 

a não-diferenciação e a indiscriminação. Este mesmo aspecto, apar~ 

ce de urna forma mais atenuada no fragmento abaixo: 

" 0 que eu .6011he.-<. e não me. le.mbJto t-<. 
nha bem a div-<..6ão, o pJteto , o bJtanc.o~ 
o c.inza c.oloJtido que 60-<. a paJtte. que 
lembJtei " (Fabiafw). 

Nesta passagem, o paradigma e a ambigüidade 

opostos que figuratm num mesmo contexto. 
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FRAGMENTACÃO CORPÓREA 

Esta categoria foi considerada em função dos param~ 

tros que revelam urna não integração das partes corpóreas, ou que 

apenas partes do coro o s ã o simbolizadas. Também o aspecto relativo 

à desproporcional idade entre as partes do corpo, encontrada nos de 

senhos, foi considerado corno o elemento significativo que revela 

as nuances do real, pelo fato de resultar numa quebra, seja da prª 

pria ortopedia corporal, seja da unidade d a espé cie que e assimila 

da na antropogênes e . 

Neste caso, considera-se todas as manifestaç6es que 

se constituem em sua permanência corno lacunas impeditivas ao pr~ 

cesso do "tornar-se humano", no que tange ao acesso ao simbólico, 

ou até mesmo em termos de representação fantasmática. 

As transcriç6es seguintes evidenciam, em níveis di 

ferenciados, esse estado de fragmentação corporea, denotando um 

real do corpo, palco de urna encenaçao de elementos extra-psíqu! 

cos, o que afirma a proposição de que nada há no sujeito, e m ter 

mos p síquicos, que possa ser um anteparo para a angústia relativa 

a este estado. 

"E Jta C.01110 .6e. e.la e..6Liv e..6 .6 e. pJto.6ta da. 
A.6.6~m , o JtO.6to d e.l a e.Jta C.0I110 .6 e. e.l a 
t~ve.6.6 e. t~ do d e. Jt Jt am e. , t Jt omb o.6e. , t av a 
a.6.6úl c.om o JtO.6to rne.~o tOJtto , d e.~tada 
rta c.cuna" (Câ.6.6~a ). 

"Eu a.6.6oc.~ e~ .6Õ o me. u c.oJtpo agoJta , a .6 
.6oc.~a d o ao c. oJt po ~rtte.~ Jto "(C êrt~ a). 

I 
Aqui pode-se postular que, nao se processou a dife'ren 

ciação progressiva entre o espaco intra-corDoral e o e x tra-coroo 

ral, j á que nas duas si tuaç6es o rosto é equ -'cionado ao corpo e fala dele. 

Neste caso, há alg o mascarado pela cor?oralidade, quer dizer, os 

fantasmas, ao invés de se dirigirem ao simbólico, se concretizam 

em ocorrências corporais paralizadoras. Isto decorre do fato de 

que deve haver falhas na imagem subjetiva do corpo, as quais, 

última instância, são responsáveis pelos afetos que no cor?o 
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expressados por vezes desatrelados de representação psíquica, isto 

é, figuram-se como manifestações puras da atividade pulsional. 

Também é possível uma nao diferenciação entre o ~si 

quismo e o coroo, onde os órgãos ganham autonomia e falam do corpo 

como entidade, conforme pode-se detectar em: 

"Se ê. uma dolt inten.6a, .6e meu.6 inte.6 
tino.6 doem , meu COltp O, d6i. Se eu .60 
6ltelt uma enoltme pancada, uma coi·.6a que 
eu não vi ante.6, eu aguento,.6e ai 
guê.m tem que me caiteltizalt a .6angui 
iÍ It i q, e u a 9 u e VI t o a do It , m a.6 " .6 e ê. u til a 
coi.6a in~t2l, qu e a pe.6.6oa tem que me 
ameaçalt tipo: vou altAancalt .6ua.6 unha.6 
ou então ; vou colttalt aquela peiezi 
nha; vou e.6mag alt .6eu dedo com uma g~ 
vet~, então , eu tenho muito medo d~ 
doltl' (P Ltnio). 

o amago dessa questão reside no fato de que nao há o 

reconhecimento do corpo enquanto totalidade coordenadora das par 

teso Trata-se, portanto, de uma decantação do ~róprio corpo, onde 

o sujeito muda a matéria corporal e, a oartir daí, os órgãos corpo 

reos se constituem como autômatos. Assim, percebe-se a dificuldade 

de localizar os diferentes segmentos do corpo, marcados pelo dese 

jo durante a evolução rlo indivíduo, conforme se pode encontrar ta~ 

bém nos desenhos de Fabiana, Fanny, Allan, Plínio e Sâmia,os quais 

revelam a projeção do cor~o para a superfície. Por vezes, observa

se também a concen~ração do corpo na cabeça, e isto sinaliza a di 

ficuldade de estabelecer vínculos com os núcleos mais arcaicos 

marcas não simbolizáveis - contidos no corpo. 

Em outras palavras, aquilo que nao foi possível de 

simbolização a~arece nos desenhos como elementos de estranheza e 

inquietude, resultando em marcadas alterações da forma e tam~ém do 

conteúdo. Neste sentido, a utilização de partes como meios para fa 

lar de totalidade corpórea é esse efeito o que aparece no real co 

mo algo relativo as primeiras' marcas que não se inscreveram no tex 

to simbólico nem na matriz fantasmática. 

Com isso, a imagem do coroo figuraria como algo refe 

rente a uma dinâmica entrecortada por haver elementos do real que 

respondem pelo ~antasma referente ao estado de corpo fragmento, co 
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mo se verifica nos desenhos mencionados. Ainda com resoeito aos 

mesmos, verificou-se que a dificuldade de constituição da forma r~ 

presenta, então, uma falha no investimento libidinal. Isto revela 

como toda a atividade do sujeito está enraizada na parte mais pr! 

mitiva do seu próprio corpo. 

Essa referência ao corpo, remontando a parte organ! 

zada mais arcaicamente, pode ser observada a sequir : 

"V e-6de c.edo -6onho c.a-i..ndo e -6endo e-6ma 
gado. Somente ac.o~d o c.om um~ 6en6aç~~ 
~u-i..m. Um ap e~to aqu-i.. no pe-i..to. f t~o 
~u-i..m, que a6 veze6 ac.o~do no me-i..o da . 
no-i..te e pa6-60 mal e n~o c.on-6-i..qo do~ . 
m-i..~. Eu ac.ho que -i..-6to ê po~que eu tI 
Ylha medo do e-6 c.u~o " (I ná c.-i.. o ) . 

Fica bem evidenciado que o coroo é palco de uma ence 

nação relativa a castração, pois todos esses elementos revelam um 

temor a mesma. O sonho e a angGstia representam um castigo por to 

mar ciência de que teria possivelmente consumado o incesto. Daí a 

sensação de ser esmagado . 

Mesmo que esta consumaçao se efetue por via alucina 

tória, representa todo um perigo ao indivíduo, o que concorre para 

tornar seu corpo muito vulnerável, como se observa em: 

"C O~p06 d é6t~ uJ.do6, ja t~an6 6o~mado-6 
em ma66a e66ac.elada e 6o~ma-6 quad~a 
da6, bloc.06 de c.onc.~eto eme~gem de66~ 
til a-6 6 a" (P lJ. n-i.. o) . 

Considerando os desenhos e as transcrições, pode-se 

deduzir que estes corpos não são habitados por uma anteci?ação ima 

ginária da imaqem da espécie, visto que as alterações da forma sao 

bastante indicativas. Por outro lado, é provável que a forma corp~ 

ral captada eSDecularmente tenha se processado com determinadas in 

terferências do real o que concorreu para a existência de lacunas. 
I 
I 
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VlvtNCIA DE DUPLICIDADE 

Esta categoria foi considerada corno o resultado da 

realização concreta da especularização fantasmática, pelo fato de 

que, possivelmente a elaboração da duplicidade em termos da const~ 

tuição alienante não ter se processado adequadamente. Por isso, a 

persistência do fenômeno de duplicidade, em suas formas mais vari~ 

das, corno relações simbôlicas, possessão, exoeriências místicas s~ 

tuam-se sempre corno indícios do real capazes de produzirem deses 

truturação, quando esses fenômenos são variantes do orocesso psicQ 

tico, ou remetem a situações relacionadas a algo que extrapola ao 

princípio da realidade e se situa aquém e além do prazer . 

Todos os referentes de duplicidade revelam, em últi 

ma instância, a permanência de elementos que não oassaram por um 

processo de elaboração n'o que tange ao fechamento da imagem do cor 

po no campo visual. Disso resulta, então, que algo fica solto e, 

urna vez nao simbolizado, aparece no real. Daí se deduz que algo 

nao teria sido simbolizado no momento adequado, aparecendo no real 

corno duplicidade, ou seja, o corpo não se acoplou adequadamente à 

sua imagem. 

A seguir sao aoresentadas transcrições nas quais se 

evidencia a questão da duplicidade: 

"Eu ,me .f.embJto que tinha uma pe.6.6oa , 
que tinha um homem , eJta comO.6e eu o 
cOi1hece.6.6e no .6onho". (Cã.6.61.af 

"E medo do e.6culto eJta Vl.e.6.6e .6entido, 
a.6.6im ... acho que quando ,~o me.6mo 
e.6tava eom a boneca e quando eu tinha 
a plte.6ença da minha iltm~, tanto 6azia 
.6 elt e.6cuItO , como .6eJt c.f.a,Jto". (Fabiana) 

A recorrência ao duplo, nestes casos revela-se corno 

um recurso até certo ponto apaziguador da angústia revelada entre 

o corno e a imagem, oelo fato de que essas duas realidades , ainda 

não se superpuseram adequadamente. Esse medo do escuro, é o/ temor 

ao vazio que ressalta dessa situação de duplo, corno se observa tam 

bém em: 
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"T.-i.n ha medo daquLl!.o ma.6, ao me.6m o tem 
po , eu qu e~.-i. a qu e ela (m.-i.nh a avô m o~ 
ta ) .6 e 6o ~m a.6 .6 e , t~ e nte nd end o? E~ 
não .6 e.-i. p o~qu e eu não olhava ... eu 
l.J e.-i. qu e. qu e ~.-i.a vê - l a .-i. nt e.-i.~a ". (C ên.-i. a) 

Aqui se observa o medo e a angústia relativos à caE 

tação do duplo, mas, ao mesmo tempo, o d e sejo de que a imagem (no 

caso d a avó morta) se unifique e s e constitua corno um elemento im 

portante na constituição desse individuo. 

Essa mesma sensaçao, ou s e j ·a, o temor d e perda dessa 

possibilidade de ca?tação da ima gem unifica d a que o duplo re?resen 

t a é revelado também em: 

"Quan do uma pe.6 l.Jo a d e m o ~a mu.-i.to a d.-i. 
ze~ , não p ~e c.-i. l.J a ne m d.-i.ze~ , ma .6 d.-i.ze~ 
que va.-i. volta~ , .-i.I.J I.J O me d ~ um ce~to 
p avo~ , me do qu e não volte . Al.-i. ad o a 
el.Jl.Je medo de que não volte h5 o me do 
de que a.6 pel.Jl.Joa.6 vão e não voltem 
ma.-i.l.J " . (Su ei !:!) . 

vê-se aqui que , a situação do duplo e vivida tanto 

na simbiose, quanto em termos do rompimento dessa relação pois, há 

o temor de perder a imagem constitutiva - no caso, representado pe 

lo Outro - e também o medo de ficar sozinha assinala o receio em 

tornar contato com o vazio, ou seja, trata-se da possibilidade de 

experimentar o corpo desabitado de imagem d a espécie que o Outro 

espelha. 

Na condição de haver u rna ruptura dessa relação, a la 

cu na r e sultante converte essas duas realidades em instãncias dis 

tintas, pois, d e um lado há o corpo coisificado, e do outro há a 

fantasia de que o mesmo estará desprovido de ação. Deste modo , es 

sas duas instâncias permanecem desligadas , corno na transcrição a 

baixo: 

"T ~ 6a1!.taVl do um elo pa~a qu e pOl.Jl.Ja e 
m.-i.t.-i.~ el.Jl.Ja o p.-i. VI.-i.ão , ~ como l.Je eu 6o~ 
1.Je. dua l.J pel.Jl.Jo al.J d.-i.l.Jt.-i.Vlta l.J, p o~q u e VI a 
~eal.-i. dad e ~ , eu l.Je ~ .-i. a dua l.J pel.J l.J oa.6 
d.-i.1.J t.-i.Vltal.J , o p ~e l.J ente e o pal.J I.J ado" . 
(Be~Vla~ d o ) . 

- 5 00 -

"IU te; ____ 'A,..." ~ .. .... _ . 

I 



Haveria o presente que poderia representar esse corpo 

coisificado e o passado que se remete a história filogenética, co 

mo a imagem da espécie. 

I 
8.2 - Sobre o Imaginário 

Esta dimensão ficou circunscrita a partir de um con 

junto de categorias estabelecidas em função de distintos aspectos 

do imaginário, qu~ se manifestam em difererites niveis. Existe em 

todos um elemento comum, visto remeterem ao texto dO fantasma, e 

também ao retrata~em um espaço no qual figura o primeiro indicio 

da constituição da subjetividade. Trata-se do momento em que o "i.!! 

fans" pode captar a imagem da espécie e se aviltar 

de alienação devido à identificação especular para, 

o processo do "tonnar-se humano". 

num processo 

assim, iniciar 

o aspecto distintivo (que norteou a discriminação das 

categorias) tem como fundamento determinados referenciais relacio 

nados ao arranjo estrutural da matriz fantasmática em função dos 

resultados da clivagem da subjetividade. Este processo figura co 

mo o primeiro sedimento do imaginário, principalmente no que con 

cerne ao recalcamento originário. 

Desse modo, o agrupamento das categorias teve como ei 

xo vários pontos. Em çrimeiro lugar, a questão relativa à intra

subjetividade foi considerada visto ser, através desse aspecto que 

se verifica a relação fundamental (em termos de conformação narci 

sica) do sujeito com os primeiros núcleos da constituição egóica, 

que se encontram no espaço arcaico do psiquismo. Sem sombra de dú 

vida, é por esse canône que se revela oara o sujeito toda uma gama 

de manifestações de as?ectos do arcaico, os quais são originados 

na história mitica da familiaj trata-se do núcleo dessa história 

que ?ode ser articulado na matriz fantasmática do indivíduo. 

Este e um veio que dispõe como o acesso para uma face 

ta do imaginário. 

Considerando a inter-subjetividade, e também possível 
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identificar aspectos relativos ao imaginário, particularmente no 

que tange à relação dual, onde urna image m captada funciona orig! 

nalmente corno urna instância egóica. ~ desse modo que, o sujeito se 

depara face a urna outra cena, ou seja, torna-se mais próximo ao 

texto do fantasma, utilizando-se do instrumental disponível em fun 

ção da relação especular. Neste caso, se estabelece um nexo esp~ 

cial entre aquilo que se situa aquém do sujeito (história mítica 

da família), e suas próprias transformações decorrentes do proces 

so de constituição. Assim, tem-se a possibilidade do estabelecime~ 

to de urna alternância baseada na oresença e na ausência pois, para 

que os aspectos da constituição do sujeito ' entrem em cena, é nece~ 

sário que os aspectos da história mítica permaneçam sem expressa0. 

MANIFESTACÃO DO ARCAICO 

Os dados relativos a essa categoria referem-se aos 

aspectos que são apresentados pelo sujeito corno atributos próprios 

mas que, por sua natureza, são pertinentes à estrutura familiar, 

seja no que concerne às atitudes, ações ou até mesmo em relação ao 

modo de pensar. 

Ainda situam-se os medos que, vividos pelo sujeito, 

são referências às figuras parentais e são representados corno fan 

tasmas. Neste caso; é possível que o sujeito consiga imaginar algo 

sobre tais medos. Assim, essa cateqoria do imaginário revela os 

aspectos da família que o sujeito tenta reencontrar para organizar 

sua identidade, conforme ocorre em termos do processo esoecular. 

As transcrições seguintes evidenciam as diferentes nu 

ances relativas a esta categoria. 

"E .ta me. baltlta a.ó.óim, ma.ó, pOIt e..xe.m p.t o , 
na.ó minha.ó Ite..taç~e..ó a6e.~iva.ó , mui~a 
coi.óa 6aço poltque. aclte.di~o , ~~ e.n~e.n 
de.l1do? Ma.ó ~am b ê.m , como minha mãe. , e. u 
~ e. n h o me. do da m i n h a i 9 It e. j a". (C a.ó .ó i a ) 

"P lLoc ulLan do .óe.1t de..óolLganizada na minha 
olLganiza ç~ o e. ~e.nho lLaiva di.ó.ó o pOlLqu e. 
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eu ~ou de ext~emo~, po~que da o~ganiza 
çao eu vou pa~a a total de~o~ganizaç~~ 
e i~to e~t~ me encucando po~que eu j~ 
tou 6icando de~o~ganizada. De ~epente, 
eu e~a uma pe~~oa ~upe~-o~ganizada,ago 
~a, n~o". (Fabianal -

Há nestas passagens urna clara repetição de um modo de 

agir materno, seja no que se refere a um modo de pensar (Cássia), 

seja no que tange ao modo de ser (Fabiana). 

Corno se pode observar, tanto num caso quanto no outro, 

trata-se de um domInio onde se verifica a presença de um conjunto 

de representa~ões especIficas pertinentes à atividade ' materna. Es 

tas representações confi~uram-se em termos de determinados tfpoS 

de angústia ·e de d~fesa arcaicas, em relação às quais se verifica 

o aoarecimento de dados aspectos das relações objetais. 

Essa atitude de esquiva como o resultado da interve 

niência de um atributo maternal também está presente em: 

"E ~a meio como ~e 6o~~e p~oibido, uma 
coi~a a~~im de ... tinha aque la vonta 
de d~ ~e ap~oxima~ de um homem, ma~ 
tamb~m, tinha mil ~eceio~, eu acho. Tu 
do e~a mam~e , tudo o que ela e~colhia~ 
(Fannyl . 

Por @utro lado, a manifestação do arcaico pode se fa 

zer presente sob a forma de algo que é vivido prazerosamente, mas 

que e conservado corno urna canacidade da mãe. Isto, na medida em 

que a situação vivida pelo sujeito se remeter ao núcleo arcaico si 

tuado num plano mais próximo da origem, há, por parte do sujeito, 

uma moção par~ verter tal núcleo em estranho e atribuir tal oco r 

rência a urna ativ~dade psIquica materna; como na seguinte passagem: 

"Fiq 'uei apavo~ada com medo de viaja~ 
~em a boneca , al meu medo e~a maio~ ,al 
quando achou a bon eca , minha mãe di~ 
~e, 60i ~upe~-eng~açado, po~que quand~ 
achou a boneca eu e~tava cho~ando, cho 
~ando, al, quando 60i no meio da a~~~ 

~ -maçao, quando a gente e~tava a~~umando 
a~ bagagen~, al encont~a~am a boneca 
JlO Iljcio da~ 6~al da~ do meu -i.~I11~O . Al 
p~Ol1to, a mamãe d-i.~~e que eu pa~e-i. de 
d!o~(Ut e pa~~e-i. a viagem toda calma" . 
(Su4.tyl. 
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Fica bem evidente nesta passagem que, a angústia vivi 

da em relação a perda desse objeto significativo (para Winnicott) 

seria o objeto transicional - primeira Dossessão que substitui a 

mae - remete o sujeito a um estado onde predomina o arcaico. Esse 

se revela como incaDaz de ser simbolizado, razão Dela qual o suje~ 

to desloca-o para o conjunto de atitudes e atividades maternas. A 

qui, o arcaico teria reativado uma ausência de limites relativos 

ao implante do ~rimeiro referencial (no caso o objeto). O apagar 

desses limites ê vertido em angústia, razao essa que marca uma sim 

biose entre mãe e filho . . Isto porque, e a mãe quem leplbra das coi 

sas vividas pela filha, e é também aquela que presenciou e serviu 

de suporte ao retorno das intensas manifestações da pulsão de mor 

te que estariam ancoradas no núcleo arcaico - em consequência do 

estabelecimento do primeiro inicio de simbolização - o objeto tran 

sicional. 

Além desse aspecto ontológico do arcaico, pode se ve 

ri ficar também o aspecto descritivo, no qual se presentifica um 

discurso em que o sujeito fala de si como um personagem imaginado, 

ou até mesmo, identifica-se a algo inexistente, como nas passigens 

seguintes: 

"Eu. tenho v-i.6to a v-ida, e.u. tava ve.ndo 
a v-ida mu.-ito pe..6.6-im-i .6ta, mu.-ito .6e.m 
pe.~.6pe.et-iva, .6e.m ~eal-izaç~o p~6p~-ia,me. 
.6e.nt-ia mu.-ito ma~-ione.t e. da.6 ~e.al-izaçõe..6 
d e. o u.t .~a pe.6.6oa" (E~eI.l-ia) . 

