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INTRODUÇÃO 

Um grupo de estudos freudianos inicia com esta publicação uma 
colecção de textos — «Pelas bandas da Psicanálise» — que quer 
significativos do seu trabalho, interesses e investigações. 

A incipiência ou a quase ausência de trabalhos originais 
publicados, referindo as incidências das teorias de Freud nos estudos e 
práticas portuguesas, contrariamente ao que já se verifica em todos os 
países de cultura ocidental, tornam maior o interesse desta iniciativa e 
a curiosidade que possa despertar. 

Três condições facilitaram a formação deste grupo: 

— as perspectivas abertas pelo fim da opressão salazarista com 
a Revolução de Abril e o fim da guerra colonial. Somos 
unânimes em considerar que desde então o campo dos 
possíveis e da efectivação da palavra abriu finalmente o seu 
espaço. Só então uma psicanálise inserida no real se tornou 
factível e desde já, o pós-25 de Abril apresenta variadas 
sugestões de análise e acção; 

— a necessidade de conjugar esforços para, dentro desse campo 
aberto, descobrir as interrogações concretas que os 
imaginários correntes e os racionalismos por definição 
desconhecem e que só os actos manifestam, e cuja 
visibilidade não decorre de modo algum, linearmente, da 
libertação; 

— enfim, a ausência de local e de polarização da doutrina 
lacaniana, à qual, de um modo ou doutro, todos somos 
sensíveis. 

O projecto de «Percurso freudiano», no início do seu trabalho, é 
de fazer avançar a reflexão teórica e a prática portuguesa de 
psicanálise, na esteira de Freud e de Lacan; mas também o de conjugar 



a sua vivacidade com as regras e a disciplina necessárias à descoberta 
de caminhos próprios de formação, de prática e de teorização. É a 
partir da incapacidade, manifestada pelas estruturas ditas ortodoxas de 
psicanálise, de suportar o incómodo da questionalidade aberta no seu 
seio pela presença de Lacan, que este, expulso sucessivamente pelos 
seus formadores e por parte dos seus companheiros, fundou a actual 
Escola Freudiana de Paris (EFP). Foi na medida em que a EFP só se 
foi alicerçando através do crescimento da teorização e na luta contra a 
marginalização (exactamente como no tempo de Freud), que ela é hoje 
a escola de Psicanálise com mais capacidade de interpelar os homens 
contemporâneos. Mas outro e não menos importante facto explica a 
capacidade de renovação da EFP. Trata-se da possibilidade de 
transferência analítica com o seu fundador, o qual utiliza com mestria 
a sua fala, nas relações com a sua escola e com o mundo, de modo a 
produzir efeitos psicanalíticos constantes. Lacan, vivo, retomou o lugar 
de Freud, morto, e permite que os escritos deste não sejam palavra sem 
efeito. 

É esta uma das razões que estiveram na base da publicação do 
texto «A Família» no início da colecção. Trata-se de um dos primeiros 
textos de Lacan, um daqueles que descentrou definitivamente a 
tendência imobilística que empenava então o conjunto teórico 
avançado no seguimento de Freud. 

Trata-se por outro lado de um trecho que ainda não está marcado 
pelo estilo posterior de Lacan ainda não familiar entre nós, o que o 
torna muito mais acessível ao leitor. 

Estamos também de acordo em considerar «A Família» como um 
texto em que se encontra já em embrião quase toda a teoria lacaniana, 
nas suas características, nos seus conceitos e nos seus 
desenvolvimentos. 

Enfim, este escrito expressa claramente a orientação lacaniana 
que tende a continuar a obra de Freud num dos seus últimos e mal 
empregados esforços: a tentativa tão meritória, mas ainda incipiente de 
passar das palavras significativas de uma histérica — Anna O. — e de 
todas as descobertas a que elas levaram, à compreensão das 
comunidades humanas. Enquanto Freud ouvia falar de coisas 
socialmente tão insignificantes como as fantasias libidinosas infantis 



das suas clientes da grande burguesia de Viena; enquanto desses 
«quase nada» Freud desembrulhava um universo psíquico tão diferente 
do então julgado conhecido; enquanto isso, e a seu lado, dava-se a 
Revolução Russa, tinha lugar a guerra 14/18, Hitler tornava-se o 
grande Fuhrer, a Frente Popular tomava força em França... Freud 
pouco saiu do casulo onde a Psicanálise se encontrava em gestação. 
Foram por isso desesperadas, ainda que tocantes, as tentativas que 
esforçadamente fez, no fim da sua vida, para perceber como do Édipo 
se passava ao cidadão. Desesperadas porque na sua auto-análise, só 
teve que pôr-se questões de cidadania quando as pressões 
internacionais lhe permitiram ser um marginal social e não sofrer a 
sorte que estava então destinada a todos os judeus. 

Diferente terá sido o destino de Lacan. O texto que aqui 
publicamos em português permite situar de certo modo, ainda que 
incompletamente, as questões da civilização, do ser social dos 
humanos, da sua dupla situação — tantas vezes desconhecida pelo 
próprio — de indivíduo e de cidadão. E a família é-nos mostrada na 
sua função de geradora física e psíquica de seres necessariamente 
sociais, mas clarificando pela primeira vez os mecanismos pelas quais 
a exerce. 

Lacan diz que não inventa relativamente a Freud. O seu trabalho 
consiste sobretudo em o saber ler, em o compreender, em o dizer. 
Consiste em assumir a prática sempre renovada desse entendimento. 
Mas consiste também em avançar a partir de Freud. O psicanalista que 
analisa a sua prática total não pode deixar de nela encontrar aqueles 
fenómenos pelos quais participa nas relações sociais — incluindo as 
lutas do poder —, a todos os níveis do seu dia-a-dia. Se, por exemplo, é 
lugar comum dizer-se quão importante é o papel do dinheiro na 
actividade da psicanálise, não pode o analista consequente deixar de 
analisar o lugar simbólico desse agente eminentemente social no seu 
próprio jogo de relações. Ser psicanalista não é uma agência para 
aflitos. É uma função pela qual se participa do social e por isso do 
poder e por isso do seu uso e abuso. Função a partir da qual se pode 
teorizar. 

O texto «A Família» tem também o mérito de abrir uma 
quantidade de questões prementes para o nosso agora e de polemizar 



outras. É magistral na explicitação dos seus conceitos de base 
nomeadamente as noções de família e de cultura, a distinção entre 
complexo e instinto assim como conceitos mais especificamente 
psicanalíticos. É de realçar o modo como ressitua o desenvolvimento 
individual na espécie humana, tornando a sua compreensão necessária 
a qualquer entendimento do indivíduo ou da sociedade, ou ainda a 
impossibilidade que nos cria de voltar a pensar em recalcamento 
desligado de repressão (física e económica), em lei de desejo desligada 
de lei positiva, em indivíduo desligado de cultura, em normalidade 
desligado de normatividade. 

Sem fazer psicanalismo, ou seja, identificar o comportamento das 
sociedades ao dos indivíduos, ou explicar aquelas por estes; limitando-
se ao seu campo, ou seja, os mecanismos que do pequeno ser pós-
parido por mãe humana fazem um cidadão, Lacan dá-nos com este 
texto uma base larga e segura a partir da qual não podemos deixar de 
ser profundamente materialistas ou, empregando uma expressão de 
raiz lacaniana, profundamente realistas. 

MARIA BELO 



NOTA DE TRADUÇÃO 

Se este texto do princípio da obra de Jacques Lacan não 
manifesta ainda a plena originalidade do estilo do seu 
autor, nem por isso deixa de apresentar aspectos já 
particulares. Obscuro, bizarro, desnorteante...: é assim 
que frequentemente se caracteriza o seu estilo. Também 
aí estão os sinais do inconsciente. Não é pois o estilo uma 
possibilidade cultural de transmitir algo do inconsciente? 

Pareceu-nos assim importante encontrar um caminho, em 
língua portuguesa, para dele dar algum eco na tradução. 

As escolhas de tradução estabeleceram-se em torno desta 
convicção. 



INTRODUÇÃO: A INSTITUIÇÃO FAMILIAR 

Estrutura cultural da família humana 

A família surge-nos como um grupo natural de indivíduos unidos por 
uma dupla relação biológica: por um lado a geração, que dá as componentes 
do grupo; por outro as condições de meio que postula o desenvolvimento dos 
jovens e que mantêm o grupo, enquanto os adultos geradores asseguram essa 
função. Nas espécies animais, esta função dá lugar a comportamentos 
instintivos, muitas vezes bastante complexos. Foi preciso renunciar a fazer 
derivar das relações familiares assim definidas os outros fenómenos sociais 
observados nos animais. Estes últimos aparecem pelo contrário tão distintos 
dos instintos familiares que os investigadores mais recentes relacionam-nos 
com um instinto original, dito de inter-atracção. 

ESTRUTURA CULTURAL DA FAMÍLIA HUMANA 

A espécie humana caracteriza-se por um desenvolvimento singular das 
relações sociais, que sustêm capacidades excepcionais de comunicação 
mental, e correlativamente por uma economia paradoxal dos instintos que aí se 
mostram essencialmente susceptíveis de conversão e de inversão não tendo 
efeito isolável senão de modo esporádico. São assim permitidos 
comportamentos adaptativos duma variedade infinita. A sua conservação e o 
seu progresso, por dependerem da sua comunicação, são antes de tudo obra 
colectiva e constituem a cultura; ela introduz uma nova dimensão na realidade 
social e na vida psíquica. Esta dimensão especifica a família humana tal como 
todos os fenómenos sociais no homem. 