" Mam~e .6e ape.ga dema-i.6 ao pa.6.6ado,pe.lo 
me It 0.6 P a~ a m -i m , e. u. .6 o u. t ~ o d e..6 a p e. g a da, 
e.nt~o gu.a~do , eon.6e~vo p o~ e.le. .6, p~-i~ 
e-ipalm e. n.te. p o ~ e.la , ma.6 po~ 111-i111 1lIe..6tlla 
... n~o .6 e. -i". (Sâm ,ta) 

Até aqui ficou patente de uma forôa bem evidente que 

a manifestação do arcaico se faz por meio da repetição de uma ati 

tude materna. Não obstante, esta nao é a única forma, visto que o 

arcaico também se reativa a partir da intervenção parentalcomo se 

pode deterctar em: 

"M e.u..6 pa-i.6 .6 e. .6 e.pa~a~am u.m te.mpo, e.ntão 
meu. pa-i me ale. -ijou. eOl11o d-i z a tJ1am~e.". 
( C ã.6 .. H~ a) . 
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"Ma.ó, ac.aba que óic.o evitan.do a.ó mulhe 
4e.ó tal c.omo meu pai n.o.ó 6azia evita~ 
0.6 homen..ó". 

relo 6ato de n.ão t4an..óa4 c.om e.ó.óa 
men.in.a, me veio todo um medo de n.ao 
.ó e4 homem, p04que c.4e.óc.i ouvin.do meu 
pai d~ze4 que homem que nega 60go uma 
vez não ac. en. de mai.ó. En.tão eu tin.ha a 
.óen.óação de qu e e.ótava a44a.óado e ac.a 

• -r 

bado pa4a .ó emp4e . O medo de me an~qu~ 
la4 e4a muito g4ande poi.ó e.óta.ó pal~ 
V4a.ó de meu pai nunc.a .óaZ4am de minh~ 
c.abeçJa". (Inãc.iol 

"Eu p04 .óe4 homem, nê, eu .óentia nec.e.ó 
.óidade de te4 um pai p~ã me explic.a4 
c.e4ta.ó c.oi.óa.ó talvez e.ó.óa man.ei4a de 
eu .óe4 hoje, nê , a.ó.óim n.ão te4 uma vi 
da .ó ex ual ativa, talv ez .óeja p04 c.au.ó~ 
di.ó.ó d . Eu ainda tenho nec.e.ó.óidade.ó de 
c.oHhec.e.4 a.ó c.oi.óa.ó" (Va.e.mi~l. 

A intervenção paterna nestes casos se revela como um 

forte indicio que falta ao sujeito para que tenha garantido o seu 

estatuto de humano. Como se pode verificar nas três passagens há 

u~a referência direta a algo que o pai teria deixado de fazer como 

elemento necessári o à condição de completude do sujeito. Desse mo 

do, a intervenção paterna faz suscitar uma angústia relativa a um 

limite relacionado à primeira identificação, e que seria de natur~ 

za tênue, visto que, logo é possivel a encenação do fantasma rela 

tivo à castração ("meu pai de aleijou" - Cássia) a impotencializ~ 

ção (Inácio), ou até mesmo ao desconhecimento (Valmir). Contudo, 

o canal onde esse sujeito possivelmente encontra segurança situ~ 

se no suporte visual da cena primitiva, em que a mae, com seu cara 

ter sedutor, dei xou transparecer. 

Que~ dizer, neste caso, este núcleo do arcaico surge 

como um obstáculo ao encontro do sujeito com a condição funlante 

de sua inter-subj~tividade, remetendo-o a uma referência de n . ture 

za intra-subjetiva. 

Ainda com relação a essa matriz intra-subjetiva, o ar 

caico se revela oomo uma caracteristica da relação especular bas 

tante especifica, consignada em termos do processo identificató 

rio. Nesse sentido, o núcleo arcaico reativado deixa entrever as 
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pectos relativos à relação dual , quer dizer , pertinentes à relação 

entre mãe e filho. Assim , esse núcleo do arcaico , ao s e manifestar , 

não se mostra como uma repetição de algo materno , mas sim como uma 

matriz ontogenética marcada pelas carências da criança e pelo dese 

jo da mãe. As transcrições abai xo abordam esse aspecto . 

"S e.tc...i..a um a ..i..ntí ânc..i.. a mal adm..i..n..i..~ttc. ad a 
p e.lo~ pa..i..~ . A ptc. e.~ e. nça e.x age.IL ada da 
mâe. .. . e. ~ ~a ctc...i..ança tío..i.. . a~~..i..m..i..lan d o 
toda~ a~ cond..i..ç~e.~ da ~poca em que 60..i.. 
ctc...i..anç a e tío..i.. ~ e. d ..i.. m entando de.ntILo de. 
~..i.. e ..i..~ ~ o 60..i.. ~o tí tc.e.n d o um ptc.oce~~o e.vo 
l ut..i..vo e , de. alg uma tíotc.ma , tc.e. pe.tc.c ut..i..u 
n e. ~ ~a n e. c e.~ ~..i..dad e. de. , qua ndo adulto , co 
me.te.tc. e. ~ ~e. ato qu e. , p tc.~ m..i..m , ~e.tc...i..a u~ 
de.~ v..i..o me. l1.tal " . (Be.tc.natc.do ) . 

"E u -t en ho a ma..i..otc. d..i..tí..i..c ul dad e. de 
che.gatc. at~ a~ m ul h e.tc.e.~ , ac ho qu e. 
tíalta d e. d..i..nhe. ..i.. tc.o " (I n ~ c...i..o) . 

me. 
pe.ea 

"A:t o~ o uttc.o~ me. v ~e. m a~~..i..m , c.omo .{. n.{.m.{. 
go , to man do o e.~pa ço d e.le.~ com a ma e. , 
e~~CL-6 co..i..~a~ , e. al~m d..i.. ,HO , e. u me. ..i.. d e. n 
t..i..6..i..co ma..i..~ com m..i..nha mâe ; eu tenh~ 
ma..i..~ aptc.ox..i..maçâo com m..i..nha m~ e. do que. 
com m e. u pa..i.. ". (Va lm..i..tc. ). 

vê-se que o veio da identificação predominante é aqu~ 

le rel a tivo ao aspecto especular pois , o referencial paterno é co 

locado tangencialmente, ou mesmo ausente, denota a presença do obs 

táculo, o qual insinua a ausência do elemento diferencial. Com is 

to, prevalece o aspecto especular como s e ndo a matriz básica da 

constituição do indivíduo . Nesse sentido , aquilo que permite como 

resultado dessa identificação, e que não é convenientemente elabo 

rado, surqe estranho e desconhecido (Bernardo) . Ainda ressalta-se 

que, a carência do referente paterno pode redundar numa dificulda 

de de o sujeito descriminar a mãe, (enquanto proibição nela a in 

terdição do ince sto) e as demais mulheres . Inácio , em sua dificul 

dade de acesso às mulheres, configura bem esse aspecto , pois , ~Od~ 
mulher contém elementos nroibidos da figura materna , razão pela 

qual evita pela racionalização - nao ter dinheiro - as demais mu 

lheres. Postula-se desse modo que , este indivíduo encontra-se tão 

mergulhado nesse p rocesso de identificação espec ular que não con 

segue cap tar nada diferente do que seja a mã e ou seus atributos . 
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Em se tratando dos aspectos do arcaico que nao sao 

simbolizados adequadamente, pode se afirmar que, não só os meJmos 

permanecem como estranhos, marcando uma interveniência do real, 

mas também, situam um conjunto de fenômenos, nos quais o arcaico é 

reativado sem maiores possibilidades de ser integrado no universo 

fenomenal do individuo. Assim sendo, aparece como algo detonador 

de angústia e inquietação , como se pode verificar no fragmento a 

seguir: 

"t, paJtec.e que elel.l não I.lão do meu I.le 
c.ulo , poJtque e u eJta do I.l~c.ulo ,XX e vol 
tei lá paJta veJt aquilo e elel.l não l.labI 
am que eu eJta do I.l ~c.ulo XX. Então, eu 
I.l entia c.omoção, mal.l, elel.l eJtam paJta 
mim UHI.l peJtl.lonagenl.l já extintol.l . Eu 1.l5 
c.onl.lc'guia vê.-lol.l c.omo peJt.6onagenl.l de 
6icç~0 , c.omo novelal.l . Eu I.lei que elel.l 
exil.l~em , I.lão atoJtel.l ma.6 , o cenáJtio de 
lel.l ~ outJto , elel.l já tinham mOJtJtido i 
eu ~ que el.ltava vivendo, ma.6 , elel.l não 
.6abiam dil.ll.lo". (Pl2nioJ. 

Por fim, o arcaico ainda se manifesta como uma forma 

indireta de realização da defesa do pai, como na passagem: 

"M eu pai leu umal.l c.oil.la.6 l.lobJte el.lpiJt:i: 
ti~mo, e ~ louco paJta veJt uma pe.6.6oa 
que já tenha moJtJtido . No 1.l2tio da m~ 
nha u5, ele entJta no quintal e 6ica Jte 
zando paJta veJt I.le apaJtec.e algu~m e ,ati 
hoje, não apaJtec.eu ningu~m. E eu tenho 
veJtdqdeiJto pânic.o dil.ll.lo. Eu te dil.ll.le 
que ~i~ha v5 eJta muito apegada a mim e 
eu I11dJtJtia de medo que ela apaJtec.el.ll.le". 
(Cênia) . 

Assim, a oossibiliàade de realizar um desejo parenta 1 

surge em concomitância com o medo de poder , nesta tarefa, consumar 

um ato proibido. Então, o sujeito encontra-se diante de uma situa 

çao, na qual o núcleo arcaico reativado, assinala por um lado um 

mandato a ser cumprido e , ao mesmo tempo, deixa claro um castigo, 

caso esse ato seja consumado (Cênia quer muito ver a avo para rea 

lizar o desejo do pai mas, teme, ou seja, morre de oânico 

imaginar na condi~ão de poder propiciar esse gozo ao pai) 
i 

ao se 

Com isto, fica estabelecido que, o núcleo arcaico de 
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ve subsistir como tal, sendo que suas manifestações se efetuem a 

través do processo de simbolização, para, desse modo, o indivíduo 

prossiga a sua ontogênese (marcada pelas distintas inflexões na 

filogênese). Nesse sentido, o arcaico seria uma base para o estab~ 

leci~ento da realidade, particularmente pelas transformações que 

têm lugar a partir dessa matriz. Trata-se de um substrato que ex 

prime um conjunto de elementos a serem e ngendrados e decifrados na 

cadeia simbólica. 

TRANSMISSÕES DE EMoçÕES BÁSICAS 

A transmissão de determinados aspectos ocorre em fun 

çao da assimilação pelo antecedente de um conjunto de característi 

cas do ser que lhe é precedente. Por vezes, essa assimilação se 

efetua de uma forma tal que, aquele que assimila, desconhece os 

conteúdos dessa operação de modo a passar a apresentá-los como se 

fossem propriedade sua. 

Os conteúdos que são 9assados, remontam a um conjunto 

de fatos relativos à dinâmica da infra-estrutura fantasmática, pa~ 

ticularmente no que tange ao período em que subsiste no corpo o 

estádio de fragmentação (não no sentido de que algo inteiro que ver 

teu-se em partes mas, em função de um conjunto de partes que ainda 

n ã o alcançaram o estágio da unificação) . 

Nesse sentido, sao transmitidos conteúdos inconscien 

tes de fonte materna, cujo acoplamento acontece em relação as mar 

cas não simbolizáveis do corpo da criança e que permanecem como 

sinalizadores de dados estados emocionais do indivíduo e que, por 

extensão, remontam a arranjos organizacionais e desejos contidos 

no psiquismo materno. 

Desse modo, esta categoria remete-se a um conjunto de 

aspectos que, por um lado, deixam entrever uma faceta da memória, 

ou seja, trata-se daquela oarte da memória que nao se reverte em 

canais simbólicos e que permanece como conteúdos tipicamente in 

- 508 -
I 



conscientes, aos quais é vedado o acesso à representação, tanto no 

plano visual, quanto no ?lano auditivo. Quer dizer, esses elemen 

tos da memória figUram como formações que não se expressam nem em 

representação da coisa, nem em representação da palavra, restando

lhes a conformação de marcas corporais não simbolizáveis transmiti 

das por emoções básicas no orocesso de maternagem. 

Esses conteúdos que não figuram em termos de represe~ 

tação, constituem um núcleo psíquico que não desaparece em função 

do processo de clivagem da subjetividade, e que persiste corno urna 

base ?ara que outras formações tenham lugar. Isto porque, em se 

tratando de aspectos passados da história individual e da história 

da espécie os mesmos devem ser conservados para que, tanto a esp~ 

cie continue, quanto o sujeito asceda ao seu estatuto de humano. 

Por isso, a conservação desses asoectos como tais e a transmissão 

dos mesmos por um caminho diferente daquele reconhecido como simbó 

lico, se faz necessário, pois conservar o passado em termos psíqui 

cos e urna regra dinâmica de funcionamento. 

Desse modo, o arranjo ?síquico é conservado em dife 

rentes sedimentos e, caso essa conservação não seja mantida em sua 

intaticidade , esses aspectos que escapam vão figurar corno emoções bá 

sicas de diferentes formas corno deixam entrever as transcrições 

que caracterizam essa categoria. Esta revelou-se de três formas: 

Em princíoio, as transcrições sugeriram situações indivativas da 

possibilidade de o sujeito, a nível emocional, querer para si aqui 

lo que é objeto do ~esejo parental, ou seja, na medida em que, as 

pectos de um dado nível de organização psíquica não foram conser

vados, aparecem oomo e~oções básicas transmitidas. Nestas condi 

ções, o desejo dos pais passa a ser aquilo que o filho deseja para 

si, embora isto não se faça de forma consciente, como se pode veri 

ficar na passaqem: 

"A-tllda qu e/t-ta te/t uma -t/tmã c.om o m-tnha-6 
am-tga-6 t-tnh~ . Quando eu ta~a na-to/t,eu 
tamb~m qu e/t-ta -6a-t/t, ma-6, nao e/ta tan 
t o c.om o eu que/t-ta na -tn6ânc.-ta, po/tque 
l ã ~ m c.a-6a -6ão -6e-t-6 ftom en-6 e. uma /llU 
l he k , aZ na-6c.-ta mU-tto me n-tno e eu que 
/t-ta qu e na-6c. e-6-6e uma /llulhe/t, não -6eZ 
po/tque ma-6 , eu que/t-ta. M-tnha mãe tam 
bem qu e/t-ta mu-tto . ~la-6, ac.ho qu e não e 
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po~ eea qu e eu que~~a. Eu óe~ que 
qu e~~a tIIU~:to e a~nda hoje. qU e.~O ". 
l y) . 

eu 
( Su e 

Outro aspecto dessa categoria é aquele em que o suje~ 

to passa a sentir ou a fazer determinadas ações que, na realidade, 

expressam urna certa permissimidade dos pais, quer dizer, o sujeito 

faria de urna forma bastante específica aquilo que os pais permitem. 

tes: 

Este aspecto fica evidenciado nos fragmentos 

li Eu não ,tava plt epaltada palta ó e.n:t~1t a 
qu~lo , eu não... nê., nem eó:tava plte.pa 
Itada, eu não óen:t~a aqu~lo, ma6 eu p~ 
d~a :tal v e ~ V~1t a ó en:t~It " (FanI1Y) . 

li F o~ uma baltlta paóó alt pOIt eó:ta ó ~:tua 
çao. V ev~a :te~ d eó~ó:t~ d o . F o~ ho ltltZv el. 
A c.ho que eu não eó :tava pltepaltado li • (I l1á 
c.~o ) . 

li Eu nunc.a v~ eóó aó c.ena.6 , ma.6 , _ tÍ~c.a~am 
d~ zen d o . Eu não óe~ .6e e~a mamae quem 
d~z~a, ou o pe.6.6oal l á de c.a.6a, ma.6 de 
vez em qual'ld o vÚlha e.6.6a.6 (ló:tõ~~a.6 ". 
(Sãm~a) . 

Corno se pode observar, há sempre algo que é 

segui~ 

relatado 

em termos daquilo qU,e falta para que o sujeito se sinta apto a ini 

ciar suas ações. Em outras palavras, o que é relatado corno falta 

remonta sempre a um elemento de ordem paterna, que é impeditivo a 

expressão global do indivíduo. Daí então, sua expressão passa a ser 

regulada pelo desejo ~arental através da ligação que forja pelas 

emoçoes transmitidas no processo ontogenético. 

Ainda um outro aspecto dessa categoria pode ser res 

saltado com referência a intenção do filho em dar continuidade as 

ações parentais. Esta é a consequência da possível captação do ide 

al paterno, por veze s insatisfeito. Quer dizer, desse modo, o su 

jeito se projeta emocionalmente a partir do modelo captado das fi 

guras parentais, caso do trecho que se segue: 
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"Eu não ;.,e-i. ;.,e ê poltque ele;., (pa-i.;.,) 
ac.ham que eu não tenho lte;.,pon;.,ab-i.L-LdE:. 
de. Eu ;.,e-i. que não pItOC.UItO ma-i.;., paltt-i.
c.-i.palt de nada palta não me aboltltec.elt,;.,E:. 
be . Ma;." a;., veze;." eu nao go;.,to de;.,;.,a;., 
;., -i. tLwç.ão . 

Eu plte6elt-i.a 6-i.c.alt em c.a;.,a qu-i.et-i. 
nha, I't-i.nguêm me -i.nc.omodava". (Anna). -

-Tal como a mae, que acha que nao se deve fazer nada 

fora de casa, Anna faz o mesmo, ou seja, estã ~epetindo uma atitu 

de de sua mãe. Assim, pensa como a mae. Sem se aperceber, reflete 

o pensar materno num laço simbólico. 

A mesma situação pode ser observada também em : 

"Faz o meu pa-i., 6az o ;.,eu pa-i.. Q.uelt d-i. 
zelt, eu ac.ho -i.;.,to mu-i.to be;.,ta , eu nao 
qu elt-i.a v-i.velt a;.,;.,-i.m de;.,;.,a mane-i.lta, ma;." 
não há nada ma-i.;., humano do que v-i.velt 
a;.,;.,-i.m" (Al l an). 

Como Ahna, Allan se vê obrigado a um dar continuida 

de ao desejo parental, como forma possível de sobrevivência pois, 

ao afirmar: "Fa z o meu pa-<., naz o ;.,eu pa-i.", estã, por extensão, 

admitindo que faz aquilo que seu pai determina, do mesmo modo que 

Anna fica em casa para não fazer nada fora e, assim, atender a um 

pedido materno. 

OPOSICÃO AO SIMBÓLICO 

Ao se pretender uma catalogação das categorias relat! 

vas ao imaginãrio, cheqou-se a uma situação na qual umas ficariam 

sediadas na dimensão do real, enquanto que outras, se situariam em 

termos de uma referência ao simbólico. 

Neste sentido, as duas categorias jã mencionadas se 

articulam com o real, enquanto que, as apresentadas doravante fa 

zem referências ~o simbólico como esteio de caracterização.~ neste 

contexto que se procura circunscrever um conj unto de elementos que, 
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em si, sejam indicativos de situações ooositoras ao simbólico em 

termos da ausência de temporalidade , dos aspectos que revelam a ne 

gação da ca~tação das diferenças da ausência de sequenciação, e ta~ 

bém, em termos da falta de significação para experiências vividas 

pelo sujeito . Todos esses asoectos são reveladores de 

impeditivos ao orocesso de simbolização. 

obstáculos 

Assim, os conteúdos relativos a esse aspecto do imag! 

nário, na medida em que se opõem aQ processo , de transformação dos 

elementos da matriz fantasmática em códigos, evidenciam a presença 

de um tipo específico de material no qual ,prevalece urna desconexão 

entre o caráter visual e o caráter espacial do mesmo objeto. Essa 

implicação desses conteúdos reflete-se, então , corno o predomínio 

da organização visual sobre o pensar, razao essa que redunda no a 

oarecimento de possíveis lacunas na cadeia simbólica . Além do 

mais, essa predominância do visual remete-se, em alguns casos, nos 

demais sentidos, onde o elemento destacado é apenas aquele que pro 

vêm da unificação no processo especular. 

Os efeitos dessa predominância visual repercutem tam 

bém corno urna ausência de temporalidade, visto que, se observa urna 

desarticulação nos diferentes níveis de evolução, que se organiz~ 

ram numa integração contínua. 

Desse modo, toda a teorização utilizada para circuns 

crever esta categoria é o resultado da suposição da existência de 

um fascínio do ima:ginário (mesmo qunado o sujeito já é adulto) que 

atrai os conteúdos que se destinam à simbolização . Essa atração 

se faz, naturalmente, no plano visual e, assim , deixa urna lacuna, 

a qual a organização evolutiva não obtura adequadamente, concorre~ 

do para a presença de urna desarticulação de sentidos onde o efeito 

observado são lacunas no aqir, no sentir e no pensar. 

Um exame cuidadoso dos indícios existentes nos prot~ 

colos possibilitou captar os pontos significativos que 

zam essa categoria, conforme estão aoresentados a seguir: 

"Eu. já pe.ltc.e.b-i.. -i...6.60 e.m m.<.m, não .6 e.-i.. e.x 
pl-i..c.alt o mot-i..vo. Eu. não me. l-i..go mu.-i..to 
110 pa.6.6ado. Alg u.n.6 6ato.6 de. m-i..nha -i..n 
6ãnc.-i..a e.u. me. le.m blto ma-i...6 pOIt c.au..6a da~ 
60to /.'l. (Sâm -i..al . 
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"S in~e. Jtam e.nte. não /.) e.i pOJt ond e. c.ome. 
çaJt . Ne./.) /.)a hO Jt a d e. pode.Jt naf aJt e. u não 
c.on/.)tgo 6af aJt . s e. Jtâ qu e. /.) e.i a hi /.)t ôJtia 
do/.) outJto/.) e. não /.)e.i minha pJtôpJtia hi/.) 
t ô Jti h.? Não p o/.)/.) o 6 a z e. Jt na da" . (A f f a n) -

convém salientar o caráter fra gmentário aoresentado 

acima, seja no qu~ concerne a inserçâo no p assado (Sâmia) ou em 

relaçâo a dis?onibilidade para dar significa çâo aos aspectos da 

própria vida (Allan). Aqui, assume-se a idéi ~ de que algo do cam 

po da matriz fan~asmática permanece tangenciando o r e gistro do sim 

bólico sem ser no mesmo incluido. 

Des ~ a forma, é provável que esses cont~údos que in 

terferem na cade ia simbólica sejam o resultado de urna clivagem efe 

tuada no próprio registro imaginário. A partir dessa operaçâo,ter

se-ia um núcleo cilesse registro que funciona em consonância com suas 

leis, enquanto q ae outro se constituiria corno opositor a esse fun 
I -cionamento e, um~ vez nao sendo mais reconhecido pela atividade 

fantas mática, diriqe-se ao simbólico corno obstâculo. Às vezes tam 

bém, esse último registro nâo tem os dispositivos necessários para 

integ rar os conteúdos desse núcleo imaginário. Concorre, entâo pa 

ra a formaçâo de lacunas na significação, corno resultado da coex is 

tência desses cop teúdos articulados à dinâmica do imaginário e in 

tervindo no simb6 1ico, o q ue se pode evide nciar abaixo: 

"D e. Jte.pe.nte. , e. u tô pe.Jtde.n do a noção do 
te.m~:Jo :, do dia , do mê./.) , do ano , tá /.)e.n 
do ~oJtJtZ ve.f , não /.)e.i c.omo vou Jte./.)ol 
ve.Jt ". ( Fabiana ) 

-"F -iJque.i pe.n/.)an do c.omo /.)e.Jt i a , ma/.) nao 
c.01/.)e.gui e./.)tJtutuJt aJt nada . Não há um 
ponto poJt on d e. c.omeçaJt . Afiá/.) , 6afta 
1Ile./.)t/10 e./.)/.)e. ponto de. c.ome.ço e. 6afta tam 
bê l/l 0 6,LIII". (S ue.fy) . 

Te~-se, desse modo, a interveniência de aspectos rel~ 

tivos ao period0 pré-edipico, onde a idéia de temporalização ainda 

não teria se fo t mado em todo seu acabamento. Assim sendo, ?ode-se 

admitir que, nesse caso, o sujeito estaria 

e xperlencias vi t idas da relaçâo com a mãe, 

nas marcas nâo-simbolizáveis. 
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Sob este prisma, pOde-se deduzir que, esses conteú 

dos do imaginário estão marcados por um mecanismo psíquico bem pr~ 

mitivo, que consiste na organização dos primeiros esboços de pr~ 

cessos psíquicos, cujo acabamento é fundamental. Na condição des 
- -se acabamento nao ser adequado, esses conte údos vao persistir corno 

aqueles que estão fora da cadeia temporal (Suely: nao há ponto de 

começo, nem há do fim) . Essa condensação do tempo resultaria da 

intervenção de um desses conteúdos da vida ps í q uica primitiva , edi 

ficados em inscrições decorrentes do processo especular . Não obs 

tante, a modificação funcional derivada da articulação , diferenci~ 

çao e simbolização, não teria se efetuaoo . . Por isso, esses conte~ 

dos nem sao aceitos pelo imaginário - a ponto de permanecerem corno 

marqinais - nem tão pouco, são reincorporados no simbôlico. 

Em outras palavras, trata m-se de conteúdos que se "de~ 

locam" p arcialmente do imaginário e se organizam funcionamente co 

mo núcleos que apresentam urna dinâmica distinta da desse registro, 

ou seja, devido ao fato de não serem totalmente reintegrados no 

imaginário, nem também estarem em condição de serem simbolizados 

(visto que a simbolização ocorre num momento crítico, quer dizer, 

dado conteúdo que não seja simbolizado no seu devido tempo, nao o 

sera mais), se constituem, esses núcleos, corno algo que, por sua 

natureza, s e opõem à simbolização, seja em função da 

ção, da sequenciação, ou até mesmo da significação. 

temporaliz~ 

Na maioria das vezes, persistem apenas corno traços 

sensoriais, nos q uais apenas o elemento visual é pregnante, razao 

pela qual escana aos canones do simbólico, pois este registro so 

onera com o acoplamento de representação da coisa e a representa 
-çao da nalavra. 

Esse efeito de abertura de lacunas está presente tam 

bém em situações nas quais o elo sequencial não e urna 

conforme evidenciam as transcrições abaixo: 

"Eu não c.l.>to u penl.>ando em nada . É tudo 
tão conn UI.>O, nada ,t em pé. nem ca beça ". 
(C ênia ) 

"N ão .f.e.m blto nada . Ta .f. v ez até. OI.> ,6(2.Á __ 1.> 

anol.> . H& uma I.>i t ua ção que a conte ceu na 
minha vida , mal.> que el.>t ~ I.>o.f.ta. Eu I.>in 
to c.l.>l.>a I.>ituação mal.>, não c. onl.>igo c.a~ 
t~-.ta ". (Anna) 
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l""_SSlm, fica evidente que algo particular é insinuado 

para o sujeito mas, ao mesmo tempo em que e sentido, escapa à apr~ 

ensão pela significação, ou seja, evoca uma açao que, por sua for 

ça descontínua, sei converte num bloco que e x cede os limites da si~ 
nificação. 

Desse modo, passa a se constituir como realidade e x 

tra-simbólica, pelb fato de que há sempre uma moção do imaginário 

que a caba por desv~ncular uma série de conex6e s r e l a tivas ao tem 

po, as quais resoob dem pela sequenciação. Com isto, s e tem a emer 

g~ncia dos indícios do p rocesso primário, e também se pode obser 

var, em relação à captação da diferenç a no processo iden tificató 

rio a sua neq acão, desta feita revertida em emerg~ncia do imagin~ 

rio, conform~ ~e J ode d e tectar em: 

"N ão qU e.tLO e.nte.n d e.Jt e.-6-6a h .. ütõJtia . t 
e.-6-6a kon6u-6ãó qu e e. u me. e.n c ontJto pJte. 
-6ent ~me.nte . Voi-6 g ~nio-6 extJte.mamenti 
teimo-6o-6 , e. u qu e. Jtia pe.n-6aJt j U-6 tame.nte. 
no q ~e há pOJt tJtá-6 de nÔ-6 doi-6 ". (AUa.n) . 

I 
"t m.,{jnha di6icuidad e. me.-6mo . E e. u me. -6in 
to iJgo ... a -6ocie. dade. co bJta i-6-6o ~ 
e-6-6e Ipape.i o homem -6ell. o bU-6 ca doll. di-6 
-60 ~j , -6empJte o homem tem que. tomaJt di 
ci-6 o , -6 atitu d e-6 ". (V aimiJt ) 

COMO MARCA EM.. RELAÇÃO AO . OUTRO 

A ma t riz fantasmática, ao se constituir, apresenta 

inf ormaç6es no seu conteúdo, que se dirigem para a vertente simbó 

lica, ora em funç ~o do esforço r e lativo ao reconhecimento pelo su 

jeito do seu luga r, enquanto ser humano (proceso que se inicia na 

c a ptaçã o e specula) d a imagem da espécie), ora em relação as tenta 

t i vas (ao nível da produção fantasmática) para desenvolver meios 
- I -e condiçoes que a morteçam as desenfreadas manifestaçoes da puls ã o 

de morte. Desta ca t se também o empenho do sujeito num projeto 

assim, tent a r e nc@ntrar elementos ao vazio existencial, que 

feito, até ent~o , Ide for ma ilusória, utiliz a ndo-se do outro 

s e r absoluto. 
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Duas constatações foram relevantes no processo de de 

limitação dessa categoria. Em primeiro lugar, partiu-se do press~ 

posto de que, pelo fato do ser humano, ao nascer, encontrar-se em 

marcada imaturidade, dirige ao outro, que evidencia um aspecto dif~ 

renciado dessa condição. Dese modo , se efetua urna ligação entre 

extremos diferenciados, sendo que um reenvia ao outro. Com isto, o 

ser busca no Outro e também o busca, corno urna condição de preenchl 

mento de seu vazio constitutivo e ainda oara a resolução de sua 

condição, marcada oelas interferências vivas d~ morte. Em segundo 

lugar, se suoõe então que, a anterioridade referente às marcas efe 

tuadas pela presença do Outro são imaginadas em sua dispersão por 

oposição à captação de totalidade que advém da apreensão da unida 

de da espécie . Não obstante, essa imagem de carência de unidade de 

ve ser contida num núcleo, ao qual nao deve ser permitida a ex 

pressão direta. Isto porque o simbólico ainda não está estruturado 

com leis que possam conter e traduzir, sob o âmbito ~uncional ,tais 

manifestações. Por isso, esse núcleo deve se constituir como urna 

base dinâmica sobre a qual se estruturam os anteparos que amorte 

cem as interferências da oulsão de morte, para , assim, se organiz~ 

rem os dispositivos necessários ao preenchimento do vazio existen 

cial caracteristico da condição humana. Constata-se, de resto, que 

se forjam os esforços do individuo para ir em busca de reconheci 

mento pelo encontro com o Outro, passando de urna condição de rea 

ções pulsionais isoladas para urna dinâ~ica onde a progressão e o 

esteio básico. Assim, observa-se, então , o confronto entre urna to 

talidade constituida e um ser constituido em partes . Desse encon 

tro, potencialment~ imaginário, terá lugar um processo de unifica 

ção iniciado na matriz fantasmática, o qual será incorporado no 

registro simbólico. 

Nesse sentido o imaginário se engaja em todo um pr~ 

cesso para, a nivel da atividade fantasmática , forjar urna matriz, 

que será consolicada ou não ulteriormente pelo simbólico, conforme 

se verifica nos trechos abaixo : 

"E le. ptte.enc.he a c.ond-<.ç.ão, a-6-6-<.m patta 
do , olhando pafLa m-<'111 pattado"(Pl 1.n-<.ol.-

"H á mu-<.to tempo que e u e-6tava a tÍ-<.m de 
6 a.t att e-6 -6 a-6 c. 0-<.-6 a-6 p afLa al 9 u ê.m ... 1-6 
to ê. mu-<.to legal , também gO-6tatt-<.a di 
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dize. IL qu e. , e.m al gun..6 mome. n.to.6, tiv e. 
v on.tad e. d e. cholLalL. Não .6 e. i .6 e. você n. o 
to u" . (I n. aci o l . 

"Eu me. .6 ivtt o .6 e. guILa ao l ad o de.le. , t ipo 
a.6.6im , .6 in.to qu e. vai daIL Ce. ILto ". (Sâ 
mia I. 

I 

Como se pode verificar nessas três transcrições fica 

evidente a tentativa do sujeito de se dirigir ao Outro e, a partir 

do mesmo, firmar um vínculo que se converta em algo que preencha a 

condição de vazio existencial, tomando parq isto o outro em sua 

condição, ou seja, têm-se aí a utilização do Outro como requisito 
I . 

necessãrio para preencher ilusoriamente as possíveis fendas trazi 

das do nrocesso de identificação especular. Também essa sensaçao 

de completude estã presente em Inãcio que , não só oferece indícios 

significativos, como também deixa entrever determinadas reaçoes 

emocionais bem típicas dessa situação, pois, o choro pode ser toma 

do aqui como a reativação de uma marca referente à uma experiência 

de satisfação , em l que esse estado de completude teria sido viven 

ciado e, por assi~ dizer , registrado . 

Aqui , se verifica que , nesta situação de busca do Ou 

tro para preenchimento do vazio existencial , o sujeito não se re 

duz a uma objetividade , visto estar em jogo elementos de natureza 

subjetiva que extrapolam o âmago das ações conscientes , e também 

alg uns aspectos do processo secundãrio. 

Isto se observa também num outro nível , em situações 

nas quais o sujeito busca o Outro para com isto ser 

conforme se p o de 6 bservar nos fragmentos seguintes : 

"T ou a 6im de. me. covlhece.1L me.lh.olL . Qua~ 
do d~go que. vo u U.6a IL o din.he.iILo paILa 
con..6 ~ g uilL me. e.n.te.n. de.IL , atILa v i.6 do te.IL~ 
pe.ut~ . A pa ILtiIL de..6.6e. me. e.n.te.n. deIL ,qu e. m 
.6a be. eu con..6ig a .6 e.IL e. .6 .6e. .6e. u autôn.omo 
que. e. u tant o .6 o nh. o e.m .6 e.IL . " (A llan.l . 

"Ha .6e.m pILe. muito o qu e. 6alalL . Eu .6i n.to 
ne.ce..6 .6i dad e. d e. t e.IL alg ui m paILa 6 al alL .~ 
pILe ci .6 o qu e. alg uim e..6te.j a me. ouv in d o e. 
dan do pILova.6 d e. qu e. e..6ta cUILtin. do o 
qu e. eu e.6to u 6al ando . 
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Eu ac.ho que. a-tnda e.-6tâ -6u-6pe.n-6o 
no a~, alguma c.o-t-6a que. e. u qu e. ~-ta '6a 
l a~ e. qu e. não e. -6te.ja -6ab e. ndo o qu e. ê."-.
(B e ~na!ldo) . 

"Qu e. ~ ê. ma-t-6 c.he.gado a m-tm ê. a Ca~la, 
qu e. e. um an o ma-t-6 v e.l ha qu e. e. u. AZ c. om 
e.l a ê. 6t-tmo, a ge.nt e. -6a-t junt o , a g e.~ 
t e. c. o n v e ~-6 a". (F a b -t a na) . 

A necessidade de reconhecimento por parte do Outro e 

o principal aspecto da antropogênese humana mas, embora essa oco r 

rência tenha lugar nos primórdios de vida, como postula Lacan, o 

indivíduo persiste por toda sua existência na tentativa de ter cer 

teza de que é reconhecido, como "Bernardo " explicita muito bem. Há 

também essa busca através de um ideal de encontro, que Allan o si 

tua na terapia. Como se pode observar, essa busca do Outro se ex 

pressa de diversos modos para que seja possível a minimização das 

angústias relativas à solidão, angústia esta que tem sua expressão 

máxima na morte situação onde o sujeito constrói uma série de an 

teparos para poder conviver com essa certeza. Não obstante, esse 

processo de elaborar meios para evitar as frenéticas manifestações 

da morte nao e um processo uniforme, como se 90de verificar na se 

guinte passagem: 

"O b ~-t n~u e. d o de. ~e.p e. nt e. ê. a c.on 6-tança 
qu e. vo c. e. e. -6tab e.le.c.e. c. om alg uma c. ou-6a". 
(Fan ny) . 

Aqui, observa-se que o brinquedo é um dispositivo do 

simbólico que se atrela à pulsão de vida oara assim estar em con 

dições de exercer um certo controle sobre as manifestações da pu! 

são de morte pois, neste sentido, se constitui como um aspecto in 

terligador, princioalmente a partir do momento em que e 

enquanto tal e como possessão do sujeito. 

recriado 

Sem dúvida, esta nao e a única forma de evitar as ma 

nifestações da pulsão de morte pela busca do Outro. Isto pode se 

dar de uma maneira não elaborada, como a mencionada onde figura 

um ato que e efetuado sem ser visualizado pelo sujeito sua finali 

dade. A esse respeito, o trecho seguinte é elucidativo. 
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"Elta lJLma c.o-i..J.la aJ.lJ.l-i..m que eu não J.l e-i.. 
poltque OJ.l outltOJ.l c.oltlt-i..am, eu tdm6~m 
c.oltlt-i..a. Medo aJ.lJ.l-i..m, medo meJ.lmo eu t-i.. 
n h a". ( C áJ.l J.l -i.. a) . 

Ainda se pode detectar nuances dessa categoria em ou 

tra circunstância, quando, a partir de um dado sinal objetivo, a 

morte se presentifica em toda sua plenitude interferindo na unida 

de resultante da iaentidade constituída na fase especular. Com is 

to, tem-se possi ve1mente o sentimento de estranheza, frente ao qual 

um terceiro é buscado para amenizar a situação angustiante, 

fica caracterizado a seguir: 

"A c.altltoça paJ.lJ.lou na Itua e 6-i..c.ou_a.J.l0!!2. 
blta na paltede, eu entlte-i.. em pan~c.o, 
J.luava e não c.onJ.legu-i..a me .f.evantalt , e , 
at~ que en6-i..m , o pãn-i..c.o paJ.lJ.lOU e eu 
C.OItIt-i.. apavoltada pitá c.ama da mamãe". (EIt 
c.-Z.t-i..a) . 

"A queite baltu.f.ho J.loblt e m-i..m me at eltltolt-i.. 
zava , e u c.holtava que e.f.e pod-i..a c. a-i..1t J.lQ 
blte mim e me pegalt ... 
Nã o tenho medo da moltte. s~ não 
que eta J.leja pOIt a6ogamento, nem 
mu-i..ta dolt, demoltada . Tenho mu-i..to 
de lII0 f ltelt c.om dolt". (P .f.1.n-i..o ). 

q uelto 
c.om 

medo 

como 

Assim, se evidencia que, as manifestações relativas à 

morte propulsionam o indivíduo para a busca de uma homeostase, on 

de reações e defesa~ se coadunem com os princípios de funcionamen 

to do processo de identidade. Isto porque, esses princípios são, 

de certo modo, irreversíveis no seu funcionamento. Desse modo, 

esse efeito instig~dor estã sempre presente. Essa mesma situação 

se verifica na passagem: 

"I J.lto eJ.ltã Ite.f.ac.-i..onado ao Itec.e-i..o de eu 
moltltelt de uma 60ltma do.f.oltoJ.la. 

Ap eJ.l allt da J.l o.t-i..dão , a v-i.. da a-i..nda c.o nt-i.. 
nua , a-i..nda tem m-i...f. mane-i..ltaJ.l de voc.e 
tltculJ.l6oltmalt o J.leu eJ.ltado ". (Beltnaltdo). 
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COMO DISCURSO SINTOMAJJ 

• Esta categoria foi considerada, não em termos de uma 

) caracterização meramente psicopatológica, mas sim, como uma manei 

~ ra de se entender determinadas formações que emanam do imaginãrih~ 
seja em se tratando da manifestação de aspectos vinculados ao nu 

cleo arcaico, seja em relação as interferênci a s relativas à ameaça 

da castração. Ainda se considera determinados indícios que sejam, 

por sua natureza, reveladores de formações fantasmãticas, como em 

determinadas somatizações. Por fim, ressalta-se situações onde 

permutações são feitas a partir de um referencial própuio do suje~ 

to, tendo-se, com isto, a expressão de núcleos imaginãrios relati 

vos ao processo primãrio, como pode se verificar na 

transcrição: 

"A J.J aJ.J aJ.J e./tam a u. n-<..c.a qu e. e.la t-<..n ha, 
ma-<..o/t qu e. o p/t5p/t-<.. o /tab o . E ma-<..o/t qu e. 
o p/tóp/t -<.. o /tab o , e.l a t -<.. nha vontad e. de. 
J.J e. -<../t po/t a-<.. voando, voando. EJ.JJ.Ja e. J.Jtó 
/t-<..a c.ome. ça qua ndo e.l a de. J.Jc. ob/t e. o tama 
nho daJ.J aJ.J aJ.J e. quando e.la de. J.Jc. ob/te. o 
tamanho da c.ab e. ça" (A ll an ). 

seguinte 

Esta passagem insinua dadas desconexões e rupturas em 

algumas premissas, nas quais as formações da matriz fantasmãtica 

se precipitam como aquilo que não foi devidamente incorporado no 

processo de signific~ção. Esta alteração do curso lógico reflete 

uma possível desarticulação nos vãrios segmentos que," par i passu", 

formaram a imagem do corpo. 