Se, com efeito, a família humana permite observar, nas primeiras fases das 
funções maternais, por exemplo, alguns traços de comportamento instintivo, 
identificáveis aos da família biológica, basta reflectir no que o sentimento da 
paternidade deve aos postulados espirituais que marcaram o seu 
desenvolvimento, para compreender que neste domínio as instâncias culturais 
dominam as naturais, ao ponto de não se poder ter como paradoxais os casos em 



que, como na adopção, elas as substituem. 

Será esta estrutura cultural da família humana inteiramente acessível aos 
métodos da psicologia concreta: observação e análise? Sem dúvida estes 
métodos bastam para pôr em evidência alguns traços essenciais, tal como a 
estrutura hierárquica da família, e bastam para reconhecer nela o órgão 
privilegiado desta coacção do adulto sobre a criança, coacção à qual o homem 
deve uma etapa original e as bases arcaicas da sua formação moral. 

Mas outros traços objectivos: os modos de organização desta autoridade 
familiar, as leis da sua transmissão, os conceitos da descendência e do parentesco 
que lhe são ajuntados, as leis da herança e da sucessão, que aí se combinam, 
enfim as suas relações íntimas com as leis do casamento — obscurecem as 
relações psicológicas, emaranhando-as. A sua interpretação deve então 
esclarecer-se a partir dos dados comparados da etnografia, da história, do direito 
e da estatística social. Coordenados pelo método sociológico, estes dados 
estabelecem que a família humana é uma instituição. A análise psicológica deve 
adaptar-se a esta estrutura complexa e não lhe resta senão fazer tentativas 
filosóficas que têm por objectivo reduzir a família humana seja a um facto 
biológico, seja a um elemento teórico da sociedade. 

Estas tentativas têm no entanto o seu princípio em certas aparências do 
fenómeno familiar; por muito ilusórias que sejam estas aparências, elas 
merecem que nos detenhamos nelas, porque se fundam sobre convergências 
reais entre causas heterogéneas. Descreveremos o seu mecanismo sobre dois 
pontos ainda em litígio para o psicólogo. 

Hereditariedade psicológica. — Entre todos os grupos humanos, a família 
desempenha um papel primordial na transmissão da cultura. Se as tradições 
espirituais, a preservação dos ritos, e dos costumes, a conservação das técnicas e 
do património lhe são disputadas por outros grupos sociais, a família prevalece 
na primeira educação, na repressão dos instintos, na aquisição da língua 
justamente chamada materna. Por isso ela preside aos processos fundamentais do 
desenvolvimento psíquico, a esta organização das emoções segundo tipos 
condicionados pelo ambiente, que é a base dos sentimentos segundo SHAND; 
duma maneira mais lata, ela transmite estruturas de comportamento e de 
representação cujo jogo ultrapassa os limites da consciência. 

Ela estabelece assim entre as gerações uma continuidade psíquica cuja 
causalidade é de ordem mental. Esta continuidade, se revela o artifício dos seus 
fundamentos nos próprios conceitos que definem a unidade de linhagem, a partir 
do totem até ao nome patronímico, também se manifesta pela transmissão à 
descendência de disposições psíquicas que confinam no inato; CONN criou o 
termo hereditariedade social para estes efeitos. Este termo, impróprio por ser 



ambíguo, tem pelo menos o mérito de assinalar quão difícil é ao psicólogo não 
exagerar a importância do biológico nos factos ditos de hereditariedade 
psicológica. 

Parentesco biológico. — Uma outra semelhança, contingente, vê-se no 
facto de os componentes normais da família tal qual a observamos actualmente 
no Ocidente: o pai, a mãe e os filhos, são os mesmos que os da família biológica. 
Esta identidade não é nada mais que uma igualdade numérica. Mas o espírito é 
tentado a reconhecer aí uma comunidade de estrutura directamente fundada sobre 
a constância dos instintos, constância essa que lhe é preciso reencontrar então 
nas formas primitivas da família. As teorias puramente hipotéticas da família 
primitiva foram fundadas sobre estas premissas, umas vezes à semelhança da 
promiscuidade observável nos animais, por críticas subversivas da ordem 
familiar existente; outras vezes sobre o modelo do par estável, não menos 
observável, na animalidade, por defensores da instituição considerada como 
célula social. 

A família primitiva: uma instituição. — As teorias das quais acabámos 
de falar não são apoiadas em nenhum facto conhecido. A promiscuidade 
presumida não pode ser animada em parte alguma, nem sequer nos casos ditos 
de casamento de grupo: desde a origem existem interdições e leis. As formas 
primitivas da família têm os traços essenciais das suas formas acabadas: 
autoridade senão concentrada no tipo patriarcal, pelo menos representada por 
um conselho, por um matriarcado ou seus delegados machos; modo de 
parentesco, herança, sucessão transmitidos por vezes distintamente (RIVERS), 
segundo uma linhagem paternal ou maternal. Trata-se aí precisamente de 
famílias humanas devidamente constituídas. Mas longe de nos mostrarem a 
pretendida célula social, vemos nessas famílias, à medida que as encontramos 
mais primitivas, não somente um agregado mais vasto de pares biológicos, 
mas sobretudo um parentesco menos conforme aos laços naturais de 
consanguinidade. 

O primeiro ponto é demonstrado por DURKHEIM, e por FAUCONNET 
depois dele, sobre o exemplo histórico da família romana; ao examinar os nomes 
de família e o direito de sucessões, descobre-se que três grupos aparecem 
sucessivamente do mais amplo ao mais restrito: a gens, agregado muito amplo de 
descendências patronais; a família agnática, mais restrita mas indivisa; enfim a 
família que submete à patria potestas do avô os pares conjugais de todos os seus 
filhos e netos. 

Para o segundo ponto a família primitiva desconhece os laços biológicos do 
parentesco: desconhecimento somente jurídico na parcialidade uni-linear da 
filiação; mas também ignorância positiva ou talvez desconhecimento sistemático 



(no sentido de paradoxo da crença que a psiquiatria dá a este termo), exclusão 
total destes laços que, por não se poderem exercer senão em relação com a 
paternidade, observar-se-iam em certas culturas matriarcais (RIVERS e 
MALINOWSKI). E além disso, o parentesco não é reconhecido senão por meio 
de ritos que legitimam os laços do sangue e até mesmo por vezes criam laços 
fictícios: factos do totemismo, adopção, constituição artificial dum agrupamento 
agnático como a Zadruga eslava. Da mesma maneira, segundo o nosso código, a 
filiação é demonstrada pelo casamento. 

À medida que são descobertas formas mais primitivas da família humana, 
elas expandem-se em agrupamentos que, como o clã, podem ser também 
considerados como políticos. Que se é transferida para o desconhecido da pré-
história a forma derivada da família biológica para daí fazer nascer por 
associação natural ou artificial estes agrupamentos, é uma hipótese contra a 
qual falha a prova, mas que é tanto menos provável quanto os zoologistas 
recusam — vimo-lo — aceitar uma tal génese para as sociedades animais. 

Por outro lado, se a extensão e a estrutura idos agrupamentos familiares 
primitivos não excluem a existência no seu seio de famílias limitadas aos seus 
membros biológicos — o facto é tão incontestável como o da reprodução 
bissexuada —, a forma assim arbitrariamente isolada não pode ensinar-nos 
nada acerca da sua psicologia e não pode ser assimilada à forma actualmente 
existente. 

O grupo reduzido que compõe a família moderna não surge, com efeito, 
ao ser examinado, como uma simplificação mas antes como uma contracção 
da instituição familiar. Ele mostra uma estrutura profundamente complexa, da 
qual mais do que um ponto se esclarece melhor pelas instituições 
positivamente conhecidas da família antiga do que pela hipótese duma família 
elementar a qual não se encontra em parte alguma. Isto não é dizer que seja 
demasiado ambicioso procurar nesta forma complexa um sentido que a unifica 
e talvez dirija a sua evolução. Este sentido aparece precisamente quando, à luz 
deste exame comparativo, se apreende a modificação profunda que conduziu a 
instituição familiar à sua forma actual; reconhece-se ao mesmo tempo que é 
preciso atribuí-la à influência prevalente que tem aqui o casamento, instituição 
que se deve distinguir da família. Daí a excelência do termo «família 
conjugal», pelo qual DURKHEIM a designa. 



CAPÍTULO I 
O COMPLEXO, FACTOR CONCRETO DA 
PSICOLOGIA FAMILIAR 

É na ordem original de realidade que constituem as relações sociais que é 
preciso compreender a família humana. Se, para fundar este princípio, nós 
recorremos às conclusões da sociologia, embora a soma dos factos em que ela o 
ilustra ultrapasse o nosso assunto, é porque a ordem de realidade em questão é o 
próprio objecto desta ciência. O princípio é assim posto num plano onde ele tem a 
sua plenitude objectiva. Como tal, ele permitirá, julgar segundo o seu verdadeiro 
alcance, os resultados actuais da pesquisa psicológica. Tendo em consideração 
que ela, com efeito, rompe com as abstracções académicas e visa, quer na 
observação do behaviour quer pela experiência da psicanálise, dar conta do 
concreto, esta pesquisa especialmente quando se exerce sobre os factos da 
«família como objecto e circunstância psíquica», nunca objectiva instintos, mas 
sempre complexos. 

Este resultado não é o facto contingente de uma etapa redutível da teoria; é 
preciso reconhecer aí, traduzido em termos psicológicos mas conforme ao 
princípio preliminarmente posto, este carácter essencial do objecto estudado: o 
seu condicionamento por factores culturais, à custa dos factores naturais. 

Definição geral do complexo. — O complexo, com efeito, liga sob uma 
forma fixada um conjunto de reacções que pode interessar todas as funções 
orgânicas desde a emoção até à conduta adaptada ao objecto. O que define o 
complexo, é que ele reproduz uma certa realidade da ambiência, e duplamente: 1.º 
— A sua forma representa esta realidade no que ela tem de objectivamente 
distinto numa dada etapa do desenvolvimento psíquico; esta etapa especifica a sua 
génese. 2.º — A sua actividade repete no vivido a realidade assim fixada, sempre 
que se produzem certas experiências que exigiriam uma objectivação superior 
desta realidade; estas experiências especificam o condicionamento do complexo. 

Por si só esta definição implica que o complexo é dominado por factores 
culturais: no seu conteúdo, representativo dum objecto; na sua forma, ligada a uma 
etapa vivida da objectivação; enfim na sua manifestação de carência objectiva, em 
relação a uma situação actual, isto é sob o seu triplo aspecto de relação de 
conhecimento, de forma de organização afectiva e de provação ao choque do real, o 



complexo compreende-se pela sua referência ao objecto. Ora, toda a identificação 
objectiva exige ser comunicável, quer dizer repousa sobre um critério cultural; é 
também através de vias culturais que ela é a maior parte das vezes comunicada. 
Quanto à integração individual das formas de objectivação, ela é a obra de um 
processo dialéctico que faz surgir cada forma nova a partir dos conflitos da 
precedente com o real. Neste processo é preciso reconhecer o carácter que especifica 
a ordem humana, quer dizer esta subversão de toda e qualquer fixidez instintiva, 
donde surgem as formas fundamentais, prenhes de variações infinitas, da cultura. 

O complexo e o instinto. — Se o complexo no seu pleno exercício está 
dependente da cultura, e se encontramos nisso uma consideração essencial para 
quem quer dar conta dos factos psíquicos da família humana, isso não quer dizer 
que não haja relação entre o complexo e o instinto. Mas, facto curioso, frente às 
obscuridades que opõe à crítica da biologia contemporânea o conceito de instinto, 
o conceito do complexo, embora recentemente introduzido, aparece mais bem 
adaptado a objectos mais ricos; repudiando assim o apoio que o inventor do 
complexo pensava ter de procurar no conceito clássico de instinto, pensamos que 
por uma inversão teórica, é o instinto que se poderia esclarecer actualmente pela 
sua referência ao complexo. 

Assim poder-se-ia confrontar ponto por ponto: 1.º — a reacção do 
conhecimento que implica o complexo, a esta co-naturalidade do organismo ao 
ambiente onde estão suspensos os enigmas do instinto; 2.º — a tipicidade geral do 
complexo em relação com as leis dum grupo social ao carácter genérico do instinto 
em relação com a fixidez da espécie; 3.º — a multiformidade das manifestações do 
complexo, que sob formas equivalentes de inibição, de compensação, de 
desconhecimento, de racionalização, exprime a estagnação frente a um mesmo 
objecto, confrontada à esteriotipia dos fenómenos do instinto, cuja activação 
submetida à lei do «tudo ou nada», fica rígida às variações da situação vital. Esta 
estagnação no complexo tal como esta rigidez no instinto — enquanto os referimos 
aos únicos postulados da adaptação vital; disfarce mecanicista do finalismo, 
condenamo-nos a fazer disso enigmas; o seu problema exige o emprego dos 
conceitos mais ricos que o estudo da vida psíquica impõe. 

O complexo freudiano e a imago. — Definimos o complexo num sentido 
muito lato que não exclui que o sujeito tenha consciência daquilo que representa. 
Mas é como factor essencialmente inconsciente que ele foi primeiramente 
definido por FREUD. A sua unidade está com efeito manifesta sob esta forma, 
onde ela se revela como a causa de efeitos psíquicos não dirigidos pela 
consciência, actos falhados, sonhos, sintomas. Estes efeitos têm caracteres de tal 
modo distintos e contingentes que obrigam a admitir como elemento fundamental 
do complexo esta entidade paradoxal: uma representação inconsciente, designada 
sob o nome de imago. Complexos e imago revolucionaram a psicologia e 
especialmente a da família que se revelou como o lugar de eleição dos complexos 



mais estáveis e mais típicos: de simples sujeito de paráfrases moralizantes, a 
família tornou-se o objecto duma análise concreta. 

No entanto os complexos demonstraram-se desempenhando um papel de 
«organizadores» («organiseurs») no desenvolvimento psíquico; assim eles dominam 
os fenómenos que, na consciência, parecem estar mais bem integrados na 
personalidade; assim são motivados no inconsciente não somente justificações 
passionais, mas racionalizações objectiváveis. O alcance da família como objecto e 
circunstância psíquica foi assim acentuado. Este progresso teórico incitou-nos a dar 
uma fórmula generalizada do complexo, que permite incluir nele os fenómenos 
conscientes de estrutura semelhante. Assim são os sentimentos onde é preciso ver 
complexos emocionais conscientes, em particular os sentimentos familiares que são 
muitas vezes a imagem invertida de complexos inconscientes. Assim são também as 
crenças delirantes, onde o sujeito afirma um complexo como uma realidade 
objectiva, o que mostraremos particularmente nas psicoses familiares. Complexos, 
imagos, sentimentos e crenças vão ser estudados na sua relação com a família e em 
função do desenvolvimento psíquico que eles organizam desde a criança criada na 
família até ao adulto que a reproduz. 

1. — O COMPLEXO DO DESMAME 

O complexo do desmame fixa no psiquismo a relação da amamentação 
(«nourrissage») sob a forma parasitária que as necessidades da primeira idade do 
homem exigem; representa a forma primordial da imago materna. Logo funda os 
sentimentos mais arcaicos e mais estáveis que unem o indivíduo à família. 
Tocamos aqui no complexo mais primitivo do desenvolvimento psíquico, aquele 
com o qual todos os complexos ulteriores se compõem; ainda é mais 
impressionante vê-lo inteiramente dominado por factores culturais e assim, desde 
este estádio primitivo, radicalmente diferente do instinto. 

O desmame enquanto ablactação. — No entanto aproxima-se dele por dois 
caracteres: por um lado, o complexo de desmame produz-se com traços tão gerais 
em toda a extensão da espécie que o podemos ter por genérico; por outro lado, 
representa no psiquismo uma função biológica, exercida por um aparelho 
anatomicamente diferenciado: a lactação. Assim se compreende que se tenha 
querido referir a um instinto, até mesmo no homem, os comportamentos 
fundamentais que ligam a mãe à criança. Mas é negligenciar um carácter essencial 
do instinto: a sua regulação fisiológica manifesta no facto de o instinto materno 
deixar de agir no animal quando chega o fim da amamentação. No homem, pelo 
contrário, é uma regulação cultural que condiciona o desmame. Ela aparece aí 
como dominante, mesmo se o limitarmos ao ciclo da ablactação propriamente 



dita, ao qual corresponde portanto o período fisiológico da glândula comum à 
classe dos Mamíferos. Se a regulação que na realidade se observa não aparece 
nitidamente contra a ordem natural senão em práticas atrasadas — que não estão 
todas em via de desaparecimento seria ceder a uma ilusão grosseira de procurar na 
fisiologia destas regras, mais conformes à natureza, que impõe ao desmame assim 
como ao conjunto dos costumes o ideal das culturas mais avançadas. De facto, o 
desmame, por qualquer uma das contingências operatórias que ele comporte, é 
frequentemente um traumatismo psíquico cujos efeitos individuais, anorexias 
ditas mentais, toxicomanias pela boca, nevroses gástricas, revelam as suas causas 
à psicanálise. 

O desmame, crise do psiquismo. — Traumatizante ou não, o desmame 
deixa no psiquismo humano o rasto permanente da relação biológica que 
interrompe. Esta crise vital duplica-se com efeito numa crise do psiquismo, a 
primeira sem dúvida cuja solução tem uma estrutura dialéctica. Pela primeira vez 
ao que parece, uma tensão vital se resolve em intenção mental. Por esta intenção, 
o desmame é aceite ou recusado; na verdade a intenção é muito elementar, na 
medida em que ela nem sequer pode ser atribuída a um eu ainda num estado 
rudimentar; a aceitação ou a recusa não podem ser concebidas como uma escolha 
pois que na ausência dum eu que afirma ou nega, elas não são contraditórias; mas 
pólos coexistentes e contrários, eles determinam uma atitude ambivalente por 
essência embora um deles aí prevaleça. Esta ambivalência primordial, a quando 
das crises que asseguram a continuação do desenvolvimento, resolver-se-á em 
diferenciações psíquicas de um nível dialéctico cada vez mais elevado e de uma 
irreversibilidade crescente. A prevalência originária mudará aí de sentido várias 
vezes e poderá assim sofrer destinos muito diferentes; ela reencontrar-se-á aí 
portanto tanto no tempo como no tom a ela próprios, que imporá tanto a estas 
crises como às categorias novas de que cada uma dotará o vivido. 

 

A IMAGO DO SEIO MATERNO 

É a recusa do desmame que funda a dimensão positiva do complexo, a saber 
a imago da relação de amamentação que tende a restabelecer. Esta imago é dada 
no seu conteúdo pelas sensações próprias da primeira idade mas não tem forma 
senão na medida em que elas se organizam mentalmente. Ora, sendo este estado 
anterior ao aparecimento da forma do objecto, não parece que estes conteúdos se 
possam representar na consciência. Reproduzem-se aí no entanto em estruturas 
mentais que modelam, como dissemos, as experiências psíquicas ulteriores. Serão 
reevocados por associação aquando destas, mas inseparáveis dos conteúdos 



objectivos que terão informado. Analisemos estes conteúdos e estas formas. 

O estudo do comportamento da primeira infância permite afirmar que as 
sensações extero — próprio — e interoceptivas não são ainda, após o décimo 
segundo mês, suficientemente coordenadas para que esteja acabado o 
reconhecimento do corpo próprio, nem correlativamente a noção do que lhe é 
exterior. 