Esta dispersão de partes é, na realidade, uma maneira 

que evidencia como o elemento referente ao duplo (no processo de 

constituição especular), não foi adequadamente elaborada. Neste ca 

so, registra-se a presença de elementos do imaginãrio que respo~ 

dem pela dificuldade no estabelecimento de relações vinculares. I~ 

to resulta do fato de que, devido não ter se processado adequad~ 

mente a integração do referente especular, persiste a existénciade 

partes do corpo ou, até mesmo, de órgãos que se apresentam como 

autonômos, dando lugar ao aparecimento de uma matriz multifaceta 

da, a qual é o resultado da atividade pulsional, reativando uma 

condição anãrquica (por oposição ao estado de unificação que deve 
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ria estar organizado) conforme se pode verificar nos desenhos de 

Plinio. Estes revelam a adesão do sujeito a esquemas fixos e este 

reotipados de reações, os quais são elementos arcaicos reativados. 

Dessa forma, observa-se a manifestação de partes do corpo que g~ 

nharam certa autonomia, ou ainda que estabeleceram analogias entre 

partes não equiparáveis. 

I 
Ainda, esse processo torna-se detectável em situações 

nas quais um órgão de uma parte fala pelo corpo, ou então na trans 

crição relativa a uma somatização: 

"P oltque. e. que. tou 6a.e.ando tanto? POIt 
i~~o : poltque. plte.ci~o, poltque. ~into e.m 
mim um ~intoma 6olttZ~~imo , que. ~ão do 
Ite~ dt cabe.ça que. j~ dultam cinco, ~e.i~ 
ano.6 no mZnill1o" . (A.e..e.an). 

Neste contexto, a cabeça assume uma certa autonomia e 

passa a produzir as queixas que o sujeito relata, o que, na reali 

dade, seriam aspec~os do campo do imaginário que não são possiveis 

de serem apreendidos pela significação. Essa situação aparece tam 

bém num outro nivel em: 

"At e. hoje te.nho um ~onho que. ~e. Ite.pe.te. 
mui to . A .e.i~~ I'lão e. b e.m ~ o nho ê uma idê. 
ia . V e~de. muito pequeno ~onhava .6emplti 
caindo e. .6e.lI1plte. ~e.ndo e~magado . Ainda 
hoje ~onho , ma~, não .e.emblto da~ coi~a~ 
do~o h ho". (In~cio). 

Verifica-se, assim, dois aspectos tipicos do imagin~ 

rio. Por um lado, há o apagamento dos limites entre o pensar da 

atividade onirica, especifico do processo primário e o pensar da 

vida de vigilia, que se faz mediante o processo secundário. Por ou 

tro lado, esse sonho repetitivo se revela como uma interferência 

que suscita para o sujeito todo o temor relativo a castração. 

Isto porque , o processo de edipianização teria se rea 

lizado de forma incompleta e deixado algumas sequelas no seu cur 

SOe Dai então, o temor à castração, nesse caso, ao invés de ser vi 

vido como POSSibil ~dade é sentido como realidade. Deduz-se que, o 

aspecto básico da segunda identificação não cumpriu sua tarefa em 

totalidade, o que, possivelmente, resultaria numa dificuldade de 
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identificaçâo sexual ("tenho maio~ di6icul dad e de me chega~ a~ mu 

l h e ~ e~", ln~ci o ). Ou seja, na medida em que o sujeito nâo se capta 

como diferente, pois o que prevalece e a identificaçâo à mâe (no 

sonho está caindo e esmagado quer dizer, sem potência), não conse 

gue se dirigir à mulher , pois apercebe-se como um ser amorfo , ten 

do isto sido evidenciado nos sonhos, onde os aspe~tos distintores 

da sexualidade nâo figuram enquanto tais. Em consequência, é po~ 

slvel que nâo tenha captado a imagem da mulher como um compleme~ 

to diferenciado. 

Em relaçâo a essa captaçâo da ' diferenciaçâo sexual, 

obtida pela projeçâo simultânea dos aspectos relativqs à identifi 

caçâo feminina e à identificaçâo masculina, vale salientar que, 

Allan , detectou-se um polimorfismo significativo, quer dizer, ao 

invés de enfatizar o elemento diferenciador, por vezes ocorria um 

ocultamento tendo-se em consideraçâo que, as figuras postas d~ la 

do revelam uma parte do corpo que, a riqor , nâo se destaca como e 

lemento diferenciado no plano sexual. 

O traçado de P1Inio, embora tenha trazido o 

parcial do corpo - parte superior - revela um indIcio de 

aspecto 

diferen 

ciaçâo sexual, nâo obstante, de natureza parcial, o que significa 

ainda nâo ter se processado a integraçâo necessária para a capta 

çâo da diferença sexual, tanto a nIvel de conformaçâo objetiva, 

quanto a nível dos aspectos subjetivos . 

Já a representaçâo plástica apresentada por Fanny , 

além de retratar aspectos referentes a manifestações de uma capt~ 

çâo nâo unificada da imagem corporal, revela também uma desarmonia 

entre as dimensões do próprio corpo, evidenciando, assim, uma meta 

morfose do corpo numa reativaçâo de marcas nâo simbolizáveis, que 

denunciam a existência de obliterações no processo de integraçâo 

da atividade pulsional . 

Essas obliterações sao, na realidade, uma interferên 

cia da pulsâo de morte que escapa ao processo de simbolizaçâo, o 

que fica bem claro no terceiro desenho de "P1Inio", o qual 

senta a morte em duplo plano: uma árvore toda cortada e um 

na mesma crucificado. 
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Por outro lado, a ausência de órgãos internos no ori 

meiro e segundo desenhos é, de certa forma, indicativa de que se 

constata a inibição de qualquer manifestação relativa à sexualida 

de. Neste caso, a ne0açao da realização do desejo contribui para 

o apagamento de uma imagem que, uma vez captada, torna-se útil ao 

processo de unificação. 

8.3 - Sobrk o Simbólico 

Ao se fazer referência aos dois registros já menciona 

dos, situou-se a questão em dois planos. Em princípio, ao se situ 

ar o real, agrupoG-se uma srie de fenômenos que estão situados fo 

ra do âmbito interno do aparelho psíqnico, já que, a foraclusão se 

encarrega de produzir uma descontinuidade lacunar entre aqueles 

conteúdos regidos pelas leis psíquicas e aquelas que escapam ao 

controle das mesmas. Posteriormente, ao tratar do imaginário, se 

faz referências a uma matriz que se apresenta com um conjunto de 

fenômenos passíveis de serem simbolizados ou a permanecer como mar 

cas não simbolizáveis em função do recalque originário, mas, que 

nem por isso figuram no real, ou seja, compõem o texto do imagin~ 

rio. 

No que concerne ao simbólico, trata-se da signific~ 

çao em seu aspecto relativo à humanização, articulada, por um
/

_ l~ 

do, ao conceito de recalcamento posterior e,por outro, ao carater 

ternário da estrJtura edípica. 

Assim, procedeu-se um trajeto no desenvolvimento ont~ 

genético que situou num primeiro plano a angústia e suas subse 

quantes transformações, tonadas em conjunto como pontos de ruptura 

relativos ao nascimento, ao gozo e à morte . Num outro plano, tem 

lugar o papel da atividade fantasmática, onde as descargas motoras 

da atividade pulsional vão se acoplando às informações da ativida 

de fantasmática, para enfim, haver a ação específica, que se con 

substancializam com a linguagem, função esta que responde pela se 

paração entre a imagem que o sujeito captou da espécie e toda a or 
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qanização que tem lugar a partir da unificação processada pelo de 

sejo materno. Desse modo, fica então separado do real, ao mesmo 

tempo em que o imaginário passa a se constituir como uma tela de 

projeção e base em relação às ocorrências do simbólico. 

Com isto, tem-se um texto onde nao figura a ruptura 

na cadeia significante, já que, este é um efeito imaginário da po~ 

sibilidade da morte, do mesmo modo que não se observa nenhuma ir 

rupção do real, caso o simbólico contenha os dispositivos necessa 

rios oara representar todas as manifestações r e lativas ao desejo. 

COMPREENSÃO DA CONDIÇÃO DE EXIST~NCIA 

Os aspectos que evidenciam o salto da condição de ser 

não-falante para o ser que porta a palavra foram observados em 

seus diferentes níveis ~ara circunscrever esta categoria, particu 

larmente, no tocante à possibilidade da discriminação que a lingu~ 

gem propicia ao homem, pelo fato de, ao nomear a realidade circun 

dante, encontrar a ex~licação para as demandas do desejo, e, as 

sim, tornarem-se distintas e diferenciadas. 

Esta é a decorrência da intervenção paterna, a qual, 

na condição de corte , estruturante, obriga o sujeito a se utilizar 

daquilo que dispõe (em termos da constituição da subjetividade) , 

para dar prosseguimento à vida em sua tríplice referência: ao des~ 

jo, o gozo e a interdição. ~ a partir da articulação simbólica 

desses três elementos que a lei paterna engendra o sujeito enqua~ 

to humano, ou seja, tem-se aí o pronunciamento de condições que 

respondem às demandas suscitadas pelo desejo, sendo a sua satisfa 

ção articulada ao prazer e à realidade, simultânearnente. Com isto, 

se opera uma matriz reguladora do qozo, que é o resultado do im 

plante da interdição do incesto através da edipianização. Neste 

caso, ao invés de o sujeito tentar se dirigir apenas ao corpo ma 

terno como possível solução, volta-se para seu próprio cor?o e, a 

través do limite que no mesmo e marcado pela função paterna, obser 

va-se, então, uma dinàmica que acaba por transformar as manifJst~ 
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çoes da atividade fantasmática em pensamento. A partir daí, o su 

jeito se volta para o Outro simbólico não mais em busca de um cor 

po mas, de um ser que passa a reconhecer seu desejo em suas formas 

bem diversificadas. Assim é que procede-se um questionamento de 

tudo aquilo que adveio da captação especular, corno se pode verifi 

car nas passagens abaixo: 

"-çu, j Oit ma-t.6 ou me. v!.O.6 de.6a ju.6;ta do , ma.6 
e.6;to u. ;te.n;tando me e.nqua d~a~ po~que .6e 
n~o ~ r-to~ p~~ m-tm e. , .6e. 60.6.6e. , ape..6a~ 
de. eu v-tve~ ab.6;t~aZ d o e. t-tgado no a.6 
pec;to e..6;t~;tico da.6 coi.6a.6 eu .6o u mui;t~ 
tigac;lo ã.6 in.6;ti;tuição , 6amZtia, e;tc .". 
(P tZl'tio ) . 

O deslocamento de um referencial meramente esoecular 

se verifica pelo fato de aspectos de natureza social fazere m parte 

do universo psíqui co deste sujeito. Desse modo, é possível que Ja 

tenha também, por essa vertente, se p rocessado urna superação e m 

rela ção à incorporação de valores novos pois, ao afirmar que é mais 

ou menos desajustado (ou seja, ambivalente em relação aos aspectos 

de dimensão futuro e em relação àqueles de seus núcleos arcaicos), 

admitir que deve se vincular aos códigos do meio cultural, 

que, desse modo, r rossiga no projeto de sua existência. 

para 

Esta sensasão de se dispor diante do novo e assimilá

lo e urna conquista decorrente do simbólico, particularmente se es 

sa assimilação a dy ém da reflexão, corno no segmento: 

"T enho que e.xpe.~imen;ta~ pa~a ve~ o qu e 
eu que~o" . (Cê,üa) . 

Assim, nota-se que predomina o poder de decisão a pa~ 

tir de urna escolha seletiva, mesmo que isto seja o resultado da 

inte rferênc i a dos ideais parenta is, confo rme se detecta e m: 

"S a b ~Jt .6e ~e.abne.n;te ~ pO.6.6 ; vet e.6.6e. .60 
nho de .6e.~ au;t &nomo como mU.6ico ou .6e 
;tudo i.6.6o n~o pa.6.6a de. pUJta it u.6~o , coi 
.6a apJte.ndida 1'10 ;tempo de cJtianç.a ". ( A t~ 
tan) . 

Considerando estas passagens pode-se deduzir que, a 

entrada no simbólico oferece ao sujeito subsídios para efetuar um 
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questionamento nos ideaiS que assimilou durante sua ontog~nese. A 

partir dessa atitude critica em relação a essas interfer~ncias do 

desejo oarental, obs e rva-se então o desencadeamento de 

voltada para a reconstrução da vida subjetiva através dos 

culturais. Quer dizer, processa-se uma substituição de um 

-operaçao 

códigos 

ideal 

meramente parental por um ideal de naturez a social, como se verifi 

ca em: 

"Eu não po.ó.óo &a ze.11. nada . Ac. ho Que e.~ 
tou me. e..óc.on de.n do , Qu e.l1.e.n do .óel1. mai.ó 
nova . Ve.poi.ó tÍui me. ac.o.ótumand o . CI1.e..óc.i 
mai.ó l1.&pido do QU e. e. u e..ópe.l1.ava . CI1.e..óc.~ 
inte.l1.iol1.me. l'!te. ". (C ênia ) . 

"Tinha vontade. d e. c.onh e.c.e. I1., de. ,~a il1. e. 
de..óe. java muito a lnde.p e. ndênc.ia , de..óe.ja 
va mOl1. al1. tÍ0l1.a de. c.a.óa". (C&.ó.óia). -

A intenção de rom~er com determinados valores, esp~ 

lha as manifestacões do desejo, já comandadas pelas leis do proces 

so secundário e também pela descoberta da possibilidade relativa a 

solidão como condição humana, como é demonstrado a seguir: 

"P I1.0C. UI1.0 modi6ic.al1. alquma.ó idêia.ó QU e. 
tive. a 11.e..ó pe.ito d e. alg uma.ó c.oi.óa.ó " . 
( Anna) . 

Neste caso, é buscada uma forma alternativa para efe 

tuar modificações nas interfer~ncias relativas aos valores familia 

res, o que concorre para todo o ~rocesso d e reflexão sobre a condi 

ção de ser humano , como fica parente em: 

"A c.ho QU.e. e. .ótou c.11. e..ó c.e.ndo mu,l to , talve.z 
P0I1.Que. agol1.a .óe.ja o pe. I1.Zodo mai.ó gl1.ati 
6ic.ante. pal1.a mim e. m te.l1.mo.ó de. vivênc.i~ 
c.omigo me..ómo e. c.om O.ó outl1.o.ó , pOI1. QU e. 
e.u e. .~tava muito c.hecte.ada pe.lo QUe. a mi 
n/H( 6amZ.e..ÜL Que.l1.ia Que e. u tÍo /~.ó e_FI .(Annar. 

Mais uma vez fica evidente que o simbólico possibil~ 

ta o r e conhecimento acerca das diferenças entre aquilo que o suje~ 

to traz de seu núcleo familiar e aquilo que se reflete como uma 

própria aquisição, ou seja, uma descoberta. 
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Dal então, o sujeito se engaja em dados projetos, nos 
-quais suas açoes sao respostas claras aos ideais introjetados, con 

forme se observa: 

" A c. h o que h o j e em d-<" a eu .6 ou a.6 .6 -<.. m um 
~e61exo , um POUc.o d-<" .6.6o do que eu .6-<..n 
:to ". (F anny) . 

"M e a1c.hava 6 e-<..a , ho~~o~o.6a!.. l1ão 
von:ta de de 6aze~ nada, en:tao eu 
va . Eyta ".6:ta:tu.6" .6e~ boa aluna . 
ho~~olto.6a e boa aluna". (Cê.n-<..a) 

:t-<..nha 
e.6:tuda 

Fe-<..a-; 

Esses indlcios de reflexão processados sobre os idea 

is introjetados representam, por um lado, a abertura de um caminho 

para a aceitação da capacidade de realização, corno se evidencia 

em: 

"€, não .6Ó me dec.-<"d-<"~ /11a.6, :te~ c.ond-<" 
çao de ~eal-<..za~ aqu ela dec.-<".6ão e d ec.-<.. 
d-<"~ 6aze~ po~ on de aqu-<"lo que 60-<.. dec.I 
d-<"do .6eja ~ealmen:te ~eal-<..zado, embo~i 
:t~aga ou não , .6abe, c.on61.<.:to". (Suely) . 

"Eu Ni.. ,tava b em l11a-<..olt e aJ. a gen:te 
be adlYllúü.6:tltalt 0.6 :tltauma.6" . (Fa l'l.ny) . 

Por outro lado, nota-se também a possibilidade de 

elaboração do luto referente à perda dos objetos infantis corno con 

sequência da aquisição de determinados dispositivos sociais, 

a passagem seguinte ilustra: 

"Gualtdalt aquela.6 c.o-<...6a.6, c.hega um d-<..a 
que ~u v-<..a que ela.6 não elta m ma-<...6 nada 
pita 111-<"111 , o pltÓplt-<..o .6en:t-<"do u:t-<"l-<":t~It-<..o 
que ~ude.6.6e :telt ". (B e~naltdo) . 

INTERFERENCIAS DA CONSEQutNCIA DA CASTRÀÇÃO 

corno 

Ao se postular a existência de dois cortes constituin 

tes do processo de sujeitificação humana se enfatiza momentos dife 

renciados no desenvolvimento onde ocorrências dão lugar a determi 
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nadas formações. Em princípio, em relação ao primeiro corte, regi~ 

tra-se a captação da imagem da espécie e, em relação ao segundo, 

se verifica o processo que fundamenta a condição de humano, princ! 

palmente no que se refere ao caráter proibitivo que participa na 

delimitação dessa condiçã o. Em outras palavras, o efeito desse úl 

timo corte repercute no sujeito como um limi te , ao qual se prende 

para ser humano de tal forma a s e conscient izar que nao pode trans 

gredir a essa norma, sob pena de perder o e s tatuto alcançado pelo 

encontro da dife r e nça que a figura paterna exibe a tra vé s da castra 

ção efetuada. Aqui pOde-se afirmar que há o e stabelecimento de um 

compromisso entre a quele que espe lha a norma e aquele que a assimi 

la. Em se tratando de um sistema de trocas, o Dai possibilita o - - : 

acesso do filho ao monumento dos aspectos referentes à humaniza 

ção, em contrapa rtida, impõe, simultáneamente, determina das restr i 
-çoes ao filho no tocante ao gozo pelo encontro do corpo materno. 

Esta possibilidade de se fundir no corpo materno converte-se num 

efetor que aciona o indivíduo à cultura, a fim de encontrar elemen 

tos que sejam substitutos potenciais dessa instância materna mas, 

que não ponham em risco à condição de humano. 

Em decorrência o sujeito se enga ja em sacrifícios que 

visam o estabelecimento das dife renças implíticas na l e i paterna. 

Para isto, se esforça em forjar seus próprios limites que reflitam 

a afirmação através da assimilaçã o dos esteios da cultura, que se 

equip aram à castração, conforme o fragmento seguinte por exemplo: 

"D e. lt e. fJe.rtte. , pOIt não ac.e.-i.talt m-i.n ha.6 
c. o-i..6a.6 , o qu e. e. u t e.n ho de. bom palta dalt 
ma.6 , a ~ n-i.c.a .6-i.tuação boa i e.u me. .6e.pa 
Italt de.le. c. c. altlte. ga lt o pe..60 do me. u c.o~ 
po , ma-i..6 qu e. -i..6 .6 0 , c.altlt e. galt m-i.nha e. x-i..6 
t ê nc.-i. a". (E ltc.Zl-i.a). 

I 

~ a partir de repercussoes como essa , que o sujeito, 

ao s e ntir a interferência dos limites referenciados socialmente, 

se envolve em projetos que resultam numa possibilidade de config~ 

ração da condiç ã o de sujeito diferenciado, de acordo com o que s e 

constata em: 

'''0 qu e. 6e.z ba.6-i.c. ame.nte. e. u me. de. c.-i. d-i.lt , 
.6 e. qu e. lt-i.a ou não .6 e.1t .6 u je.-i.to da pe..6 qu-i. 
.6a , 60-i. a pO.6.6-i. b-i.l-i. dad e. de. me. ve. 1t d-i.6e 
It e. nt e. . Não c.u.6tava nada palta m-i.m . Eu 
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não tinha nada a pende~. A~ho que ~Ô 
tenia alguma ~oi~a a ganhan." (Su efy) . 