Forma exteroceptiva: a presença humana. — Bastante cedo no entanto, 
certas sensações exteroceptivas isolam-se esporadicamente em unidades de 
percepção. Como é de prever, estes elementos de objectos respondem aos primeiros 
interesses afectivos. São testemunhas disso a precocidade e a electividade das 
reacções da criança à aproximação e ao afastamento das pessoas que cuidam dela. É 
preciso mencionar à parte, como um facto de estrutura, a reacção de interesse que a 
criança manifesta em frente do rosto humano: ela é extremamente precoce, 
observando-se desde os primeiros dias, e mesmo antes que as coordenações motoras 
dos olhos estejam acabadas. Este facto não pode ser separado do progresso pelo qual 
o rosto humano tomará todo o seu valor de expressão psíquica. Este valor, por ser 
social, não pode ser tido por convencional. A força reactivada, muitas vezes sob um 
modo inefável, que toma a máscara humana nos conteúdos mentais das psicoces, 
parece testemunhar o arcaísmo da sua significação. 

Como quer que seja, estas reacções electivas permitem conceber na criança um 
certo conhecimento muito precoce da presença que preenche a função maternal, e o 
papel do traumatismo causal, que em certas nevroses e em certas perturbações de 
carácter, pode desempenhar uma substituição desta presença. Este conhecimento, 
muito arcaico para o qual parece ter sido feito o trocadilho de Claudel de 
«conaissance», distingue-se apenas da adaptação afectiva. Ele permanece totalmente 
comprometido na satisfação das necessidades próprias à primeira idade e na 
ambivalência típica das relações mentais que aí despontam. Esta satisfação surge 
com os sinais da maior plenitude que o desejo humano possa encontrar, por pouco 
que se considere a criança ligada à mama. 

Satisfação proprioceptiva: a fusão oral. — As sensações proprioceptivas da 
sucção e da apreensão estabelecem evidentemente a base desta ambivalência do 
vivido, que sobressai dessa mesma situação: o ser que absorve é todo absorvido e o 
complexo arcaico responde-lhe no amplexo maternal. Não falaremos aqui com Freud 
de autoerotismo porque o eu não está constituído, nem de narcisismo, pois que não 
existe imagem do eu; e muito menos ainda de erotismo oral, pois que a nostalgia do 
seio que amamenta, sobre a interpretação da qual hesitou a escola psicanalítica, não 
releva do complexo de desmame a não ser através da sua reestruturação pelo 
complexo de Édipo. «Canibalismo», mas canibalismo fusional, inefável, ao mesmo 
tempo activo e passivo, sempre sobrevivente nos jogos e palavras simbólicas, que no 
amor mais evoluído, fazem lembrar o desejo da larva, — reconheceremos nestes 
termos a relação com a realidade sobre a qual repousa a imago materna. 



Mal-estar interoceptivo: a imago pré-natal. — Esta base ela própria não 
pode ser desligada do caos das sensações interoceptivas das quais emerge. A 
angústia, cujo protótipo aparece na asfixia do nascimento, o frio, ligado à nudez do 
tegumento*, e o mal-estar labiríntico ao qual responde a satisfação do embalar, 
organizam pela sua tríade o tom penoso da vida orgânica que, para os melhores 
observadores, domina os seis primeiros meses da vida do homem. Estes incómodos 
primordiais têm todos a mesma causa: uma adaptação insuficiente à ruptura das 
condições de ambiente e de nutrição que fazem o equilíbrio parasitário da vida intra-
uterina. 

Esta concepção concorda com aquilo que, na experiência, a psicanálise 
encontra como fundo último da imago do seio materno: sob os fantasmas do sonho 
como sob as obsessões da vigília desenham-se com uma impressionante precisão as 
imagens do habitat intra-uterino e do limiar anatómico da vida extra-uterina. Em 
presença dos dados da fisiologia e do facto anatómico da não-mielinização dos 
centros nervosos superiores no recém-nascido, é no entanto impossível fazer do 
nascimento, como certos psicanalistas, um traumatismo psíquico. Desde logo esta 
forma da imago permaneceria um enigma se o estado post-natal do homem não 
manifestasse, pelo seu próprio mal-estar, que a organização postural, tónica, 
equilibradora, própria da vida intra-uterina, lhe sobrevive. 

O DESMAME: 
PREMATURACÃO ESPECÍFICA DO NASCIMENTO 

É de assinalar que o atraso da dentição e do andar, correlativo a um atraso da 
maior parte dos aparelhos e funções, determinam na criança uma total impotência 
vital que dura para além dos dois primeiros anos. Deverá este facto ser tido por 
solidário com os que dão ao desenvolvimento somático posterior do homem o seu 
carácter de excepção em relação aos animais da sua classe: a duração do período 
de infância e o atraso da puberdade? Seja como for, não se deve hesitar em 
reconhecer na primeira idade uma deficiência biológica positiva, e em considerar 
o homem como um animal de nascimento prematuro. Esta concepção explica a 
generalidade do complexo e que ele seja independente dos acidentes da 
ablactação. Esta — desmame no sentido estreito — dá a sua expressão psíquica, a 
primeira e também a mais adequada, à imago mais obscura dum desmame mais 
antigo, mais penoso e duma maior amplitude vital: aquele que à nascença separa a 
criança da matriz, separação prematura donde provém um mal-estar que nenhum 
cuidado materno pode compensar. Lembremos aqui um facto pediátrico 
conhecido, o atraso afectivo muito especial que se observa nas crianças nascidas 
antes do tempo. 
                                                 
* O tegumento é parte exterior do corpo de um animal, podendo ser constituído de pele, penas etc 



O sentimento da maternidade. — Assim constituída, a imago do seio 
materno domina toda a vida do homem. Pela sua ambivalência no entanto, ela 
pode-se saturar na inversão da situação que representa, o que não é estrictamente 
realizado senão na ocasião da maternidade. Na aleitação, no amplexo e na 
contemplação da criança, a mãe recebe e satisfaz, ao mesmo tempo, o mais 
primitivo de todos os desejos. Até a própria tolerância da dor do parto só pode ser 
compreendida como a consequência duma compensação representativa do 
primeiro dos fenómenos afectivos aparecidos: a angústia, nascida com a vida. 
Somente a imago que imprime no mais profundo do psiquismo o desmame 
congénito do homem, pode explicar o poder, riqueza e duração do sentimento 
maternal. A realização desta imago na consciência assegura à mulher uma 
satisfação psíquica privilegiada, ao mesmo tempo que os seus efeitos na conduta 
da mãe preservam a criança do abandono que lhe seria fatal. 

Ao opor o complexo ao instinto, não desnegamos (1) ao complexo todo o 
fundamento biológico, e ao defini-lo por certas relações ideais, ligámo-lo portanto à 
sua base material. Esta base, é a função que ele assegura no grupo social; e este 
fundamento biológico, vêmo-lo na dependência vital do indivíduo em relação ao 
grupo. Ainda que o instinto tenha um suporte orgânico, e não é mais do que a 
regulação deste numa função vital, o complexo não tem senão ocasionalmente uma 
relação orgânica quando ele substitui uma insuficiência vital pela regulação duma 
função social. Tal é o caso do complexo do desmame. Esta relação orgânica explica 
que a imago da mãe esteja ligada às profundezas do psiquismo e que a sua 
sublimação seja particularmente difícil como é manifesto no caso da criança 
«agarrada às saias da mãe» e por vezes na duração anacrónica deste vínculo. 

A imago portanto deve ser sublimada para que novas relações se introduzam 
com o grupo social, para que novos complexos as integrem no psiquismo. Na 
medida em que ela resiste a estas exigências, que são as do progresso da 
personalidade, a imago, a princípio salutar, transforma-se num factor de morte. 

O apetite da morte. — Que a tendência para a morte seja vivida pelo 
homem como objecto dum apetite, é uma realidade que a análise faz aparecer a 
todos os níveis do psiquismo; cabia ao inventor da psicanálise reconhecer o 
carácter irredutível desta realidade, mas a explicação que dela nos deu por um 
instinto de morte, por mais deslumbrante que seja, não é menos contraditório nos 
seus termos; de tal modo é verdade que o génio, mesmo no caso de Freud, cede ao 
preconceito do biologista que exige que toda a tendência se refira a um instinto. 
Ora, a tendência para a morte, que especifica o psiquismo do homem explica-se 
duma maneira satisfatória pela concepção que desenvolvemos aqui, a saber que o 

                                                 
1 Nota: do francês «dénier». Este termo encontra-se traduzido em português por «negar» ou de negar; em todo o 
caso, nós optamos por «desnegar», palavra de raiz popular que se encontra em várias regiões portuguesas, 
precisamente com o sentido aqui indicado. 



complexo, unidade deste psiquismo não responde a funções vitais mas à, 
insuficiência congénita destas funções. 

Esta tendência psíquica para a morte, sob a forma original que lhe dá o 
desmame, revela-se em suicídios muito especiais que se caracterizam como «não 
violentos», ao mesmo tempo que neles aparece a forma oral do complexo: greve da 
fome da anorexia mental, envenenamento lento de certas toxicomanias pela boca, 
regime de fome das neuroses gástricas. A análise destes casos mostra que, no seu 
abandono à morte, o sujeito procura reencontrar a imago da mãe. Esta associação 
mental não é somente mórbida. Ela é genérica, como se vê na prática da sepultura, 
de que certos modos manifestam claramente o sentido psicológico de regresso ao 
seio da mãe; como o revelam ainda as conexões estabelecidas entre a mãe e a morte, 
tanto pelas técnicas mágicas como pelas concepções das teologias antigas; como é 
observado enfim em toda a experiência psicanalitica suficientemente aprofundada. 

O laço doméstico. — Mesmo sublimada, a imago do seio materno continua 
a desempenhar um papel psíquico importante para o nosso assunto. A sua forma 
mais subtraída à consciência, a do habitat, encontra na habitação e no seu limiar, 
sobretudo nas suas formas primitivas, a caverna, a cabana, um símbolo adequado. 

Por isso, tudo o que constitui a unidade doméstica do grupo familiar torna-se 
para o indivíduo, à medida que ele se torna mais capaz de o abstrair, o objecto duma 
afeição distinta daquelas que o unem a cada membro deste grupo. Por isso ainda, o 
abandono das seguranças que comporta a economia familiar ao alcance duma 
repetição do desmame e não é, a maior parte das vezes, senão nesta ocasião que o 
complexo é suficientemente liquidado. Todo o regresso, fosse ele parcial, a estas 
seguranças, pode fazer iniciar no psiquismo ruínas sem proporção com o beneficio 
prático deste regresso. 

Todo o acabamento da personalidade exige este novo desmame. Hegel formula 
que o indivíduo que não luta para ser reconhecido fora do grupo familiar não chega 
jamais à personalidade antes da morte. O sentido psicológico desta tese aparecerá na 
continuação do nosso estudo. No que diz respeito à dignidade pessoal, não é senão a 
das entidades nominais que a família promove o indivíduo e não o pode fazer senão 
à hora da sepultura. 

A nostalgia do Todo. — A saturação do complexo funda o sentimento 
maternal. A sua sublimação contribui para o sentimento familiar; a sua liquidação 
deixa traços onde ela pode ser reconhecida: é esta estrutura da imago que fica na 
base do progresso mental que refarmularam. Se fosse preciso definir a forma mais 
abstracta onde ela é encontrada, nós caracterizá-la-íamos assim: uma assimilação 
perfeita da totalidade ao ser. Sob esta fórmula de aspecto um pouco filosófico, 
reconheceremos certas nostalgias da humanidade: miragem metafísica da 
harmonia universal, abismo místico da fusão afectiva, utopia social duma tutela 
totalitária, todas as espécies de procura do paraíso perdido, anterior ao nascimento 



e da mais obscura aspiração da morte.  

2. — O COMPLEXO DA INTRUSÃO 

O CIÚME, 
ARQUÉTIPO DOS SENTIMENTOS SOCIAIS 

O complexo da intrusão representa a experiência que realiza o sujeito 
primitivo, a maior parte das vezes quando ele vê um ou vários dos seus 
semelhantes participar com ele na relação doméstica, por outras palavras, logo 
que ele se descobre com irmãos. As condições disso serão portanto muito 
variáveis, por um lado segundo as culturas e a extensão que elas dão ao grupo 
doméstico, por outro lado, segundo as condições individuais, e primeiro conforme 
o lugar que o acaso dá ao sujeito na ordem dos nascimentos, segundo a posição 
dinástica, digamos, que ele ocupa assim antes de todo o conflito: a do possuidor 
ou a do usurpador. 

O ciúme infantil impressionou, desde há muito tempo, os observadores: «Eu 
vi com os meus olhos, diz Santo Agostinho, e observei bem um pequeno tomado 
de ciúmes: ainda não falava e não podia sem empalidecer, lançar o seu olhar para 
o espectáculo amargo do seu irmão de leite» (Confissões, I, VII). O facto aqui 
revelado à admiração do moralista ficou muito tempo reduzido ao valor dum tema 
de retórica, utilizável para todos os fins apologéticos. 

A observação experimental da criança e as investigações psicanalíticas, 
demonstrando a estrutura do ciúme infantil, trouxeram à luz do dia o seu papel na 
génese da sociabilidade e, simultaneamente, do próprio conhecimento enquanto 
humano. Digamos que o ponto crítico revelado por estas pesquisas é que o ciúme, 
no seu fundo, representa não uma rivalidade vital mas uma identificação mental. 

Identificação mental. — Nas crianças entre 6 meses e 2 anos sendo 
confrontadas por par e sem terceiro e deixadas à sua espontaneidade lúdica, 
podemos constatar o facto seguinte: entre as crianças assim postas em presença 
surgem reacções diversas onde parece ser manifesta uma comunicação. Entre 
estas reacções um tipo se distingue, pelo facto de podermos aí reconhecer uma 
rivalidade objectivamente definível, esse tipo comporta com efeito entre os 
sujeitos uma certa adaptação das posturas e dos gestos, a saber uma conformidade 
na sua alternação, uma convergência na sua série, que os ordenam em 
provocações e réplicas e permitem afirmar, sem pré-julgar a consciência dos 



sujeitos, que realizam a situação como tendo uma dupla saída, como uma 
alternativa. Na medida desta adaptação, podemos admitir que a partir deste 
estádio se esboça o reconhecimento dum rival, quer dizer dum «outro» como 
objecto. Ora, se uma tal reacção pode ser muito precoce, ela mostra-se 
determinada por uma condição tão dominante que aparece por isso como unívoca: 
a saber um limite que não pode ser ultrapassado no intervalo de idade entre os 
sujeitos. Este limite restringe-se a dois meses e meio no primeiro ano do período 
considerado e permanece assim estrito ao estender-se. 

Se esta condição não é observada, as reacções que observamos nas crianças 
confrontadas têm um valor bastante diferente. Examinemos as mais frequentes: as 
da parada, da sedução, do despotismo. Embora dois parceiros figurem aí, a 
relação que caracteriza cada um deles revela-se à observação, não como um 
conflito entre dois indivíduos mas um em cada sujeito, como um conflito entre 
duas atitudes opostas e complementares, e esta participação bipolar é constitutiva 
da situação em si. Para compreender esta estrutura, paremos um instante na 
criança que se dá em espectáculo e naquele que o segue com o olhar: qual é o 
mais espectador? Ou melhor, observemos a criança que prodigaliza para um outro 
as suas tentativas de sedução: onde está o sedutor? Enfim, da criança que goza das 
provas da dominação que exerce e da que se compraz em se submeter a isso, 
perguntemos qual é o mais submetido? Aqui realiza-se este paradoxo: que cada 
parceiro confunde a parte do outro com a sua própria e identifica-se com ele; mas 
que ele pode sustentar esta relação numa participação propriamente insignificante 
deste outro e viver então toda a situação sozinho, manifesta a discordância por 
vezes total entre as suas condutas. O mesmo é dizer que a identificação, específica 
das condutas sociais, neste estádio, se funda sobre um sentimento do outro, que 
não se pode senão desconhecer sem uma concepção corrente do seu valor 
completamente imaginário. 

A imago do semelhante. — Qual é então a estrutura desta imago? Uma 
primeira indicação é-nos dada pela condição, reconhecida anteriormente como 
necessária a uma adaptação real entre parceiros, a saber um intervalo de idade 
estreitamente limitado. Se nos referimos ao facto que este estádio é caracterizado 
por transformações da estrutura nervosa bastante rápidas e profundas para 
dominar as diferenciações individuais, compreenderemos que esta condição 
equivale à exigência de uma semelhança entre os sujeitos. Parece que a imago do 
outro é ligada à estrutura do corpo próprio e mais especialmente das suas funções 
de relação, por uma certa semelhança objectiva. 

A doutrina da psicanálise permite penetrar melhor no problema. Mostra-nos 
no irmão, no sentido neutro, o objecto electivo das exigências da libido que, no 
estádio que estudamos, são homossexuais. Mas também insiste na confusão neste 



objecto de duas relações afectivas, amor e identificação, cuja oposição será 
fundamental nos estádios posteriores. 

Esta ambiguidade originária reencontra-se no adulto, na paixão do ciúme 
amoroso e é aí que melhor se pode observá-la. Ela deve ser reconhecida, com efeito, 
no poderoso interesse que o sujeito tem na imagem do rival: interesse que, embora se 
afirme como ódio, quer dizer como negativo, e ainda que seja motivado pelo 
pretenso objecto de amor, nem por isso deixa de aparecer cultivado pelo sujeito da 
maneira mais gratuita e mais custosa e muitas vezes domina a tal ponto o sentimento 
amoroso ele-próprio, que deve ser interpretado como interesse essencial e positivo 
da paixão. Este interesse confunde em si a identificação e o amor e, por só aparecer 
mascarado no registo do pensamento do adulto, nem por isso deixa de conferir à 
paixão que ele sustém esta irrefutabilidade que a aparenta à obsessão. A 
agressividade máxima que nós reencontramos nas formas psicóticas da paixão é 
constituída bem mais pela negação deste interesse singular que pela rivalidade que a 
parece justificar. 

O sentido da agressividade primordial. — Mas é muito especialmente na 
situação fraternal primitiva que a agressividade se demonstra como secundária à 
identificação. A doutrina freudiana permanece incerta neste ponto; a ideia 
darwiniana de que a luta está nas próprias origens da vida guarda com efeito um 
grande crédito junto do biologista; mas sem dúvida é preciso reconhecer aqui o 
prestígio menos criticado duma ênfase moralizante, que se transmite em lugares 
comuns, tais como: homo homini lupus. É evidente, pelo contrário, que a 
amamentação constitui precisamente para os jovens uma neutralização temporária 
das condições da luta pela nutrição. 