Com isto, o sujeito se vê diante de condições para en 

frentar situações novas e até inclinado para isso, bem porque, ir 

de encontro ao novo significa tentar mais urna vez encontrar o obj~ 

to perdido que respondeu em algum tempo gela satisfação do desejo, 

em termos narcisísticos. Não obstante, nelo fato deste objeto j~ 

mais ser encontrado (eo sirnbóliC'C' vem confirmar isto), o sujeito es 

tá sempre se dispondo a ir áe encontro à novas experiências e, as 

sim, assimilar o maior numero possível de elementos que 

mem a certeza da ~orte numa eterna ilusão longínqua. 

transfor 

são esses dispositivos, os quais o sujeito está sem 

pre a procura, corno a seguinte passagem demonstra: 

"Eu tinha uma ~unio~idade em ~abe~ ~o 
mo ~ uma ~e~~ão ~om um p~i~ôfogo, ~omo 
~ qu~ ~hego f á e digo tudo, eu tô ~om 
~a-<-va ... 
Fiqu ~i ~ontente em 6azen i~~o . Sim, eu 
.tenho emoç.õe~ ". (Cá~~ia). 

É a nartir dessa nossibilidade de vivenciar o 

o inesperado, que -I o suj ei to se prepara para reconhecer os 

novo, 

liP'li tes 

relativos ao seu mundo interno. Desse mod~, torna-se apto para di 

ferenciar o que é produto de sua fantasia e o que é derivado da 

realidade. 

Este processo resulta já da assimilação dos códigos 

sociais, e também da possibilidade de conviver com os ~esmos, con 

forme fica explícito na transcrição: 

"Quando eu 6anta~io e me vejo 
~omo he~ôi, não ~ei ~e i~~o ~ 
Muito ~omum ma~, em mim tenho o 
ma d ~ 6i~a~ ~emp~e 6anta~iando 
v e n d o ~ o m o um h e ~ ô i " . (A f f a n) . 

~ empne 
humano. 
p~obf~ 

e me 

Corno se pode observar, esta é urna das formas 

quais o sujeito i~trojeta os ideais contidos na estrutura 

I 
pelas 

mítica 

da família, corno valores permanentes e estáveis e passa, doravan 

te, a questionar essa vertente que ora se apresenta corno urna solu 

çao. O fato de o sujeito se indagar a cerca da certeza do caráter 
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de humano em sua produção revela, por assim dizer, urna atitude re 

lativa ao reconhecimento de que se encontra diante de urna exigê~ 

cia ditada pela matriz fantasmática, contra?osta aos destinoi dos 

desejos marcados pela rede simbólica. I 

Desse modo, se aventura em q ualificar sua 

fantasmática corno algo de natureza problemática, pois ai 

atividade 

está o 

cerne do reconhecimento de que, recorrer aessa imagem de herói re 

presenta urna modalidade de sua crença onipotente de retorno ao es 

~ado simbiótico, porém, sentindo que isto é impossível pelo fato 

'õ e r e conhecer a interferência da castração, qualifica esse herói 

corno possivelmente não humano, visto que corno fantqsia provém dos 

elementos da intrasubjetividade, captados especularmente. 

A recusa a adesão a esses elementos é então o efeito 

da lei paterna em conotação estruturante. ~ somente assim que pode 

refletir sobre seus ideais narcísicos, corno pertinentes ao campo 

do imaginário e não confundí-Ios com aquilo que resulta oa cultura. 

DISPONIBILIDADE DE ACESSO AOS OBJETOS 

TRANSICIONAIS PELO PENSJL~ - ----- ------ ----- --

Esta categoria revela-se corno urna nuance do simbólico 

de e x trema importância visto que, é a partir da existência desse 

objeto que tem lugar o primeiro esboço de discriminação originado 

no meio cultural. 

A disponibilidade de recompor a cadeia de objetos 

transicionais que perfilaram na vida do indivicuo se mostra corno 

fluidez e plasticidade, no pléillo ir~::· :: ~_"(Tr:. ;_vo · decorrentes do rearran 

jo que o elemento da cultura efetua no psiquismo ao suplantar o es 

tado de identificação especular. Neste caso, a imagem que foi cap 

tada corno realidade ôntica passa a ser suplantada por essa condi 

ção e persistir apenas corno imagem, visto ser o objeto transicional 

um referencial de ordem substitutiva que vai representar corno subs 

tituto, a imagem da espécie que a mãe espelha. 
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~ através da vinculação a esse objeto, e aos seus su 

cessivos substitutds que o sujeito se abre a um estado de compree~ 

sao que emerge da relação não mais trilhada especularmente, e sim 

mediada culturalmente, onde o elemento de significação se estabele 

ce pela diferença. 

Pelo 1rocesso de significação, que resulta da relação 

a esse objeto, surgem caminhos desconhecidos, os quais o sujeito, 

gradativamente, passa a integrar no seu mundo fenomênico. Em 'fun 

ção desses caminhos, novos objetos são utilizados, bem como verifi 

ca-se a disposição dos mesmo~ como substitutos em função do abando 

no daqueles quando suas funções já se apresentam supe~adas. 

Nesse sentido, a clareza com que se recorda aos obj~ 

tos da infância e também a facilidade em substituí-los, refletem

se como presença de um veio do simbólico, onde a significação op~ 
I 

ra sobre a matriz fantasmática para produzir conhecimento. A esse 

respeito, vale registrar a seguinte passagem: 

"Eu adollava bone.c.a.6 tlIa.6, e.u não t-i.nha 
toda.6 a.6 bone.c.a.6 que. .6a-i.am na te.le.v-i. 
.6ão . Engllaçado, e..6.6e. m~.6 e.u t-i.Ile.-i. alg~ 
ma.6 bqne.c. a.6 do guallda-Iloupa palla mai 
dall llmpall . A-i.nda hoje. adollo bone.c.a. r 
c.lallo que. não vou bll-i.nc.all de. bone.c.a 
ma.6, te.nho uma e..6tante. c.he.-i.a de. bone. 
c.a.6. Eu adollava. Na -i.n6ãnc.-i.a e.llatll mZ 
Hha,~ CtIl/-i.ga.6". (Anna). 

Verifica-se assim que a adesão ao significado desse 

objeto é de caráter permanente, sendo que o mesmo teve de ser con 

servado, sem passar por substituições ( "ainda hoje adoro bonecas"). 

Isto quer dizer que o objeto é mantido em função de sua signific~ 

ção a nível efetivo. 

A manutenção desses objetos revela, por outro lado, 

uma interferência do imaginário que não foi adequadamente elabora 

da, daí o objeto, ao invés de figurar como uma lembrança ou ser 

substituido, e mantido em sua concretude como garantia de que o 

valor nele contido não será perdido. 

Essa ~nterferência manifesta-se também como o esquec~ 

mento relativo a um dado objeto da cadeia substitutiva, como na 

transcrição: 
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"Eu Eemblto de um dol.J plt.-lme.-lltol.J blt.-lnque 
dol.J, mal.J , o plt.-lme.-llto e u n~o Eem blto. ri 
ve uma boneca, depo.-l1.J um ultl.J.-lnho e ou 
tltOI.J b.-lch.-lnol.J de peE úc.-la, qu e e u nao 
me del.J6.-lz at~ o momento, eu cultt.-la 6~ 
zelt meul.J blt.-lnquedol.J". (C ê:I'l.-la ) . 

Outra nuance dessa vertente do simbólico é aquela r~ 

lacionada ao significado atribuído aos objetos transicionais, con 

forme se observa em: 

"El.Jl.Ja boneca que eu Ehe 6aEe-i., 
uma necel.Jl.J.-ldade deE a poltque 'eu 
no d.-la em que comece.-l a doltm.-llt 
to J.. epaltado ". (S âm.-la) . 

e u t.-lv e 
ganh e.-l 

em qua!!: 

Este objeto significava uma possibilidade de discrim~ 

naçao, no sentido de que dormir sozinho, ou seja, com a boneca já 

representava a possibilidade de suportar a angústia relativa ao es 

tado básico de alienação pela identificação especular. Neste ca 

so, a vinculação a esse objeto representa urna superação, qUer di 

zer, a elaboração a nível simbólico de urna interveniência do, campo 

imaginário . Este mesmo sentido de companhia significativa pode ser 

constatado no segmento seguinte: 

"Quando eu choltava, quando edguê.m ba 
t.-la em III.-lm, eu choltava com o ultl.J.-lnho--; 
e Ht~o e u ~.-lcava altltumando me ul.J blt.-lnqu! 
dol.J ". (P L<.n.-lo). 

CAPACIDADE PARA ATRIBUIR SIGNIFICA

çÃO AOS ASPECTOS DO MUNDO INTERNO 

Fazer referência ao mundo interno equivale situar a 

matriz fantasmática e, no entanto, tratando da possibilidade de o 

sujeito atribuir significações às manifestações decorrentes dos 

fantasmas que o desejo suscita, equivale a deixar entrever a inter 

veniência dos elementos de ordem lingüística no texto fo rmado a 

oartir dos protofantasmas . Então, a representação que e acessível 
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a cada indivíduo constitui-se tão somente corno urna figuração decor 

rente da encenação ditada pela atividade fantasmática. Nesse senti 

do, a intervenção simbólica vai se apresentar corno a possibilid~ 

de de o sujeito utilizar os dispositivos oferecidos oela cultura e 

acoplá-los ao ?siquismo corno aspectos do mundo interno. 

Desta forma, procede a urna reorganização dos fantas 

mas inconscientes, que, a partir daí, terão urna dupla referência. 

Por um lado, se remetem a história filogenética da espécie , que e~ 

taria contida nos protofantasmas, e, por outro, tem sua vinculação 

com os produtos resultantes da transformação humana. De qualquer 

modo, opera-se urna mudança a partir da introjeção da . lei paterna 

para fazer significar para o sujeito dados aspectos de sua vida 

subjetiva. 

~ então esse o objetivo de todo o indivíduo ao ter 

urna subjetividade garantida. Em outras palavras, a partir dos pri 

meiros esboços de diferenciação o sujeito se lança no mundo da cul 

tura para, através dos dispositivos lingüísticos encontrar signifl 

caça0 para as manifestações oriundas do desejo, corno se observa na 

transcrição seguinte: 

"PaJt e.c.e. que. ê. um -6..tntoma ne.uJtót..tc.o .N ão 
-6e...t -6 ~ ne.uJtót..tc.o ê. mu..tto pe.-6ado, ma-6, 
ê. um -6..tntoma de. uma c.o..t-6a que. não va..t 
le.gal , e. voc.~ te.m e.Ylxaque.c.a e. dOJte.-6 de. 
c.abe.ça d..t~Jt..ta-6, pJt..tnc...tpalme.nte., quando 
~ m..tn~~ ~ de. 6~ndo alê.Jtg..tc.a , e. ale.Jtg..ta 
e. ..tYlve.nçao e.ntao , me. paJte.c.e. que. c.Jt..te...t 
..t-6-60 aZ o Eu me. le.mbJto, pOJt e.xe.mplo,pJtã 
m..tm e. u de.t e.-6tava ..tJt pJto c.olê.g..to quand o 
e.Jta pe.que.no, e.ntão , 6..tc.aJt doe.nte. e.Jta 
~ ma~ lbJt baJtato . Eu 6..tc.~ pe.n-6a~do_-6e. ho 
je. nao 6aço a rne.-6ma c.o~-6a: pJta nao ..tJt 
paJta a v..tda e.u adoe.c...t". (Allan) . 

Evideptemente para que o indivíduo chegue a esta con 

clusão acerca de sua vida se faz necessário que já se tenha proces 

sado aquilo que resulta na superação da indiferenciação priml 

tiva entre o eu e o nao-eu. 

Por este ângulo, a referência nao e mais ao Outro aT?re 

sentado especularmente mas, aquele Outro extraído da cultura a pa~ 

tir da intervenção paterna. O resultado é então a possibilidade de 
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o sujeito atingir sua subjetividade, nao mais de forma alienante, 

mas, a partir do encontro forjado pelo significante relativo a fal 

ta do objeto perdido. 

Nesta passagem observa-se também uma dada comoreensao 

acerca de sentimentos, revelando uma procura de um objeto relativo 

ao núcleo originário, possivelmente estabelecido pela operação do 

recalcamento propriamente dito. Disso resulta que, a marca referen 

te, da alienação do sujeito no seu reflexo especular estaria ceden 

do lugar, devido à possibilidade de ser mediada culturalmente, e , 

por extensão, estaria também quebrada a exclusividade da relação 

com a mãe naquilo que apresenta em termos de privaçãq do elemento 

do caráter significante . 

~ assim que o sujeito dispõe de meios como suporte p~ 

ra a cena que resulta da atividade fantasmática. Com isto, verifi 

ca-se também a possibilidade de um entendimento para as ocorren 

cias da vida, como nota-se no seguinte trecho: 

"Um a c.o-t.6a que. me. ac.ompanha até. hoje. . 
A me.6ma .6en.6aç~o que. t-tve naquela é.p~ 
c.a. ~ de .6e .6e.nt-t~ de..6ejada. Hoje em 
d-ta eu e ntendo aqu-tlo que me de.6pe~ 
to u". (Fanny). -

Verifica-se pois, como a sisnificação atribuída aos 

asoectos da vida subjetiva se assenta em jogos do imaginário,o que 

oossivelmente reflete as consequências do processo do desiludir

se - no sentido winnicottiano - e que retrata deste modo , então o 

resultado do rearranjo efetuado pelo psiquismo em função do reco 

nhecimento da carência e da marca que o reflexo especular deixa em 

relação à mesma . Contudo, observa-se o efeito da ausência do obj~ 

to primordial e a elaboração da carência deixada por ele , a partir 

das transformações fantasmáticas. 

REALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

Situar a escolha profissional significa utilizar um 

dispositivo de ordem social como substituto dos objetos signific~ 

tivos primitivos. 
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Constata-se assim que, o sujeito utiliza-se de um re 

curso em relação aos perigos oriundos do narcisismo, visto que, a 

realização profissional não é mais urna especularização do outro 

idêntico mas, urna segurança que advém da separação do sujeito Ide~ 
sa imagem tentacularizadora. 

Desse modo, opera-se pela escolha profissional a sup~ 

raçao do estado de duplicidade, já que na própria escolha estão 

contidos os indicios de discriminação relativos à sutura decorren 

te do fechamento do processo especular. Nesse sentido, qualquer e 

lo de vinculação a urna instituição, criado 'socialmente, representa 

a possibilidade de superação desse estado de ameaça narcisística, 

conforme a transcrição abaixo: 

"0 PT (PalLtido do.6 TlLaba f.hadolLe..6) é um 
Qami~ho palLa minha lLe.af.izaç~o. I.6t o a 
me.nina n~o e.nte.n de. . Ef.a .65 pe.n.6a e.m 
be.n.6 mate.lLiai.6. Eu ide.af.izava outlLO ti 
po de. 1Le.f.aQioname.nto . AQh o que. minhi 
in.6a~i.66aç~o pa.6.6a pOIL aZo Hoj e. , e. u e..6 
tou mai.6 inte.ILe..6.6ado e.m de.6e.n de.1L U/lla 
Qau.6a". (InâQio). 

o ideal do meio social dispõe-se, neste caso, corno 

sendo o elemento de máxima significação capaz de abrir um caminho, 

ou até mesmo servir de ancoradouro as exigências do indivíduo acu 

muladas durante o longo de sua vida. Assim, este ideal cristaliza

se de urna forma específica, na qual o sujeito capta a condição de 

humano. Com isto, se verifica que, ao situar a questão "defender 

urna causa", o sujeito deixa transparecer a superação do estado es 

pecular, urna vez que já se considera apto a se identificar a um 

ideal social. 

Também pode-se observar outros aspectos dessa condi 

ção, quando o sujeito faz referência a outros tipos de segmentos 

sociais, como em: 

"Eu te.nho me.u.6 amigo.6, atividade. 60ILa 
de. Qa.6a . P0.6.60 e..6t udalL a noite. , Qomo 
e.u Qf1i.6 um te.mpo e..6tu dalL p<-ntulLa" . 
(Anna) . 

Verifica-se a procura do indivíduo de formas diferen 

ciadas para dar cabo às solicitações decorrentes do seu desejo, já 
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num plano onde o Outro é considerado como aquele que evidencia as 

condições de realização e não pro~riamente a realização, como e 

vivido ilusoriamente na relação especular. 

RECONHECIMENTO DA FALTA E RECONHECIMENTO DA DIFERENCA 

Esta categoria representa o efeito que a linguagem 

traça ao se interpor como "figura" na matriz fantasmãtica. Nesse 

sentido, reconhecer a falta e a difernça significa a possibilid~ 

de de estar em condições de poder nomear as carência~ suscitadas 

pelo desejo. Em outras palavras, a partir das constatações desses 

dois elementos , o sujeito se remete a uma condição de proibição 

que faz parte de sua história filogenética e, por assim 

lhe antecede. 

dizer, 

O efeito do segredo dessa proibição, que se abre para 

o suj ei to, representa um distanciamento em relação à possibilidade 

de transgressão das leis constitutivas da condição de humaniza 

ção, como se pode verificar na transcrição do seguinte sonho: 

"S onhei c.om minha tia me ped,tndo palla 
di~tllibuill pan6leto~ do mallido dela, e 
e u 6icava muito Ileceo~o e com uma an 
g~~tia muito gllande .Pllocullava meu Pll~ 
mo palla me ajudall e nao con~eguia en 
c.ontll~-~o , apena~ e u o via num tom de 
llepllovaÇao e ao me~mo tempo me pedia 
ill~i~teH teme.nte" (I n~cio) . 

A partir das associações dadas pelo sujeito é possI 

vel tecer algumas considerações a respeito da questão relativa ao 

reconhecimento da lei paterna, a qual se impõe como possibilidade 

de abstração denunciadora da diferença em suas diversas permut~ 

ções. Verifica-se que, o segredo que é revelado ao sujeito neste 

sonho estaria contido na 9roibição de consumar um delito, seja ao 

nível de ação motora , ou até mesmo ao nível da participação pela 

visão, na cena primitiva. Desse modo, o sujeito contempla uma c~ 

na que o remeteria à sua origem, mas que, reconhece o impedimento 

a esse conteúdo, como se pode deduzir a partir da comparação efe 

tuada entre o pedido da tia (no caso, e a representação da sedu 
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çao, ou se trata de um convite para praticar o incesto, por isso, 

o sujei~o se angustia), e o chamado pelo primo (seria um pedido 

de intervenção, ou até mesmo proibição, para que não se consume o 

delito de participar da cena primâria). Assim, o sujeito busca 

um efetor e xterno, no caso um rep resentante da lei paterna, como 

ajuda, que fosse se internor no contrato firmado na relação dual. 

Com isto, não só reconhece a falta (recorre a um terceiro pedido 

de ajuda), como também situa a questão da diferença, pois a tia 

faz um pedido e se vê em condições de atendê-la na o diretamente, 

senao através de uma mediação, visto que, mesmo n ã o encontrando o 

primo o vê num tom de reprovação, o que pode significar como po~ 

síve l retaliação diante da possibilida de do atendime nto do pedido 

de sedução ser convertido num delito. 

Essa questão se apresenta mais definida na 

seguinte de um outro sonho: 

"U ma mulhe.Jt , e. u viJto paJta e.la e. pe.Jtg UYl 
to a~guma Q oi~ a mai~ ou m e.YlO ~ a~ ~ im , ~i 
e.la e~tav a apaixoYla da , ou ~e. qu e.Jtia ~e. 
apai~oYlaJt . Ela di~~e. que. a úYliQa pe.~ 
~oa qu e. e.la pode.Jti a ~e. ap aixoYlaJt e.Jta 
poJt mim e. eu digo a me.~ma Qoi~a pJta 
e.la . E Ylt~o , a ge.Ylte. 6i Qa a~~im ~e. o 
lhCt lld o Qo m aJt apai xoYlad o e. lo go e.m ~e. 
gui da ve.m a i d ~i a, a image.m de. um am~ 
go llIe. u, o amoJt tJtaI.do. Ao me.~mo te.mpo -; 
e.~~a miYlha Qole.ga le.m bJta miYlha pJtima 
Qom que.m e.u bJt .LYlQ aVa de. me. aiQo quaYl do 
pe.que.Ylo . AI. d e.po i~ , a ge.Ylte. ~ai , do 
eami~ho e. j~ Jtol a outJt a mul he.Jt , at~ u 
ma atJtiz de. nove.la (A llaYl) . 

Aqui se destaca algumas cenas que merecem um 

passagem 

exame 

mais aprofundado, particularmente no que concerne à estrutura do 

sonho. Uma cena é composta por um homem e uma mulher num plano 

ideal pois, hâ um elemento de ligação que e a paixão. Neste caso, 

fica visível a questão da diferença e também o primeiro indício 

de um amor traído, ou seja, essa mulher estaria ligada a outro ho 

mem. 

Noutra c e na, aparece um homem e outra mulher totalmen 

te idealizada, representada por uma atriz de novela. Com isso,se 

verifica um distanciamento em relação ao envolvimento sexual, que 
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se inicia COM a transformação da colega de trabalho em prima das 

brincadeiras infantis, ou seja, trata-se de urna mulher que não e 

totalmente permitida ao sujeito. Neste caso, o processo de dife 

renciação do sujeito no plano sexual sofre urna dupla interferên 

cia do imaginário. Por um lado, a amiga é noiva e, por outro, e 

urna atriz. 