Este significado é ainda mais evidente no homem. O aparecimento do ciúme 
relacionado com a amamentação segundo o tema clássico ilustrado anteriormente 
por uma citação de Santo Agostinho, deve pois ser interpretado prudentemente. 
Com efeito, o ciúme pode manifestar-se nos casos em que o sujeito, depois de há 
muito tempo desmamado, não está em situação de concorrência vital em relação 
ao seu irmão. O fenómeno parece pois exigir como prévia uma certa identificação 
ao estádio do irmão. De resto, a doutrina analítica, caracterizando como sado-
masoquista a tendência típica da libido neste mesmo estádio, sublinha certamente 
que a agressividade domina então a economia afectiva, mas também que ela é 
sempre conjuntamente sofrida e agida, quer dizer sustentada por uma 
identificação ao outro, objecto da violência. 

Lembremos que este papel de íntima dobragem que joga o masoquismo no 
sadismo, foi posto em relevo pela psicanálise e que é o enigma que constitui o 
masoquismo na economia dos instintos vitais que conduziu Freud a afirmar um 
instinto de morte. 



Se alguém quiser seguir a ideia que indicamos anteriormente, e designar 
connosco no mal-estar do desmame humano a origem do desejo de morte, 
reconhecer-se-á no masoquismo primário o momento dialéctico onde o sujeito 
assume pelos seus primeiros actos de jogo a reprodução deste próprio mal-estar e 
através dele, o sublima e o transpõe. Foi bem assim, que os jogos primitivos da 
criança apareceram ao olhar conhecedor de Freud: esta alegria da primeira infância 
de rejeitar um objecto do campo do seu olhar, e depois, uma vez reencontrado este, 
de renovar inesgotavelmente a sua exclusão, significa bem que é o patético do 
desmame que o sujeito se inflige de novo, tal como o sofreu, mas do qual triunfa 
agora que é activo na sua reprodução. 

O desdobramento assim esboçado no sujeito, é a identificação ao irmão que lhe 
permite de o acabar: fornece a imagem que fixa um dos pólos do masoquismo 
primário. Assim a não-violência do suicídio primordial engendra a violência do 
assassínio imaginário do limão. Mas esta violência não tem relação com a luta pela 
vida. O objecto que escolha a agressividade nos primitivos jogos da morte é, com 
efeito, gnizo ou resíduo, biologicamente indiferente: o sujeito abole-o gratuitamente, 
de algum modo por prazer, e não faz mais que consumar assim a perda do objecto 
maternal. A imagem do irmão não desmamado não dá origem a uma agressão 
especial senão porque ela repete no sujeito a imago da situação maternal e com ela o 
desejo da morte. Este fenómeno é secundário à identificação. 

O ESTÁDIO DO ESPELHO 

A identificação afectiva é uma função psíquica de que a psicanálise 
estabeleceu a originalidade, especialmente, como veremos, no complexo de 
Édipo. Mas o emprego deste termo no estádio que estudamos fica mal definido na 
doutrina; é o que tentamos substituir por uma teoria desta identificação, da qual 
designamos o momento genético sob o termo de estádio do espelho. 

O estádio assim considerado corresponde ao declínio do desmame, quer dizer 
ao fim destes 6 meses em que a dominante psíquica do mal-estar correspondente 
ao atraso do crescimento físico, traduz esta prematuridade do nascimento que é, 
como dissemos, o fundo específico do desmame no homem. Ora, o 
reconhecimento pelo sujeito da sua imagem no espelho é um fenómeno que, pela 
análise deste estádio, é duplamente significativo: o fenómeno aparece depois dos 
seis meses e o seu estudo neste momento revela de maneira demonstrativa as 
tendências que constituem então a realidade do sujeito; a imagem especular, 
precisamente por causa destas afinidades, dá um bom símbolo desta realidade: do 
seu valor afectivo, ilusório como a imagem, e da sua estrutura, como ela reflexo 
da forma humana. 

A percepção da forma do semelhante como unidade mental está ligada no ser 



vivo a um nível correlativo de inteligência e de sociabilidade. A imitação de um 
sinal mostra-a, reduzida, no animal de rebanho; as estruturas ecomímicas, eco-
praxísticas, manifestam a infinita riqueza desta no macaco e no homem. É o 
sentido primário do interesse que um e outro manifestam na sua imagem 
especular. Mas se os seus comportamentos à vista desta imagem, sob a forma de 
tentativas de apreensão manual, parecem assemelhar-se, estes jogos não dominam 
no homem senão um momento, no fim do primeiro ano, idade denominada por 
Bülher «idade do Chimpanzé» porque o homem passa aí por um semelhante nível 
de inteligência instrumental. 

Potência segunda da imagem especular. — Ora o fenómeno de percepção 
que se produz no homem desde o sexto mês, apareceu desde este momento sob 
uma forma totalmente diferente, característica duma intuição iluminativa, a saber, 
sobre o fundo duma inibição atenta, súbita revelação do comportamento adaptado 
(aqui gesto de referência a alguma parte do corpo próprio); depois este 
desperdício jubiloso de energia que assinala objectivamente o triunfo; esta dupla 
reacção deixando entrever o sentimento de compreensão sob a sua forma inefável. 
Estes caracteres traduzem na nossa opinião o sentido secundário que o fenómeno 
recebe das condições libidinais que acompanham o seu aparecimento. Estas 
condições não são tensões provenientes dos meses de prematuração e que 
parecem traduzir uma dupla ruptura vital: ruptura desta imediata adaptação ao 
meio que define o mundo do animal pela sua conaturalidade; ruptura desta 
unidade do funcionamento do ser vivo que subordina no animal a percepção à 
pulsão. 

Neste estádio a discordância no homem quer das pulsões quer das funções 
não é senão a continuação da incoordenação prolongada dos aparelhos. Daí 
resulta um estádio afectivamente e mentalmente constituído na base duma 
proprioceptividade que dá o corpo como fragmentado: por um lado, o interesse 
psíquico encontra-se deslocado sobre as tendências visando a um certo recolar do 
corpo próprio; por outro, a realidade, submetida primeiro a uma fragmentação 
(morcellement) perceptiva cujo caos atinge mesmo as suas categorias, «espaços», 
por exemplo tão disparatados como as estáticas sucessivas da criança, ordena-se 
reflectindo as formas do corpo, que dão de qualquer maneira o modelo de todos 
os objectos. 

Trata-se aqui de uma estrutura arcaica do mundo humano de cujo inconsciente 
a análise mostrou os profundos vestígios: fantasmas de desmembramento, de 
deslocação do corpo, entre os quais os da castração não são mais do que uma 
imagem valorizada por um complexo particular; a imago do duplo cujas 
objectivações fantásticas, tais como diversas causas as realizam nas diversas idades 
da vida, revelam ao psiquiatra que ela evolui com o crescimento do sujeito; enfim, 
este simbolismo antropomórfico e orgânico dos objectos de que a psicanálise fez a 



prodigiosa descoberta, nos sonhos e nos sintomas. 

A tendência pela qual o sujeito restaura a unidade perdida de si mesmo, toma 
lugar, desde a origem, no centro da consciência. Ela é fonte de energia do seu 
progresso mental, progresso cuja estrutura é determinada pela predominância das 
funções visuais. Se a procura da sua unidade afectiva promove no sujeito as 
formas em que se representa a sua identidade, a forma mais intuitiva é dada nesta 
fase, pela imagem especular. O que o sujeito saúda nela, é a unidade mental que 
lhe é inerente. O que nela reconhece, é o ideal da imago do duplo. O que nela 
aclama é o triunfo da tendência salutar. 

Estrutura narcísica do eu. — O mundo próprio desta fase é portanto um 
mundo narcísico. Designando-o assim não evocamos somente a sua estrutura 
libidinal pelo mesmo termo no qual Freud e Abraham, desde 1908, assinaram o 
sentido puramente energético de investimento da libido sobre o corpo próprio; 
queremos também penetrar na sua estrutura mental com o sentido pleno do mito 
de Narciso; que este sentido indica a morte: a insuficiência vital a partir da qual 
este mundo procedeu; ou a reflexão especular; a imago do duplo que lhe é central; 
ou a ilusão da imagem: este mundo, iremos vê-lo, não contém outrem. 

A percepção da actividade do outro não chega com efeito, a romper o 
isolamento afectivo do sujeito. Enquanto que a imagem do semelhante não 
desempenha senão o seu papel primário, limitado à função de expressividade, ele 
desencadeia no sujeito emoções e posturas similares, pelo menos na medida em que 
o permite a estrutura actual dos seus aparelhos. Mas enquanto suporta esta sugestão 
emocional ou motriz, o sujeito não se distingue da imagem. 

Para mais, na discordância característica desta fase, a imagem não faz mais do 
que juntar a intrusão temporária duma tendência narcísica: a unidade que ela 
introduz nas tendências contribuirá no entanto à formação do eu. Mas antes que o eu 
afirme a sua identidade confunde-se com esta imagem que o &u ma mas que o aliena 
primordialmente. 

Diremos que o eu conservará desta origem a estrutura ambígua do 
espectáculo que, manifesta nas situações acima descritas do despotismo, da 
sedução, da parada, dá a sua forma a pulsões, sado-masoquista e escoptofílica 
(desejo de ver e de ser visto), destruidoras do outrem na sua essência. Notemos 
também que esta intrusão primordial faz compreender toda a projecção do eu 
constituído, quer ela se manifeste como mitomaníaca na criança cuja identificação 
pessoal ainda vacila, como transitivista no paranóico cujo eu regressa a um 
estádio arcaico, quer ela se manifeste como compreensiva, quando é integrada 
num eu normal. 



O DRAMA DO CIÚME: O EU E O OUTREM 

O eu constitui-se ao mesmo tempo que o outrem no drama do ciúme. Para o 
sujeito, é uma discordância que intervém na satisfação espectacular devido à 
tendência que esta sugere. Ela implica a introdução dum terceiro objecto, que, na 
confusão afectiva, como na ambiguidade espectacular substitui a concorrência 
duma situação triangular. Assim o sujeito, comprometido no ciúme por 
identificação, desemboca sobre uma alternativa nova onde se joga o destino da 
realidade: ou ele reencontra o objecto maternal agarrando-se à recusa do real e à 
destruição do outro; ou então levado a outro objecto qualquer, ele recebe-o sob a 
forma característica do conhecimento humano, como objecto comunicável, pois 
que concorrência implica por vezes rivalidade e acordo; mas ao mesmo tempo ele 
reconhece o outro com o qual se empenha na luta ou no contracto, numa palavra 
ele encontra por vezes o outrem e o objecto socializado. Aqui ainda o ciúme 
humano se distingue da rivalidade vital imediata, pois que ela forma o seu objecto 
mais que o determina; ele revela-se como o arquétipo de sentimentos sociais. 

O eu assim concebido não encontra antes da idade dos 3 anos a sua 
constituição essencial: é a mesma constituição da objectividade fundamental do 
conhecimento humano. Ponto notável, esta tira a sua riqueza e o seu poder da 
insuficiência vital do homem nas suas origens. O simbolismo primordial do 
objecto favorece tanto a sua extensão fora dos limites dos instintos vitais quanto a 
sua percepção como instrumento. A sua socialização pela simpatia ciumenta 
funda a sua permanência e a sua substancialidade. 

Tais são os traços essenciais do papel psíquico do complexo fraternal. Eis 
algumas aplicações. 

Condições de fraternidade. — O papel traumatizante do irmão no sentido 
neutro é pois constituído pela sua intrusão. O facto e a época da sua aparição 
determinam o seu significado para o sujeito. A intrusão parte da vinda do novo para 
infestar o ocupante; na família, é em regra geral o facto de um nascimento e é o mais 
velho que em princípio faz o papel do paciente. 

A reacção do paciente ao traumatismo depende do seu desenvolvimento 
psíquico. Surpreendido pelo intruso na confusão do desmame, reactiva-o sem cessar 
ao seu espectáculo: faz assim uma regressão que se revelará, segundo os destinos do 
eu, como psicose esquizofrénica ou como nevrose hipocondríaca; ou então ele reage 
pela destruição imaginária do monstro, o que de igual modo virá dar impulsos 
perversos ou uma culpabilidade obsessiva. 

Pelo contrário, se o intruso não surge senão depois do complexo de Édipo, é 
adoptado mais vezes no plano das identificações parentais, mais densas 
afectivamente e mais ricas de estrutura, como se irá ver. Ele já não é para o sujeito o 



obstáculo ou reflexo, mas uma pessoa digna de amor ou de ódio. As pulsões 
agressivas sublimam-se em ternura ou em severidade. 

Mas o irmão dá também o modelo arcaico do eu. Aqui o papel de agente volta 
ao mais velho como o mais acabado. Quanto mais conforme for este modelo ao 
conjunto das pulsões do sujeito, mais feliz será a síntese do eu e mais reais as formas 
de objectividade. Será esta fórmula confirmada pelo estudo dos gémeos? Sabe-se 
que numerosos mitos lhes imputam o poder do herói, pelo qual é restaurada na 
realidade a harmonia do seio materno, mas é pelo preço dum fratricídio. Seja ele 
qual for, é pelo semelhante que o objecto, assim como o eu se realiza: quanto mais 
ele pode assimilar do seu parceiro, mais o sujeito conforta ao mesmo tempo a sua 
personalidade e a sua objectividade, garantes da sua futura eficácia. 

Mas o grupo familiar dos irmãos, diversos em idade e sexo, é favorável às 
identificações mais discordantes do eu. A imago primordial do duplo sobre o qual o 
eu se modela parece a princípio dominada pelas fantasias da forma, como aparece no 
fantasma comum aos dois sexos, da mãe fálica ou no duplo fálico da mulher 
nevrótica. Tanto mais facilmente se fixará ela em formas atípicas, onde pertenças 
acessórias poderão desempenhar um papel tão grande como as diferenças orgânicas; 
e ver-se-á, conforme ao impulso, suficiente ou não, do instinto sexual, esta 
identificação da fase narcísica, seja engendrar as exigências formais duma 
homossexualidade ou de qualquer fetichismo sexual, seja, no sistema dum eu 
paranóico, objectivar-se num tipo de perseguidor exterior ou íntimo. 

As conexões da paranóia com o complexo fraternal manifestam-se pela 
frequência dos temas de filiação, de usurpação, de expoliação, assim como a sua 
estrutura narcísica se revela nos termos mais paranóides da intrusão, da influência, 
do desdobramento, do duplo e de todas as transmutações delirantes do corpo. 

Estas conexões explicam-se pelo facto de que o grupo familiar, reduzido à mãe 
e à fratria, desenha um complexo psíquico onde a realidade tende a ficar imaginária 
ou mais ou menos abstracta. A clínica mostra que efectivamente o grupo assim não 
completo é muito favorável à eclosão de psicoses e que aí se encontram a maior 
parte dos casos de delírios a dois. 

3. — O COMPLEXO DE ÉDIPO 

É ao descobrir na análise das nevroses os factos edipianos que Freud trouxe a 
luz do dia o conceito do complexo. Tendo em vista o número das relações 
psíquicas a que interessa, o complexo da Édipo, exposto em mais de um ponto 
desta obra, impõe-se aqui — e ao nosso estudo, pois que ele define mais 
particularmente as relações psíquicas na família humana — e à nossa crítica tanto 
mais que Freud dá este elemento psicológico como a forma específica da família 



humana e lhe subordina todas as variações sociais da família. A ordem metódica 
aqui proposta, tanto na consideração das estruturas mentais como dos factos 
sociais conduzirá a uma revisão do complexo que permitirá situar na história a 
família paternalista e esclarecer mais adiante a nevrose contemporânea. 

Esquema do complexo. — A psicanálise revelou na criança pulsões genitais 
cujo apogeu se situa aos quatro anos. Sem nos estendermos aqui sobre a sua 
estrutura, digamos que elas constituem uma espécie de puberdade psicológica, 
muito prematura, como se vê, em relação à puberdade fisiológica. Fixando a 
criança por um desejo sexual ao objecto mais próximo que lhe oferecem 
normalmente a presença e o interesse, a saber o progenitor de sexo oposto, estas 
pulsões dão a sua base ao complexo; a sua frustração forma o seu nó. Ainda que 
inerente à prematuracão essencial destas pulsões, esta frustração está relacionada 
pela criança ao terceiro objecto que as mesmas condições de presença e de 
interesse lhe designam normalmente como o obstáculo à sua satisfação: a saber o 
progenitor do mesmo sexo. 

A frustração que ele experimenta acompanha-se, com efeito, comummente 
de uma repressão educativa que tem por fim impedir todo o fim destas pulsões e 
especialmente a sua realização masturbatória. Por outro lado, a criança adquire 
uma certa intuição da situação que lhe é interdita tanto pelos sinais discretos e 
difusos que atraiçoam à sua sensibilidade as relações parentais como pelos acasos 
intempestivos que se lhe desvelam. Por este duplo processo, o progenitor do 
mesmo sexo aparece à criança ao mesmo tempo como o agente da interdição 
sexual e o exemplo da sua transgressão. 

A tensão assim constituída resolve-se, por um lado, por um recalcamento da 
tendência sexual que, a partir desta altura, ficará latente — dando lugar a 
interesses neutros, eminentemente favoráveis às aquisições educativas — até à 
puberdade; por outro lado, pela sublimação da imagem parental que perpetuará na 
consciência o ideal representativo, garantia da coincidência futura das atitudes 
psíquicas e das atitudes fisiológicas na altura da puberdade. Este duplo processo 
tem uma importância genética fundamental porque ele inscreve-se no psiquismo 
em duas instâncias permanentes: aquela que recalca chama-se o super-eu, e a que 
sublima, o ideal do eu. Elas representam o fim da crise edipiana. 

Valor objectivo do complexo. — Este esquema essencial do complexo 
responde a um grande número de dados da experiência. A existência da 
sexualidade infantil é doravante incontestada; de resto, ao ter-se revelado 
historicamente por essas sequelas da sua evolução que constituem as nevroses, ela 
é acessível à observação mais imediata e o seu desconhecimento secular é uma 
prova gritante da relatividade social do saber humano. As instâncias psíquicas que 



sob o nome do super-eu e do ideal do eu foram isoladas numa análise concreta 
dos sintomas das nevroses, manifestaram o seu valor científico na definição e na 
explicação dos fenômenos da personalidade; há aí uma ordem de determinação 
positiva que dá conta de uma multidão de anomalias do comportamento humano e 
ao mesmo tempo torna caducas para estas perturbações as referências à ordem 
orgânica que ainda que de puro princípio ou simplesmente míticas, tomam o lugar 
de método experimental em toda uma tradição médica. 

A bem dizer, este preconceito que atribui à ordem psíquica um caracter 
epifenomenal, quer dizer inoperante, era favorecido por uma análise insuficiente 
dos factores desta ordem e é precisamente à luz da situação definida como 
edipiana que tais acidentes da história do sujeito tomam a significação e a 
importância que permitem relacionar-lhes tal traço individual da sua 
personalidade; pode-se mesmo precisar que logo que estes acidentes afectem a 
situação edipiana como traumatismos na sua evolução, repetem-se antes nos 
efeitos do super-eu; se eles o afectam como atipias na sua constituição, é mais nas 
formas do ideal do eu que se reflectem. Assim, como inibições da actividade 
criadora ou como inversões da imaginação sexual, um grande número de 
perturbações, das quais muitas aparecem ao nível das funções somáticas 
elementares, encontraram a sua redução teórica e terapêutica. 