A retrogressão observada por e sses dois obstáculos re~ 

tiva o aspecto da igualdade relativa ao f a scínio exercido pelo 

narcisismo, na seguinte cena: um homem e outro homem, diante do 

qual tenta exercer dominação, ou seja, o ' amor traído representa o 

temor ã destruição pelo elemento da conjuntiva espepular. 

No sonho, a passagem de urna mulher próxima a urna mu 

lher inatingível, revela a transformação imaginária efetuada corno 

recurso para que sejam suportados dois aspectos do sonho, a saber: 

a questão da diferença sexual referenciada pela interdição d~ in 

cesto, onde tem lugar o temor a castração. Por isso que a ' rela 

ção passa para o plano lúdico e visual - a mulher é urna atriz. Es 

se caráter relativo ã castração é aoontado no sonho pela mulher 

que e, até um certo ponto, inacessível de acesso sexual. A ques

tão do igual apresenta-se corno urna recomposição narcísica sentida 

corno altamente ameaçadora , quer dizer, em termos de luta. Desse 

modo, toda essa encenacao com pessoas conhecidas é deslocada para 

urna mulher ideal - a atriz. 

Com isso, se verifica o recurso que o simbólico dis 

põe como anteparo em relação ã possibilidade de consumação do in 

cesto. Desse modo, se constata um engendramento mediador realiza 

do entre aspectos do simbólico e a permanência dos aspectos do 

imaginário, embora prevaleçam os elementos relativos ã questão da 

diferença em vários níveis (estrutura do sonho a~resenta a mulher 

em três condições), o que revela, na realidade, a manifestação das 

distintas modalidades de aspectos da identificação ã figura pare~ 

tal, conforme aparece em: 

" Qua l1 do e. u e.Jt a c. Jt-i. a l1 ça, me. u pa-i. 
h e. Jt ô-i., de.-i.xo u de. ~ e. Jt dUJtal1 te. a 
c.~n c. -i. a e. vol t ou a ~ e.Jt hoje. de. 
ma-i.~ p40 6unda e. a-i.n da a c. ho que. 
v-i.Jt uma outJta v-i.~ão ". (A llan) . 
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Observa-se assim que, para a conformação do elemento 

diferencial, este sujeito passou por distintos estágios que vao 

desde a captação do pai idealizado (herói), passando pela condi 

ção de pai morto (é destruido esse mito de herói), até figurar 

como pai simbolizado (volta a ser herói de forma diferente) . Es 

sas transformações representam os momentos da identificação para 

reconhecimento da falta e da diferença, o que refletirá, conse 

quentemente, na distinção orocessada no plano sexual entre a mu 

lhe r como objeto de amor e a mulher como objeto se xual, conforme 

fica e xplícito no sonho . . Neste caso, essas imagens que refletem a 

diferença em funç~o do sexo revelam a impossibilidade de implante 

do narcisismo em sua totalidade, ou seja, ao desdobr:amento narcí 

sica se interpõe a diferença dos sexos, que tem como eixo a trans 

formação de uma relação dual para uma relação ternária. 

Desse modo, ~ara que a diferença figure é 

o a bandono da relação primária de identificação à mãe, 

necessário 

ou seja, 

essa relação d e ve ser conservada apenas imaginariamente para 

a relação com o significante forjado pela lei paterna tenha 

gar. Este é um ponto modal, onde imag inário e simbólico se 

laçam. 

A título de ilustração desse ponto, bem como de 

que 

lu 

entre 

ou 

tros, seria apresenta do um sonho e analisado no intuito de desta 

car os elementos referentes aos três registros: 

"E-6tav~ me plt epaltando j untamente c. om 
pe-6-6Qa-6 de m~nha 6 amZl~a e outlta-6 p ~~ 
-6oa-6 c.onhec.~ da-6 . De Itepente , e u nao 
e-6ta va m u~to a 6~m de mudalt , pO~-6 ~a 
pa-6-6alt de urn a c. ~ d a d e gltande palt a urna 
peq u Rn a. I lton~ c. am ente e u c.omentav a no 
c.altltq : Natal é um b a~ltlto de Folttaleza . 

Ante-6 de me mudalt c.hegava um ho 
mem tentan do de vol velt um obj eto qu e 
t~nh~ lev ad o e -6 c.on d~ d o . Eu não qu elt~a 
ltec.e6elt o ob j eto e pltopunha a ven da do 
lI1e-61l10 , o que não elta ac.e~to pelo ho 
metll. 

Ne-6ta c.a-6a, e-6 tavam t ambém uma 
t~a , l a qual m o lt e~ quan do c.1t~ a nç a. El a 
lte60eV~a e-6ta qu e-6tão c.om e-6 -6 e homem , 
que Ilão ,~ e~ quem é . 
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Ao ~hega~ em Nata l , a,~a~a não a 
g~adava ma~, ia do~mi~. No m~u qua~to 
tinha uma TV. De manhã eu a~o~dava ~om 
a ~huva ent~an do pelo vid~o do qua~to 
e ~om a água ~aindo pe~to da TV. 

SaZa pa~a da~ uma volta de ~a~~o 
e , ao ent~a~ numa ~u~va-ladei~a, ~en 
tia meu ~o~po (não mai~ e~tava no ~a~ 
~o) ~e ~a~tejando pelo ~hão. AZ, ~ome 
çava a ~ubi~ ~om di6i~uldade~ at~ o mo 
mento em que me en~ont~ava diante de 
uma pa~~agem que ~ontinha muito~ ~b~tá 
~ulo~, e e~ta e~t~ada ~e t~an~60~mav~ 
numa en~o~ta de uma mo ntanha. E~ta e~a 
um p~e~ipZ ~io ~om muita~ ped~a:6 li~ a~, 
na~ quai~ tentava me aga~~a~ pa~a ~u 
bi~ ma~, não ~on~eguia. Hav ia o med; 
de ~ai~. Lá em ~ima havia algo que não 
~ei o que ~ . Quando e~tava tentando ~u 
bi~, apa~e~ia uma mulhe~ que me dava ~ 
mã o evitando que eu ~ai~~e . DaZ eu não 
~ ub ia e 6i~ava ~onve~~ando ~om ela . Eu 
e .~.tava ~em ~oupa e ne~te momento pa~~a 

vam uma~ pe~~oa~ e eu me ~entia ~n~om; 
dado. 

C ome~ei a de~~e~ a ~e~~a ~om 
mulhe~. De ~epente , pa~~ava num 
luga~ e en~on.t~ava minha namo~ada 
zinha tomando um ~e6~ige~ante. De 
~io , não qui~ a~~edita~, poi~ ela 
va em Fo~,taleza. 

e~ta 
dad o 

~o 

Tamb ~m e~tav a meio in~e~to em ~a 
be~ ~e e~a ela . O ~o~.to pa~e~ia. De ~e 
pente, dei uma volta e vi ~om muita nI 
tidez um ~inal que ela tem no p~ e en 
t~o ~e~onhe~i todo o ~eu ~o~po e con 
~lui ~ela . N e~~e momento 6icava ~em 
g~aça , poi~ e~tava com uma mulhe~ a 
qual eu te~ia dado meu~ 6culo~ , o que 
me di6icultou o ~e~onhe~imento de m~ 
nha namo~ada. Eu pe~guntava pelo~ meu~ 
6c ulo~ e e~~a mulhe~ di~~ e que não ~a 
bia. AZ e~ta mulhe~ diz: eu aqui ~eg~ 
~ando o~ 5culo~ pa~a quem tem uma nam; 
~ada ". D epoi~ vai embo~a " . (I vtácio) . -

Tomadas as associações, o sujeito destaca a serra co 

mo uma montanha que brincava quando pequeno . Esse obstáculo no ca 

minho representa um aspecto do real que im~ede o acesso a outra 

cena, seja simbólico , seja do imaqinário. No caso, verifica - se 

que esse obstáculo no caminho seria, possivelmente , o reflexo de 

algo da estrutura mítica da família , que é conservado como fora 

- 540 -



do campo vivencial do sujeito, Dois essa mulher que ajuda estaria 

representando uma função específica no que se refere à possibili 

dade de desenvolyer os mecanismos do processo da subjetivação. Es 

sa seria a simboiização do primeiro corte, pois ar, se constata 

que esta mulher impede o acesso ao tO?O da montanha. Neste caso a 

mae faz significar para o sujeito a interdição referente à lei pa 

terna, ao delimitar aquilo que é permitido e aquilo que não e. Em 
-bora a mae insinue a presença dessa lei, acaba aprisionando o su 

jeito numa rede, onde a simbiose é a matriz funcional, pois, além 

de o sujeito estar sem roupas, esta mulher lhe retém os óculos. 

Esta e uma forma de o sujeito se fundir no cor?o materno e presen 

ciar o prazer que a mãe exibe pelo olhar em função dessa fusão. 

A quebra dessa relação se dá pelo pedido do olhar, como o resga 

te de uma formação já efetuada pela operação da lei paterna. Des 

se modo, o sujeito se lança em busca de uma protése-óculos que 

possa se converter em elemento útil no processo de significação e 

diferenciação sexual, o que ocorre ?elo processo alternado de 

desconhecimento e posterior reconhecimento da namorada. Tem-se, 

aí, a emergência de um conteúdo imaginário, que promove um ofusca 

mento dos limites concorrendo para o desconhecimento. Este é,sem 

dúvida, estruturante pelo fato de permitir que tenha lugar 

uma formação do simbólico que resulte no conhecimento, tanto pela 

descoberta de si, quanto pela unificação e descoberta do corpo GO 

outro, enquanto atrelados à função do olhar, visto que, a partir 

de um indício do corpo - o sinal - reconhece o sujeito. 

Esta função se desdobra no sonho numa atitude ativa 

(descoberta do corpo unificado e reconhecimento do Outro), e numa 

atitude passiva, na qual o sujeito é conduzido pelo desejo 60 Ou 

tro (no caso, a mulher retém os óculos e conduz o sujeito, sendo 

que o olhar do sujeito jubila e vislumbra esta mulher que o con 

duz) . 

Ne~se sonho se observa dois aspectos do processo de 

humanização: a primeira mulher representa aquilo que promov~ uma 

sustentação neoessária para que o sujeito prossiga em sua vida, 

ou seja, tenha uma ortooedia unificada ("estava deitado, nú e saí 
I -

andando de ?é aom esta mulher, depois de sua ajuda"). Esta ajuda 

pode ser considerada como o corte fundante da subjetividade, que 
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promove um primeiro limite entre o núcleo arcaico dos protofanta~ 

mas e as formações decorrentes do recalcamento. Desse modo, se 

observa o surgimento de dois contextos: um que lhe é vedado (em 

cima da montanha haverá algo que o sujeito não conheceu). Esta se 

ria possivelmente a parte do inconsciente que permanece inacessi 

vel e nunca revelada, tendo aí, a contribuição da mãe corno gua~ 

diã desse núcleo para que o sujeito não se esvaia nas redes do 

narcisismo, pelo fato de não ser possibilitado esse encontro. As 

sim, a mãe estabelece para o sujeito aquilo que pode ser feito 

sem o risco de maiores perigos. Aqui se tem a interveniência do 

estado de onipotência que a mãe propicia ao filho , para que o su 

jeito se capte narcisicamente sem se perder totalme~te. Este fa 

to vai se conformar em relação à segunda mulher, a qual represe~ 

ta o outro aspecto da humanização, visto que, é através dela que 

o sujeito, ao descobri-la (reconhecê-la), pelo cor?o, se descobre 

corno sujeito da palavra e a utiliza corno instrumento de 

namento (fala e pergunta o.elos óculos) . 

relacio 

o estabelecimento desse diálogo já marca um distanci~ 

mento pois, enquanto no o.rimeiro momento o elemento mediador da 

relação era o contato corooral (aprisionamento na imagem espec~ 

lar), no segundo já verifica a intervenção da palavra corno elemen 

to mediador que transforma a função escópica (com. os óculos reco 

nhece a Outra mulher), ou seja, a partir dai, se dispõe o.ara rea 

lizar urna Outra cena sem o perigo do incesto. 

Este e o momento em que a imagem corpórea caotada se 

transforma pelo referencial da lei paterna . Vale ressaltar que, a 

medida em que essa ocorrência tem lugar, a primeira mulher sai de 

cena, isto é, de posse de um referencial cultural, a imagem capt~ 

da (estrutura imaginária) cede lugar ao diálogo. Desse modo o su 

jeito não precisa mais do corpo materno mas, tão somente se adere 

a esta mulher que lhe provê no estado de onipotência ?ara, assim, 

efetuar sua diferencia~ão (reconhecimento do sinal no corpo, corno 

elemento diferenciado, possivelmente de natureza sexual). 

Em suma, se neste sonho há a truncagem das interferên 

cias do real (os obstáculos do caminho, a sensação de perigo, al 

go que havia no topo e que fica corno segredo) ou seja, nem I foi 

visualizado como cena (simbólico), nem foi expresso pela ativida 

- 542 -



de fantasmática (imaginário), assim, escaparam a significação e 

a conservação imaginária. 

No q\1e concerne ao imaqinário, verifica-se a pres!ença 

dos conteúdos desse registro pelo contato com essa primeira mu 

lher, descoberta do corpo dessa sequnda e também dos óculos repr~ 

sentando o olhar, ainda no momento em que o sujeito se 

no estado de fra~mentação. 

o fato de os óculos ficarem com a primeira 

encontra 

mulher , 

significa a possibilidade de que o sujeit? se remeteu a um está 

gio onde o mundo captado é aquele que o olhar da mãe mostra. Daí, 

se insinua o simbólico pelo pedido dos óculos e pelá diálogo. 

Ainda se verifica outra transformar.ão que se faz no 

plano motor pois , de arrastar-se o sujeito chega a andar. Isto po 

de ser pensado corno a passagem que se efetua do sujeito biológico 

p a ra o ser falante, representante da cultura. Esta passagem é de 

corrente da intervenção do Outro (ajuda dessa primeira mulher) . 

Confirma-se também essa transformação pela mudança de urna cidade 

para outra, embora no sonho esta pequena cidade pode revelar o 

efeito de um limite (a cidade pequena e um bairro da cidade gra~ 

de) que tenha se operado na infância. Aqui se verifica a possib! 

lidade de o sujeito mergulhar e ir de encontro a ameaça em rela 

ção à possibilidade de restauração narcísica e de gozo com o cor 

po materno, representqdo aí pela cidade qrande corno continente. 
I 

O aspecto visual, que se refere a comunicação corno es 

teio das relações sociais, aparece simbolizado pela televisão. Es 

se aspecto aparece mesclado de insinuações do imaginário, através 

do vidro do quarto e também da água que cai da televisão. Esta 

agua representa também urna interferência do real. 

A m~triz fantasmática inconsciente, a qual se orienta 

em duas direções dependendo das interferências da ordem cultural: 

quer dizer, esta televisão poderia ficar inutilizada pela água e 

aí ter-se-ia um efeito foracluidor nessa matriz fantasmáticapois, 

mesmo ligada, nada apareceria corno imagem, o que significa dizer 

que, a mesma estaria deslocada do aparelho. Em outras palavras, 

esta televisão ficaria impossibilitada de mostrar essa imagem. 
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Caso a água nao interfira significativamente na dinâmica dessa te 

levis~o, e considerando-se que a mesma fosse ligada, poder-se-ia 

aí observar um desdobramento do imaqinário, acionado por um efei 

to do simbólico, onde a manifestaç~o dessa matriz seria observada 

na esfera consciente. 
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c o N C L U SÃO 

o homem em sua passagem pela vida - pois a morte e 

quem e eterna - executa uma série de transformações, tanto em si, 

quanto na realidade que o cerca. Toda essa dinâmica tem como Fbj~ 

tivo a possibilidade de o homem se afastar o máximo do estado ' de 

inércia oara o qual caminhai tentativa, porém, inútil. Assim, e 

que, se engaja em vários projetos para solucioriar os obstáculos ao 

viver, indicados pelas manifestaçõe s da morte. 

Este estado, que inevitavelmente é alcançado, fica 

sinalizado Dor ocasião do nascimento. O nascimento, ao mesmo tempo 

que representa uma propulsão à vida (particularmente pelo fato de 

que o sujeito tem que por em funcionamento todos os seus sistemas 

vitais) assinala um lugar de término, onde se verifica a ruptura 

de todas essas funções que foram acionadas. Um outro indicador do 

estado de morte se estabelece em função da grande passividade na 

qual o sujeito se encontra. Por esta razão, precisa de um aliado 
I -externo - na condlçao de um agente-efetor - ~ara, desta forma, se 

pronunciar contra a inermidade, característica dos primórdios de 

vida. Este agente se acopla ao sujeito e, se constitui, assim, co 

mo um anteparo, que resulta num dinamismo aliado à vida. Esta se 

apresenta, então, como um conquista gradativa que o sujeito alcan 

ça a partir da colaboração de um semelhante da espécie. 

desenvol Dessa interação resulta então, um franco 

vimento da pUlsão 1de vida que se encontra em sua forma nascente, 

e em certo sentido inoperante devido ao pronunciamento da pulsão 

de morte. Em decorrência, desse impulso à vida, são produzidos ps1 

quicamente elementos específicos para intensificar o desenvolvime~ 

to, de modo a que se verifique uma continuidade que garanta o amo~ 

tecimento das des Fnfreadas manifestações da pulsão de morte. Nesse 

sentido, toda a existência do sujeito é uma tentativa de oposição 

à morte, e para isto está sempre a procura de um aliado no 

externo. " 

meio 

Esta atitude voltada para a vida, configura-se co 

mo o resultado da ação criativa do homem, porque, através da mes 

ma, efetua transformações no mundo, que se revertem em conteúdos 
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significativos interpostos entre a vida e o estado eterno de inér 

cia. Distanciar-se deste estado, ou até mesmo ignorá-lo, e apenas 

uma ilusão, s obremodo necessária pois, somente assim, é que a vi 

da tem prosseguimento. 

Com a finalidade de dar continuidade a vida, o ho 
-mem deve lançar mao de suas c a oacidades para, assim, enfrentar as 

situações com as quais se depara, visando uma. convivência com as 

mesmas, ou, até mesmo, torná-las familiares. A par desse engajame~ 

to, acaba por executar pronunciadas transformações no mundo circun 

dante. 

Resta salientar que, nao somente o sujeito trans 

forma o mundo, como também é palco de fecundas mudanças pois, em 

relação à natureza, o homem se apresenta numa ulterior modificação 

de si próprio. Isto porque, aproxima-se da natureza pelo conheci 

mento para, dai, efetuar nela, transformações visando converte-la 

numa sustentação para seus estados carenciais. Em decorrência, e 

necessário dispor de meios para incorporá-las. Mas, por outro la 

do, cabe ressaltar que, existe nesta interação algo que e peculiar 

ao homem - sede de conhecimento e de saber - e algo que e próprio 

da natureza. A questão vista por este ângulo, equivale supor a 

existência de um núcleo especifico do homem, o qual não se modifi 

ca, a par das transformações na natureza, do mesmo modo que exis 

tem aspectos da natureza aos quais, ao homem, não é permitido alte 

rá-los. Ao que se sabe, por mais que o homem desejasse, jamais p~ 

deria modificar fenômenos como o nascimento e a morte. -Estes sao 

aspectos do real, que se apresentam como imutáveis, e ainda, o nas 

cer indica o morrer. são estes dois extremos que fixam as mudanças 

a serem executadas pelo homem. 

Diante de situações como estas, que escapam ao co~ 

trole do conhecimento humano, nada pode ser feito. Por isso, se 

sustenta que, mesmo considerando todo o arsenal resultante da fação 

humana, o homem ainda é o eterno passivo diante da morte. Assim, 

as transformações realizadas pelo homem e aquelas que nele têm lu 

gar apresentam esse limite apontado pelo nascimento. 

~ a respeito do âmbito dessas transformações que 

este estudo se deteve tanto em relação à aproximações teóricas, 
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quanto no que se refere â observação de manifestações empíricas 

dessas transformações e de seus resultados, considerando-se o pr~ 

cesso da evolução ditado pela ontogênese. O intuito foi enveredar 

por um caminho onde se verifica nuances da Dulsão de morte, bem c~ 

mo detectar os arranjos relativos à vida em cada Dasso evolutivo 

para, assim, se efetuar correções em determinadas distorções a par 

tir do confronto de a10umas formulações teóricas. Desse modo, pr~ 

tendeu-se evitar cheqar a impasses no que tange à concepçao do 

psiquismo. Destina-se, ainda, sugerir conclusões ?ara preencher la 

cunas no que concerne ao processo de formação do psiquismo e a sua 

dinâmica, bem como acerca do processo de numanização. 

Não obstante, as indicações conclusivas apresenta 
-das sao de natureza explicativa e por vezes descritivas, pelo fato 

de ter-se efetuado uma a?roximação da questão pelo método induti 

vo. A partir daí, foram considerados alguns pontos de reflexão num 

contexto metapsicolóqico. 

Em função das apreciações realizadas no conjunto 

das proposições t eóricas existentes sobre o processo da constitui 

ção humana, e também, considerando as indicações sugeridas pelas 

observações efetuadas, esta conclusão tem fundamentalmente um cara 

ter limitado acerca da dinâmica concernente às ocorrências que res 

pondem pela ?assagem da condição biológica à condição humana. Es 

tes limites referem-se à possibilidade de generalizações, embora, 

se possa estabel ~cer proposições a serem verificadas tanto a nível 

da produção teór~ ca, quanto ao nível da prática clínica. 

~ pelo lado dessa conotação que o estudo é sugest~ 

vo em estabelece~ um campo para o questionamento do psiquismo huma 

no, a partir do instrumental disponível no âmbito da corrente ps~ 

canalítica. Nesta, destaca-se a grande contribuição de Freud e al 

gumas correções efetuadas por Lacan. Ambos se destinaram a apresen 

tar essa proble~ática num nível de concisão mais aprimorado. Consi 

derando as contribuições mencionadas, entre outras, tanto no seio 

da Psicanálise, quanto em outras vertentes do saber científico, 

torna-se viável uma leitura da subjetividade e da humanizar~o m~ 

diante o cotejamento de aproximações teóricas (generalizacões no 

sentido althusseriano) i ou seja, a reunião das várias implicações 

da questão para produzir um conceito final que apresente um "status 

quo" desejado. 
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o entendimento da problemática humana, em função 

do exposto anteriormente, orienta-se oor um campo que contém no 

seu interior as indicações teóricas relativas às duas tópicas freudianas e 

às formulações lacanianas acerca das dimensões: imaginário, simbó 

lico e real; para, enfim, se chegar a urna interpretação holista so 

bre as ocorrências que têm lugar no individuo para inseri-lo no 

contexto das relações sociais. Trata-se de urna oassaqem que resul

ta do implante de funções diferenciadas e especificas. 

No que se refere aos mecanismos subjacentes a esta 

passagem, verificou-se que, os mesmos só podem ser caracterizados 

considerando a descentração operada ~or Freud acerca ,das conceE 

ções do psiquismo e do sujeito. Desse modo, a orientação oredomi 

nante teve corno fundamento a possibilidade de existência de um con 

junto de regras ocultas ditadas pelo inconsciente. Estas vão res 

ponder pelas ocorrências, as quais o sujeito se depara no processo 

da humanização, tanto pelo lado das influências históricas (relati 

vas à filogênese) , quanto em função da lógica referente aos princi 

pios de funcionamento do psiquismo organizados em consonância com 

as determinações da ontogênese. 

Face a esta circunstància, pode-se adiantar que, 

a humanização e urna fase integrativa onde se sunerpõem distintas 

funções especificas que tornam o homem um ser complexo. Epistemol~ 

gicamente falando, representam essas funções, em suas redes comple 

xas , pontos de partida para se teorizar o sujeito (considerando as 

várias influências que contribuem para o orocesso de constituição 

da subjetividade) . Existe também outra maneira de se encarar essas 

funções. Trata-se da possibilidade de se constituirem corno argume~ 

tos utilizados para não se teorizar o sujeito, na medida em que 

sao consideradas isoladamente. Isto e o que ocorre na perspectiva 

empirista, na qual o sujeito é equiparado a não-subjetividade, te~ 

do urna conotação meramente concreta e obj eti va. Sem sOmora de dúvi 

da, não foi essa a vertente que norteou essa investigação visto 

,,: ue, partiu-se do pressuposto de que o "constituir-se humano" in 

~ lui urna série de ocorrências que nao se exolicam objetivamente, 

a s quais se assentam na matriz que se forma a partir do enc1ntro 

com o semelhante da espécie, sendo de natureza imaginária. ' Além 

do mais , esse processo é especifico a cada sujeito e apresenta va 

ri ações qualitativas ao longo da vida em função das limitações que 
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o convivi o social impõe. Ou seja, embora a ontogênese recapitule a 

filogênese, esse processo obedece dadas peculiaridades relativas 

ao sujeito em si, e ao contexto social onde está engajado. 

Desse modo, cabe ressaltar que, aqui tão pouco se 

deteve na fundamentação do sujeito teorizada por Descartes e corri 

gida por Kant . Este último, ao defini-lo como cognoscente, admi 

tiu, no seu interior, a existência de operações concebidas como 

"formas a priori" que respondem pela sensibilidade e pelos concei 

tos puros relativos ao entendimento. 

Ainda, tratando-se da problemática relativa a for 
-maçao da subjetividade tem-se a perspectiva piaqetiana que, como 

fundamento, aoresenta o sujeito em sua vertente epistêmica, na qual 

é definido em função das estruturas de ação. Ai, o sujeito se des 

cobre a partir do momento em que assimila a realidade externa, no 

tadamente o mundo fisico, visto que, Piaget não teria abordado es 

sa auestão sob o ângulo das determinações culturais. I 
I 

O sujeito tratado em funcão dos determinantes de 

classe é um tema 6ue ocupa um lugar determinado no problema conce! 

nente à humanização, que teve a frente a figura de Marx. Este te 

ria postulado um desdobramento para explicar a constituição do su 

jeito em função de regras históricas, o que concorreu para situar 

o problema fora do sujeito. Pois, ao falar de "consciência falsa", 

fundou , possivelmente, uma segunda consciência, o que não teria a 

nalogia ao conceito de "inconsciente" . 

Como se pode observar, tanto Piaget, quanto Marx 

teriam situado ~spectos distintos da problemática relativa a sub 

jetividade. No tocante ao primeiro, a questão do conhecimento e as 

sunto em pauta e, em relação ao segundo, o veio referente ao oro 

blema da p roduç ão de instrumentos do sistema de trocas é enfatiza 

do. 

Obviamente, nao se trilhou por nenhum desses cami 

nhos para enfoca~ o oroblema da clivagem da subjetividade, já que, 

o tratamento epistemológico empregado supõe um contexto relacional 

ao nível da afet~vidade, além de sugerir que o modo pelo qual o 

sujeito se organiza e a maneira pela qual efetua a organização do 
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mundo circundante dependem, em última instância, de uma leitura 

própria decorrente de um ato inconsciente. Somente assim, o homem 

se torna um animal simbólico para, enfim, operar com as convenções 

sociais. 

Este animal simbólico, fund a do a partir de um con 

junto de reqras que emanam de uma realidade desconhecida , foi obj~ 

to de diversas teorizações, iniciadas por Freud . 

Face as orientações teóricas propos t as , e também 

em função das indicações sugeridas pela leitura das observações 

realizadas, foi ?ossível tecer considerações sobre a "questão da 

antropogênese humana. Em princípio, o encontro com o semelhante da 

espécie foi considerado o elemento principal no processo de forma 

ção da subj etividade . Daí, deduz-se que , na ausência desse Outro 

que espelha a espécie, a humanização não e possível . Fica então pa 

tente que só se ?ode falar de humanização, na medida em que se co~ 

ceba as ocorrências relativas â, no mínimo , dois representantes da 

espécie. 

Este encontro é fundamental , e é também o 

dor básico de todo o processo de humanização porque , e o 

I 
detona 

Outro 

quem vai acionar os dispositivos referentes às regras ocultas, pa 

ra que, em decorrência, o sujeito tenha uma dinâmica própria. O ar 

gumento básico a es ta suposição é o fato de que neste encontro, há 

a encenação de um ato oriundo do inconsciente que responde pela 

interceptação de uma determinação simbólica na matriz fantasmáti 

ca , com a finalidade de que o sujeito (uma vez tendo se espelhado 

no Outro) possa se lançar em relação ao reconhecimento da realida 

de circundante. Para isto, se utiliza de uma moção pulsi onal que o 

desejo ?ossibilita . 

~ por este prisma que se efetuou uma série de apro 

ximações ao sujeito, particularmente, considerando-se toda uma di 

nâmica que tem o desejo como motor. Em outras palavras,focalizou

se aquele sujeito que o desejo deixa entrever e que se atualiza 

apenas no encontro com o semelhante da esoécie . Pelo fato desse en 

contro inicialmente se processar a nível imaginário - ou seja, e 

mediado por um fantasma - verifica-se em decorrência, uma transfor 

mação nara formar ulteriormente um espaço, ao qual se conjuqa toda 
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a proble~ática subjacente aos mecanismos dete r minantes ca humaniza 

ção. Trata- se de ocorrências a nível inconsciente, enquanto resul 

tantes da delimitação forjada Delas intervenções culturais, corno o 

lugar estabelecido pelo desejo materno . Corno resultado verifica- se 

o estabelecimento de uma fronteira entre o real e o imaginário , o 

que vai concorrer para tornar as manifestações desse primeiro re 

gistro marqinais , objetivando a possibilidade de articulação entre 

o simbólico e o imaginário, voltada pa ra o a cabamento da condição 

do "tornar- se humano" pela resolução e dípica . 

Nh decorrer do processo de' constituição da subjet! 

vidade , constata- se que , a husca incessante do sujeito pelo seme 

lhante da espécie é urna exigência necessária para que os aspectos 

a se inscreverem no registro simbólico não fiquem regidos pelas 

leis do real . Corcomitantemente , detecta-se a expectativa para se 

fazer reconhecido. Esses dois aspectos decorrem da ?rodução inter 

na. Este argumento vai de encontro a assunção deurnarnatriz fantasm~ 

tica, enquanto a resultante da conjugação entre os protofantasmas 

e as pri~eiras marcas relativas ao desejo ~aterno. 

~ por referência a esse núcleo arcaico que, o co~ 

po fragmentado (au seja, predisposto a se unificar pela int+rve~ 
ção externa) foi tornado como esteio básico da humanização por ser 

o palco , onde se desenrola todas as acões maternas e ainda por 

que, esta realidade se apresenta corno aquela para a qual convergem 

todas as intençõ~ s maternas datadas de momentos anteriores a con 

cepção do sujeito. ~ a este registro corporal que as idealizações 

maternas encontram e, aí, se fixam ou não, em função do conjunto 

de normas relativ as que respondem pela dinâmica psíquica materna. 

o sentido evolutivo ?ressunoe, também , que a mate~ 

nag em passa a se constituir de tal forma a efetuar urna sutura nes 

te corpo no seu ystado de pronunciada inermiàade, concorrendo para 

um direciona~ent@ da realidade pulsional. Com isso , o reDresentan 

te pulsional vai se inscrever num texto que é referendado pela li~ 

guagem, pois, nos primórdios é o contexto simbólico materno que en 

tra em ação . 

Esse efeito da humanização responde pelo silencia 

mento de determinadas manifestacões Dulsionais que passam, doravan 
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te, por umà tradução imposta pela realidade c u l t ural , tendo sido 

implantada no momento em que se efetuou a c l ivagem da subjetivid~ 

de . 

Aindà se opera um outro silenciamento no modo de 

funcionamento psíquico , pois , a partir da existência de dadas orqa 

nizações nas quais a intencionalidade se faz presente , se verifi 

ca uma nova função ?ara o cor~o , uma vez que , a ação esoecífica 

surge de modo a suplantar a descarga motriz desordenada . Desse mo 

do, todo o resultado do processo de humanização acabaria por situ 

ar o corpo como algo crivado pelo desejo 'e conformado pelo mesmo . 

Em função das influências culturais produz-se um te~to ao qual o 

coroo subju9a- se , tanto em relação às ocorrências históricas , qua~ 

to no que diz res?eito aos aspectos incorporados no contexto so 

cia l. Daí , suas manifestações obedecem a um caráter desejante e 

não mais se exolicam por um ato motor . Neste sentido , o estado de 

carência se faz significar ~or outros canónes , desta feita , 

dos nos arranjos que o desejo materno possibilitou . 

paut~ 

Considera- se que , neste cenário , particioa de for 

ma fundamental o papel da linguagem que , no intuito de se dar a 

significação, se atrela ao gozo diretamente e ao desejo indireta 

mente , contribuindo , assim , para o fechamento narcísico entre mae 

e criança no processo esoecular . 

Visto oor este ?risma , esse assunto pode ser inter 

oretado da seguinte forma : em função ~o ingresso do indivíduo na 

ordem simbólica através da lin9uaqem se observa uma modificação 

nas marcas coroóreas , as quais , a partir desse evento , exercem um 

poder de atração sobre aquilo que resulta da significação , de modo 

a que o corpo se converta numa espécie de máquina desejante fcion~ 

da pela realidade ?ulsional , conforme postularam Deleuze e Guatta 

ri. 

Assim sendo , é a pulsão quem vai se fazer presente 

no psiquismo pelo seu representante ideativo e , em consequência , 

opera um semiotização no pensamento à medida em que efetua um rear 

ranjo nas demandas oriqinadas do dese j o , a fim de que as mesmas se 

jam expressas a nível lingü í stico . Com isto , no animal simbólico 

tem-se então a pulsão como o elemento de conexão entre o pensamento 
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(função específi c a) e o cor po (monumento da h i s t ória do indivíduo , 

organizado segundo as determi nações ditadas pelo desejo) . Desta 

forma , o corpo passa a se apresentar como o complexo 

animado por uma i~agem , a q ual a linguqem se alia para 

desejante, 

efetuar 

cortes neste complexo , com a finalidade de impedir o aparecimento 

de manifestações que distem da socialização . 

Face ao exposto , pode- se deduzir que , o preço pago 

pelo socializar - se e um silenciamento de determinadas manifesta 

ções corporais , do mesmo modo que na subjetivação ocorre uma modi 

ficação do estado amorfo e indiferenciado do psiquismo . Esta inter 

veniência é considerada necessária à humanização . Outrossim, tra 

ta- se de uma necessidade ditada pelas normas culturais . Assim, o 

processo de subjetivação cria um homem que potencializa apenas uma 

de suas facetas e , ao mesmo tempo é um eterno desconhecido -ao nao 

obter nenhuma informação acerca da alienação produzida pelo dese 

jo, quar.do pretendia ingressar na cultura . Também pelo fato de que 

o conhecimento de si mesmo e o resultado daquilo que o semelhante 

da espécie espelhk . 

Assim sendo , vive o homem numa dupla ilusão, sem 

pre buscando expl~ cações para o mistério resultante do desconheci 

mento . Para isto , mergulha no imaginário no intuito de encontrar 

explicações acerca de SUá origem que se constituem como respostas 

para seu estado alienante . Mas , é ai que esta alienação se intensi 

fica , uma vez que encontra o Outro apenas especularmente . 

A insatisfação gerada pelo vazio encontrado nesse 

mergulho produz no sujeito um efeito de retroação ao se cientifi 

car que , na matr~z imaginária , não se encontra o objeto primordial 

perdido, o que concorre para um deslocamento rumo ao simbólico . 

I 
Neste registro encontram-se os dispositivos neces 

sários para nomear seu estado de carência re l ativa a esse objeto . 

O resultado dessa dupla inserçao é a possibilidade de que o real 

permaneça como um fundo fixo , no qual a matriz imaginária se dina 

miza para potencializar a significação, ou seja , trata- se do modo 

como o simbólico surge como figura e o real como fundo , sendo o 

imaginário o espaço entre esses dois registros e que , com suas 

leis , impede que os aspectos do simbólico se "descolem e apareçam 

no real". 
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Pode-se dizer que , o simbólico é uma figura (confo~ 

me postularam os teóricos do Gestaltismo) assentada sobre uma base 

dinâmica - o imaginário -, que lhe garante essa condição , e uma ba 

se fixa - o real. Aqui , cabe fazer alguns escla recimentos. Em 

princípio, essa organização não está nresente no sujeito por oca

sião do nascimento. Por isso, precisa de um Outro já constituído 

para por em funcionamento determinadas leis, que se convertam no s 

efetores dessa orqanização. Trata-se, então, das interferências ma 

terna e paterna que respondem, resnectivamente , pelo momento em que 

o sujeito em sua inermidade é talhado pela cultura com vistas ao 

surgimento do orimeiro indício de limitação do núcleo arcaico (o 

que concorre para que a memória nossa ulteriormente, ser apresent~ 

da corno imaginação, seja essa memória relativa aos protofantasmas, 

seja relativa às marcas decorrentes das exoeriências de satisfação) 

e nelo corte que tem lugar para que as manifestações desse núcleo 

sejam ditadas por um efetor do código cultural, e não meramente em 

detrimento da filoqênese (ou seja, trata-se da nossibilidade de os 

arquivos mnemônicos se organizarem em função da orientação) . 

No que concerne a função materna, pOde-se afirmar, 

seguramente , que , e a mãe, um ser completamente diferenciado e ím 

par para o sujeito, principalmente porque é aquela que se constitui 

corno um anteparo as manifestações da nulsão de morte. ~ também urna 

tela de projecão das angústias relativas ao e stado de indiferencia 

cão no qual o sujeito se encontra ao nascer. 

Este estado de fusão-confusão é rompido, gradativ~ 

mente, pela ação materna e disso o sujeito jamais esquece, daí, a 

necessidade de retorno constante ao continqente materno. Se não o 

faz na vigília , faz toda noite em seus sonhos. Justamente porque o 

sujeito precisa constantemente dessa realimentação materna para car 

continuidade à sua vida , já que é a mãe que dis?õe oara o sujeito 

os elementos necessários à discriminação entre o eu e o não eu. Com 

isto, nre~ara o sujeito para se lançar no mundo que o cerca e/inco~ 
porá-lo simbolicamente. 

Essa doação materna, que se verte num fator ligado 

à vida, reoresenta o orimeiro momento da conformação da subjetivid~ 

de e também da socialização . De resto, pode - se afirmar que , a mae 

ao responder pela sobrevivência da criança, a nível biológico, age 
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em outro nível para prontificá-la ao encontro com o simbólico, te~ 

do que, para isto, ser necessário um norteamento das manifestações 

do núcleo arcaico do psiquis~o. 

I 
Esse encontro com o simbólico, que se viabiliza p~ 

la presença da figura paterna , traduz-se no estatuto de humano, a 

qui considerado como o referente ao animal criador e 

de valores culturais e sociais. 

transmissor 

Assim, o ~rocesso de socialização passa por uma 

trajetória, onde, o orimeiro momento ê a interferênci~ materna na 

matriz arcaica. O segundo ê o direciona~ento que a mãe proporciona 

nas manifestações dessa matriz (núcleo filogenêtico) rumo ao simb~ 

lico, aspecto esse que será, num terceiro momento , assimilado a 

partir do contato com a figura paterna. 

Em certo sentido, a interação crianç a - mãe tem aí 

sua dupla determinação: um corte na matriz imaginária e a indica 

ção da existência da ordem simbólica. Atravês dessa interação se 

estabelece o jogo ditado pelas regras da cultura, o que vai ser 

fundamental para uma transformação dessa matriz arcaica. Daí, veri 

fica-se uma ampl ~ação do caminho oercorrido pela energia referente 

a mocão pulsiona~. 

Essa ampl iaç ão da matriz imaginária ê o resultado 

dos anteparos ditiados pela cultura em relar:ão às manifestações oul 

sionais na busca de realização. ~ assim que, a cultura vai efetuar 

urna acomodação dessas manifestações , de modo que as mesmas tenha~ 

realização seletiva, ou seja, aquelas que não representam perigo 

ao sujeito se viabilizam na vigília, enquanto que, aquelas que p~ 

riam em risco à condição de humanização são destinadas à realiza 

ção onírica. 

Sustenta-se, então que, algumas dessas manifesta 

çoes teriam como destino apenas a matriz fantasmática, onde se rea 

lizam atravês de um objeto alucinado como substituto do objeto ori 

ginalmente perdido, enquanto que outras teriam um caminho diferen 

te ~ois , ao se dirigirem ao mundo simbólico, se "realizam" nos 

substitutos nomeados pela cultura, corno soluções ideais para o es 

tado de carência básica . Em decorrência, algumas dessas manifesta 
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-çoes sao mnntidas eternamente no inconsciente , ao passo que outras 

são vertidas em representações conscientes , à medida em que sejam 

capazes de se atrelarem aos dis?ositivos do código social . 

~ em função desse segundo qrupo de manifestações 

que se dá a captação do mundo circundante e a posterior articula 

ção entre a matriz imaginária e a orde m s imbólica. Não obstante , 

aquilo que não se insere nesses dois campos fi gurará para o suje~ 

to como elementos estranhos , e aparece no r ea l . Para que isso nao 

ocorra , a intervenção daqueles conteúdos organizados no psiquismo . -

parental , e que são endereçados ao sujeito', deve se fazer presen 

te , pois , esse núcleo externo ao sujeito , situado no PSiquism3 ~~ 

terno, se constitui como uma ponte que estabelece uma vinculaçao 

entre o imaginário e o simbólico sobre uma base que se transforma : 

o real . Somente assim , a realidade vai fazer parte do sujeito . 

Essa possibilidade de conhecimento da realidade e 

xige , como "conditio sine qua non " , um mínimo de discriminação en 

tre o eu e o nao-eu . Assim, para isto , o sujeito deve ter organ~ 

zado uma série de mecanis~os , que permitem um certo distanciamento 

da realidade a fim de integrá- la , posteriormente, ao seu mundo sub 

jetivo. Trata- se, portanto , da trnnsformação do real em códigos 

simbólicos através da atividade fantasmática , tendo , para isto, a 

contribuição dos indicadores organizados no psiquismo materno, sem 

os quais esse processo não se inicia . Ness e sentido , é preciso que 

a mã e permita ao sujeito organizar sua memória ?ara imag inar o mun 

do circundante como algo externo, e poder também comprovar a vera 

cidade de sua produção psíquica . Seguramente , ~ode - se admitir que, 

sao esses dispositivos , originados a partir da indução materna, 

que r e spondem pela significação ~a realidade , sem o risco de o su 

jeito confundir-se a mesma . Deduz - se , entã o , que através do encon 

tro com o simbólico, o sujeito torna-se apto a efetuar um certo 

controle do real , ou seja , a partir do momento em que utiliza- se 

da linquagem , transforma a matriz imaginária , objetivando a inclu 

são daqueles conteúdos que , no registro do real , aparecem estra 

nhos , e escapam aos limites pautados pela cultura . Com isso , ao 

invés de operar apenas com uma faceta do objeto , capta-o também p~ 

la representação. 

Atravé s dessa relação, onde elementos imaginários 
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e simbólicos se combinam , observa-se uma concatenação espaço- temPQ 

ral sobre o eixo real . Quer dizer , aquilo que não estava incluído 

na cadeia de representações psíquicas , torna- se , daí por diante , 

uma propriedade dinâmica com referenciais prórrios , circunscritos 

pelo espaço e pelo tempo. 

Essa dinamização temooralizada vai ser selada no 

corpo , onde a viJ ência de finitude se r e gi s tra na linha fantasmáti 

ca e tem significação em função dos indícios ligados à morte . O 

coroo seria , então , uma máquina movida pelo desejo , que se trans 

forma radicalmente , na medida em que o tempo passa a figurar como 

um conteúdo psíquico. Isto se deve ao fato de que, pela inclusão 

do tempo, o corno em seu com~lexo funcional , ficará marcado 

um fim . 

para 

Esse dinamismo , denunciador de um estado real de 

inércia , e a condição que dá sentido à realidade vivida , o que se 

rá consubstanciado no gozo e no atributo de ordem simbólica, que 

cancela esse estfdo para que a morte não seja imediata. 

t por esse caminho que se estabelece um ponto de 

intersecção contendo marcas dos três registros . Neste caso, os ele 

mentos da matriz imaginária se valem do estatuto simbólico para e 

laborar as interferências mortíferas do real , já que , a interrun 

ção do gozo é uma condição de garantia da continuidade da vida . Com 

isto , se verificr uma frustração pelo bloqueio do aumento do esta 

do de tens~o que é : relativo ao gozo. Este bloqueio é a ação do 

princípio de realidade que teria se orqanizado a partir do momento 

em que a mae espelha para o filho a realidade simbólica, como aqu~ 

la a qual deverá se diriqir para se tornar humanizado . 

A humanizacão analisada desta forma apresenta- se, 

então , como o resultado de limites estabelecidos , tanto pela fun 

ção materna, quahto nela função ~aterna . Esse processo , devido aos 

cortes sucessivos que contribuem para o mesmo , e gerador de angu~ 

tia , podendo até mesmo ser pensada como a dor de existir . Config~ 

ra- se também como o motor para muitas das ocorrências que têm lu 

gar no psiquismo , particularmente para a operação do recalcamento 

iniciado pela contribuição advinda das disoosições do psiquismo m~ 

terno frente ao sujeito e que converte-se numa defesa contra esse 
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estado de angústia . Trata-se pois , da interveniência oe um mecanis 

mo de natureza imaginária (recalcamento oriqinário) que se revela 

como fundante da subjetividade, especialmente pelo f a to de que es 

se mecanismo se constitui como um anteparo para as frenéticas man i 

festações da pulsão de morte e , assim, se transforma num elo vincuL' 

do à pulsão de vida. Aqui , se tem a plenitude da ação humana , que 

é garantir a vida ao indivíduo para que es t e se destine a desven 

dar os mistérios de sua história , tendo, naturalmente , que dispor 

ainda da ajuda materna . Por essa razão , salienta-se que, com rela 

ção ao momento desse ?rimeiro corte, é necessário que a mãe se of~ 

reça como um Outro , representando para o sujeito um dispositivo ca 

paz de su?ortar a angústia , e possibilitando o desenvolvimento de 

mecanismos ?ara que esse sujeito conviva com a realidade. 

A função materna referida diz resoeito a possibil~ 

dade de a mãe não incorporar o filho quando a este se encontra, 

para ser possíve l ao mesmo ~ ~iscri~inação posterior acerca da in 

corporação relativa à mãe. À medida em que essa incorporação mate~ 

na não ocorre, surqe então a possibilidade da criança, gradativ~ 

mente , se captar como sujeito, suplantando , assim , o estado de 

"coisa" característico de sua inermidade. 'l'al passagem , autorizada 

pela mãe , recebe também a influência de um referente cultural que , 

uma vez situado entre ambos, impede a incorporação maciça da 

pela criança , e inviabiliza qualquer tentativa da mãe em ter o 

lho como um mero complemento seu. 

-mae 

fi 

Em condição de a mae incor?orar o filho como algo 

dela , resta-lhe apenas poucas possibilidades . Em princípio, esse 

filho não conseguirá fazer nenhuma discriminação entre si e a mãe, 

bem como, em decorrência, surgirá um estado de confusão entre o eu 

e o nao-eu. Assim , a crianca passa a se confundir com o não-eu da 

mãe , a qual não teria onerado de forma a interpor simbolicamente 

o filho, ou pensá-lo a nível imaqinário. Aqui , o humanizar põe em 

perigo as frágeis condições da mãe como sujeito . Por isso, 

esta possibili~ade ao filho movida pelo temor de que pode 

ir-se caso este se transforme em "ser falante". 

nega 

destru 

Para que nao se verifique a continuidade desse pr~ 

cesso deve haver, por oarte da mãe , a sinalização da lei ~aterna , 

o aue se conver t e num amortecimento das manifestacões da pulsão ce 
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morte. Tal lei também se insinua como um esoaço que se interpola 

entre a mãe e criança. ~ assim que, o tema da diferença se eviden 

cia inclusive à diferença sexual. Não obstante, o primeiro indicio 

referente ao sexual é de origem materna, sendo aoenas o caráter dl 

ferencial um atributo ~aterno, mas é preciso que a criança descu 

bra, a ~artir da mãe, que tem em si uma moção e que esta vai lhe 

orientar em relaçã? a um objeto especifico. O filho descobre atra 

vés da mãe que tem uma energia sexual e em cecorrência dessa des 

coberta procura investi-la num objeto; processo que se dá pela aj~ 

da paterna, especialmente no tocante a escolha c e sse objeto. 

A ~espeito desse tópico vale situar o ponto de vis 

ta de Freud, ?ara quem todo o processo de conformação da sexualida 

de se daria num â~Ditomuito fechado, já que estaria atrelado 

nas aos ?rotofantasmas. Isto porque, os conteúdos relativos a es 

sas estruturas miuicas se constituem como uma base muito hermética 

acerca daquilo que seja a sexualidade, quer dizer, as estreitas re 

laç6es que vincul~m a sexualidade ao psiquismo se orocessariam num 

camoo abstrato si~uado na história da es?êcie; por extensão, fora 

do sujeito. Todavia, aceitam-se essas idéias a?enas parcialmente, 

visto que ai estaria situada apenas uma faceta do oroblema. Como 

se sabe, de certo modo, Freud teria remetido a questão a pré-histª 

ria do homem e a sua herança relativa ao mundo animal. 

Urna outra interoretação da mesma questão pode ser 

apresentada ao se operar um deslocamento para as estruturas da lin 

guaqem, onde uma lei social afigura-se como determinante do cara 

ter sexual . Trata-se de algo que faz ~arte do homem em sua condi 
-çao de interrelacionamento atual, podendo-se conjecturar que, en 

quanto a mãe viab i liza o acesso a essa vertente mitica para a for 

macão da imagem do corpo, a lei pate rna fundamenta o engajamento 

no social, ~ossibilitando a reestruturação dessa imagem com vistas 

a diferenciação sexual. 

Nesse sentido, o "estar-no-mundo" significa passar 

por dois momentos distintos vividos com oarceiros diferentes: a 

mae e o oai. Essap vivências apresentam, como finalidade, um obje

tivo comum, o "to~nar-se humano", que surge de uma encenaçao ocor 

rida noutra realidade, no inconsciente. ~ no âmago dessa instância 

que esses dois protagonistas deixam marcas indeléveis, as quais 
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acabam por trilhar o sentido da existência. Este concorre para 

que o sujeito recombine e reintegre as ações resultantes dessas in 

fluências e se constitua corno ser da cultura. Então, se dispõe em 

busca de explicações para sua origem, para a origem de sua sexuali 

dade e rara sua diferença , já no contexto social e não mais em es 

truturas puramente míticas . Daí, o sujeito é impulsionado para nao 

se esquecer daquilo que procura (o objeto perdido), embora jamais 

possa encontrá-lo. 

~ nesse processo ilusório, que a morte se aprese~ 

ta de forma dissimulada, na medida em que se verifica o encontro 

com o simbólico , corno aquilo que se descortina, revelando urna gra~ 

de mentira , porém necessária, justamente pelo fato de ser , o simbQ 

lico, um arranjo da cultura para dar sentido ao "existir humano ". 

Face a esta ocorrência , o sujei to nasce nesses dois 

modos de mentir . Primeiro , pela mentira de sua unidade, pois acre 

dita ser esta um oatrimônio seu, mas que, na realidade, trata-se 

de algo que é emprestado efemeramente gela filogênesei segundo , ao 

entrar na cultura, se complementa com urna ilusão , que se mostra 

sempre em função de um algo mais , ror vezes, inalcançável. 

Então , o sujeito mente para si para não conviver 

com a verdade de que sua constituição se faz por uma mentira (iden 

tificação 9rimária, alienante e dual), ou seja , é aquilo que o de 

sejo materno espelha. Esta mentira serve também para se afastar da 

quilo que a vida prepara : a morte . 

Da conjuqação dessas duas mentiras , o sujeito con~ 

trói sua próoria história como individualidade, onde a única verd~ 

de acessível é aquela relativa ao reconhecimento da maneira peculi 

ar de mentir. Trata-se, então , da ilusão de que a vida é contínua, 

e do ocultamento de que a morte é eterna. 

~ por esse ângulo que o sujeito faz parte da cultu 

ra e é este o resultado do encontro à figura paterna que , entre ou 

tras funções, tem como objetivo dispor o sujeito diante do término 

da situação ilusória de duplicidade (constituída especularmente) , 

visando criar um lugar para o implante dos dispositivos simbólicos 

a serem utilizados na nomeação do estado de carência básica. 
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Daí então , a oni90tência que adveio da mãe se con 

fina a um ideal , cbnvertido em pai idealizado, concorrendo para e 

fetuar um arranjo na identidade especular , de modo a 

la radicalmente. 

transformá-

o efeito da ruotura na dualidade narcísica marca , 

por um lado , u~a aproximação com a morte , enquanto abstração po~ 

que o duplo vivido narcisicamente abre uma 90rta para a concretu 

de àa morte , em termos de temor e espanto . Com efeito , 90ssibilita 

que a morte seja consignada ao arquivo mnêmico e , com isso, seja 

imaginada , ao invés de se a9resentar como uma vivência permanente. 

Por outro lado, a imagem captada no espelho, ao ser reconhecida 

como uma ilusão, oassa a ser integrada no sujeito através de uma 

elaboração 6ecorrente do uso dos dis90sitivos culturais. 

Em função da estabilização que essa relação oossi 

bilita , o sujeito oode suplantar (em ter~os edí9icos) a imagem do 

pai idealizado e reoresentá-lo como oai morto , sendo esta, a cond! 

ção fundamental da humanização , que fica inscrita num fantasma na 

matriz imaginária . Caso não ocorra esta etapa de identificação, es 

ses elementos referentes à lei 9aterna não são integrados no uni 

verso simbólico do indivíduo, passam a figurar no real como algo 

que teria se despreendido no veio relativo à humanização. 

Esta ocorrência deve - se ao fato de que o real , por 

não se atrelar à palavra, não se encadeia na significação, o que 

concorre para a oossibilidade de exclusão , onde figura um vazio re 

ferente a uma lacuna que deveria ser oreenchida por conteúdos t se 

rem simbolizados, mas que, teriam seguido um outro caminho trilha 

do pela foraclusã~ . 

Cdm isto , verifica-se o retorno a uma relação una 

ria (ausência de simetria e assimetria), onde os dois termos de 

dualidade narcísica ficariam condensados num único. Por isso , o 

real é sem9re impossível na medida em que irromoe . Esta seria a 

forma de o sujeito se fundir no coroo materno (enquanto "coisa"), 

perdendo-se num automatismo regetitivo na qualidade de um mero a 

pêndice, pois, o que se repete incessantemente se configura no con 

texto daquilo que não é nomeável . 
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Assi~, pode-se afirmar em função das especulações 

teóricas efetuadas, e também pelos indícios suqeridos na observa 

ção das ocorrências relativas às manifestações do psiquismo que, 

o real sempre funciona e~ sua exclusão da ação humana, embora, em 

certo sentido, prescinda da intencionalidade. Quer dizer, o real se 

apresenta como algo excluído da ação do homem, sofre interferên 

cias dele, mesmo que se refira a tudo o que ocorra, indepencente 

do escopo da esfera consciente, e dos campos simbólicos e imagin~ 

rio. 

Nesse sentido, ROde-se dizer que o real , ao ser o 

acoplamento simultâneo de opostos que se atualizam , apre uma porta 

para as ocorrências referentes ao estáqio no qual ainda não se ve 

rificou o recalcamento originário como oneração estrutural fundan 

te do imaginário. 

A partir da interveniência dessa operaçao, os fan 

tasmas, então , se vinculam ao desejo para produzir pensamentos , os 

quais podem ulteriormente figurarem na esfera consciente, mediante 

o aparecimento da relaçãobinaria que o processo especular possib~ 

lita. Com isto, se observa o surgimento da simetria, que, a nível 

imaginário, conforma um texto em termos de continuidade nao haven 

do lugar para a ausência produzida pelo estado de carência básica. 

Ai fi gura ape nas o tema da diferença. 

~ por isso que, mesmo sendo uma relação de dois 

termos, a unidade imaginária é ilusória pois mesmo que um termo 

exista , este se conserva apenas como complemento para a faJta do 

outro . Também pelo fato de que esse Outro da relação é ianorado pe 

lo sujeito na sua relação consigo mesmo . Por isso, ficam apagadas 

as diferenças entre aspectos referentes à intrasubjetividade e a 

intersubjetividade. 

A nível imaginário não se re0istra, ?ortanto, um 

espaço para a interdição, nem tão pouco a realidade advinda da cul 

tura é aceita; o que subsiste é um fantasma resultante da relação 

do ser humano com seu núcleo histórico, e não com o social o que 

acontecerá ~u~Leriormente ao momento do recalcamento pr~ 

priamente dito, aqui considerado como o mecanismo que, por excelé~ 

cia inauqura a matriz do simbólico . ~, então , em função dessa ope 

ração que a relação reduzida a dois termos passa a se COnfigrrar 
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corno urna estrutura lternária . Para isto, deve ocorrer urna destrui 
- I - -çao desse Outro anqariado especularmente ja que, a oposiçao estr~ 

tural característi6a do texto simbólico 9resentifica urna relação 

assimétrica, a qual situa a falta básica corno funcionante e fundan 

te da condição humana . Desse modo , tem-se os dois termos diferen 
1 

ciados pela inclusfo de um terceiro elemento de natureza distinta . 

Não obstante , aqUi t o que se organizou a níve l imaginário nao se 

torna inoperante , r em desaparece . Por outro lado , a persistência 

dos fenômenos do i r agináriO no sujeito cultural representa urna g~ 

rantia de permanên~ia e existência dos conteúdos simbólicos , pelo 

fato de que, determinados fenômenos do "existir humano" não se e x 

plicam meramente em função dos códigos simbólicos . Neste caso, o 

alcance desta dimeh são é limitado e não pode ser postulado corno in I _ 
dício único da hum~nizacao . 

I ' 

t , então , ?ertinente a afirmação que, embora o su 

jeito nasça num mur do simbólico , este irá fazer ?arte ou nao de 

sua subjetividade ~e forma gradativa e seletiva. 

A ~uisa de conclusão , pode - se traçar o processo da 

humanização em qu~tro momentos básicos , caracterizados Dor urna se 

rie de ocorrências específicas . Em nrimeiro lugar , no processo de 
- I '" ~ 

constituiçao da s ~bjetividade , situa- se a fase referente ao elo 

simbiótico estabelecido entre a mãe e a criança , onde se observa , 

por parte da cria1ça, urna estreita dependência a mãe . Neste caso , 

ter-se-ia urna predominância do imaginário , sem a possibilidade de 

que o simbólico apresente urna área com delimitações próprias, quer 

dizer, aquilo que 'se verterá em conteúdos simbólicos estaria confu 

dido com a atividJ de fantasmática . t aqui que se faz necessário o 

corte efetuado pela mãe, que se constitui corno um indutor para pr~ 

piciar o desencadeamento dos mecanismos que respondem ulteriormen 

te por essa deliml tação. 

Dt í, então, se observa um novo arranjo no psiqui~ 

mo, que desloca o sujeito para um estágio , no qual operações de ou 
I -

tra natureza surgem . Trata-se da possibilidade de alcance pela pul 

são escóoica (caf tação d~ mundo pelo canal visual) desse primei 

ro indício de disfriminaçao entre o simbólico e imaginário. ~ corno 

se esses dois reg istros fossem estruturas superpostas e entrassem 

eP.1 moviP.1ento , d e a resultar no deslizamento das mesmas . 
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Isto já significa a possibilidade do movimento pró 

prio de cada registro. som~nte assim, é que o sujeito se e~g~j~ 
num projeto de descoberta da fonte das causas que respondem pelo 

movimento dessa estrutura, firmando um vínculo de dependência à fi 

gura ?aterna . Neste caso, já se pode falar na autonomia desses re 

gistros , com apenas pontos de interseção entre ambos. 

A partir daí, a lei é introj e tada numa área que e 

específica para acoplar os códigos culturais. Através do corte ef~ 

tuado pela mãe, se verifica o surgimento de uma área para que opai 

atue e implante a lei, formando outra área once se fixam os protQ 

fantasmas. 

Nessa area de interferência na terna a experiência 

visual é elaborada a partir do elo diferencial, ?elo fato de que 

essa ação paterna promove na mesma urna modificação, resultando o 

aparecimento de elementos atuantes na liqação indiferenciada entre 

a mãe - fálica e a criança - falo, com vistas a possibilidade de 

que esta seja interditada também ao nível visual. 

Assim , esta ligação visual da criança com a mae 

(na qual a criança é testemunha do gozo máximo materno) sofre uma 

ruptura e é reformulada para incluir o elemento de ordem paterna. 

Verifica-se , então, urna reestruturação das oper~ 

ções psíquicas, o que concorrem para o aparecimento de um quarto 

estágio que se refere a independência do _pai , mediante o reconheci 

mento da diferença sexual. Significa um recondicionamento das ima 

gens relativas ao narcisismo. 

Esse trajeto responde por urna série de operaçoes 

entre os conteúdos imaginário e simbólico, culminando com a recon~ 

trução (ou seja, inteqração do corpo fragmentado), e a inclusão no 

cor?o unificado do elemento diferencial, o que vai contribuir para 

o aoarecimento do corpo próp'rio. 

Por fim, a relação entre a mãe e a criança possib! 

lita o aoarecimento de objetos que se dispõem entre o sujeito e o 

corpo próprio, como uma condição de um destino do real, pelas ver 

tentes imaginária e simbólica. Assim sendo, aquilo que se fazia no 
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plano visual (mãe e criança unidos unariamente) doravante, obede 

ce aos principios decorrentes de uma lei, que tem como base a abs 

tração. ~ então,odestinosofrido por essa aderência perceptual 

que se faz presen~e na transformação do real, seja pela ligação 

das partes, atrav~s do processo especular (registro imaginár10) , 

seja pela Siqnifidação atribui da às mesmas e à totalidade consti 

tuida (registro s ~mbÓliCO). 
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