A FAMÍLIA SEGUNDO FREUD 

Descobrir que desenvolvimentos tão importantes para o homem como os da 
repressão sexual e do sexo psíquico estavam submetidos à regulação e aos 
acidentes de um drama psíquico da família, era fornecer a mais preciosa 
contribuição à antropologia do grupo familiar, e especialmente ao estudo das 
interdições que este agrupamento formula universalmente e que tem por objecto o 
comércio sexual entre certos dos seus membros. Assim Freud chegou rapidamente 
a formular uma teoria da família. Ela era fundada sobre uma dissimetria, 
aparecida desde as primeiras investigações na situação dos dois sexos em relação 
ao Édipo. O processo que vai do desejo edipiano à sua repressão não aparece tão 
simples como primeiro o expusémos, senão na criança do sexo masculino. É por 
isso que este último é tornado constantemente como sujeito nas exposições 
didácticas do complexo. 

O desejo edipiano aparece, com efeito, muito mais intenso no rapaz e 
portanto pela mãe. Por outro lado, a repressão revela, no seu mecanismo, traços 
que não parecem de início justificáveis a não ser que, na sua forma típica, ela se 
exerça do pai ao filho. Isso é realizado pelo complexo de castração. 



O complexo de castração. — Esta repressão opera-se por um duplo 
movimento afectivo do sujeito: agressividade contra o pai face ao qual o seu 
desejo sexual o coloca em posição de rival; temor secundário, experimentado em 
resposta a uma tal agressão. Ora um fantasma sustém estes dois movimentos, tão 
importantes que ele foi individualizado com eles num complexo dito de castração. 
Se este termo se justifica pelos fins agressivos e repressivos que aparecem neste 
momento do édipo, ele é no entanto pouco conforme ao fantasma que constitui o 
seu facto original. 

Este fantasma consiste essencialmente na mutilação de um membro, quer 
dizer, numa sevícia que não pode servir senão para castrar o macho. Mas a 
realidade aparente deste perigo, junto ao facto da ameaça ser realmente formulada 
por uma tradição educativa, devia levar Freud a concebê-lo como sentido 
primeiro pelo seu valor real e a reconhecer num temor inspirado de macho a 
macho, de facto pelo pai, o protótipo da repressão edipiana. Nesta via, Freud 
recebia um apoio de um dado sociológico: não somente a interdição do incesto 
com a mãe tem um carácter universal, através das relações de parentesco 
infinitamente diversas e muitas vezes paradoxais que as culturas primitivas 
marcam pelo tabu do incesto, mas ainda, qualquer que seja numa cultura o nível 
da consciência moral, esta interdição é sempre expressamente formulada e a sua 
transgressão é marcada por uma reprovação constante. Eis porque Frazer 
reconhece no tabu da mãe a lei primordial da humanidade. 

O mito do parricida originário. — É assim que Freud dá o salto teórico 
cujo carácter abusivo marcamos na nossa introdução: da família conjugal que ele 
observava nos seus sujeitos, a uma hipotética família primitiva concebida como 
uma horda que um macho domina pela sua superioridade biológica açambarcando 
as fêmeas nubentes. Freud baseia-se na ligação que se constata entre os tabus e as 
observâncias face ao totem, umas vezes objecto de inviolabilidade e outras de 
orgia sacrificial. Ele imagina um drama de assassínio do pai pelos filhas, seguido 
de uma consagração póstuma do seu poder sobre as mulheres pelos ,assassínios 
prisioneiros de uma insolúvel rivalidade: acontecimento primordial, donde, com o 
tabu da mãe teria saído toda a tradição Moral e cultural. 

Mesmo se esta construção não fosse arruinada pelas únicas petições de 
princípio que ela comporta — atribuir a um grupo biológico a possibilidade, que 
se trata justamente de fundar, do reconhecimento duma lei — mesmo as suas 
premissas pretensamente biológicas, a saber a tirania permanente exercida pelo 
chefe da horda, reduzir-se-iam a um fantasma cada vez mais incerto à medida que 
avança o nosso conhecimento dos Antropóides. Mas sobretudo os vestígios 
universalmente presentes e a larga sobrevivência de uma estrutura matriarca) da 
família, a existência na sua área de todas as formas fundamentais da cultura, e 



especialmente de uma repressão frequentemente muito rigorosa da sexualidade 
manifestam que a ordem da família humana tem fundamentos subtraídos à força 
do macho. 

Parece-nos portanto que a imensa colheita de factos que o complexo, de 
Édipo permitiu objectivar desde há alguns cinquenta anos, pode esclarecer a 
estrutura psicológica da família, muito mais que as intuições apressadas que 
expusemos. 

AS FUNÇÕES DO COMPLEXO: REVISÃO PSICOLÓGICA 

O complexo de Édipo marca todos os níveis do psiquismo; mas os teóricos 
da psicanálise não definiram sem ambiguidade as funções que ele aí preenche; 
falta-lhes ter distinguido suficientemente os planos de desenvolvimento sobre os 
quais eles o explicam. Se o complexo lhes aparece com efeito como o eixo 
segundo o qual a evolução da sexualidade se projecta na constituição da 
realidade, estes dois planos divergem no homem por uma incidência especifica, 
que é na verdade reconhecida por eles como repressão da sexualidade e 
sublimação da realidade, mas deve ser integrada numa concepção mais rigorosa 
destas relações de estrutura o papel de maturação que desempenha o complexo 
num e noutro destes planos não podendo ser tido por paralelo senão 
aproximadamente. 

MATURAÇÃO DA SEXUALIDADE 

O aparelho psíquico da sexualidade revela-se primeiro na criança sob as 
formas mais aberrantes em relação aos seus fins biológicos, e a sucessão destas 
formas testemunha que é por uma maturação progressiva que ele se conforma à 
organização genital. Esta maturação da sexualidade condiciona o complexo de 
Édipo, formando as suas tendências fundamentais, mas, inversamente, o 
complexo favorece-a dirigindo-a para os seus objectas. 

O movimento de Édipo opera-se, com efeito, por um conflito triangular no 
sujeito; já vimos o jogo das tendências saídas do desmame produzir uma formação 
desta espécie; é também a mãe, objecto primeiro destas tendências, como sustento a 
absorver e mesmo como seio onde se reabsorver que se propões em primeiro lugar 
ao desejo edipiano. Compreende-se assim que este desejo se caracteriza melhor no 
macho, mas também que ele aí presta uma ocasião singular à reactivação das 
tendências do desmame, quer dizer a uma regressão sexual. Estas tendências não 
constituem somente, com efeito, um impasse psicológico; elas opõem-se 
particularmente à atitude de exteriorização, conforme à actividade do macho. Pelo 



contrário, no outro sexo, onde estas tendências têm uma saída possível no destino 
biológico do sujeito, o objecto materno, desviando uma parte do desejo edipiano, 
tende muitas vezes a neutralizar o potencial do complexo e, por aí, os seus efeitos de 
sexualização, mas, impondo uma mudança de objecto, a tendência genital destaca-se 
melhor das tendências primitivas e é tanto mais fácil quanto ela não tem que 
derrubar a atitude de interiorização herdade destas tendências, que são narcísicas. 

Assim chegamos a esta conclusão ambígua que, de um sexo a outro, quanto 
mais a formação do complexo está marcada, mais aleatório parece ser o seu papel na 
adaptação sexual. 

CONSTITUIÇÃO DA REALIDADE 

Vê-se aqui a influência do complexo psicológico sobre uma relação 
vital e é deste modo que ele contribui para a constituição da realidade. O 
que ele aí traz furta-se aos termos de uma psicogénese intelectualista: é 
uma certa profundidade afectiva do objecto. Dimensão que, pelo facto de 
ser a base de toda a compreensão subjectiva, não se distinguiria dela como 
fenómeno, se a clínica das doenças mentais não no-la fizesse ver como tal 
propondo toda uma série das suas degradações aos limites da compreensão. 

Para constituir com efeito uma norma do vivido, esta dimensão só pode ser 
reconstruída por intuições metafóricas: densidade que confere a existência ao 
objecto, perspectiva que nos dá o sentimento da sua distância e nos inspira o respeito 
do objecto. Mas ela demonstra-se nestes vacilamentos da realidade que fecunda o 
delírio: quando o objecto tende a confundir-se com o eu ao mesmo tempo que a 
reabsorver-se em fantasma, quando aparece decomposto segundo um destes 
sentimentos que formam o espectro da irrealidade, desde os sentimentos de 
estranheza, do já visto, do nunca visto, passando pelos falsos reconhecimentos, as 
ilusões de sósia, os sentimentos de adivinhação, de participação, de influência, as 
intuições de significação, para acabar no crepúsculo do mundo e a esta abolição 
afectiva designada formalmente em alemão como perda do objecto (Objektverlust). 

Estas qualidades tão diversas do vivido, a psicanálise explica-as por variações 
da quantidade de energia vital que o desejo investe no objecto. A fórmula, por muito 
verbal que possa parecer, responde, para os psicanalistas, a um dado da sua prática; 
eles contam com este investimento nas transferências operatórias das suas curas; é 
sobre os recursos que ele oferece que os psicanalistas devem fundar a indicação do 
tratamento. Assim eles reconheceram nos sintomas acima citados os índices de um 
investimento demasiado narcísico da libido, enquanto que a formação do édipo 
aparecia como o momento e a prova de um investimento suficiente para a 
transferência. 



Este papel do édipo seria correlativo da maturação da sexualidade. A atitude 
instaurada pela tendência genital cristalizaria segundo o seu tipo normal a relação 
vital com a realidade. Caracteriza-se esta atitude pelos termos de doação e de 
sacrifício, termos grandiosos, mas cujo sentido permanece ambíguo e hesita entre a 
defesa e a renúncia. Através deles uma concepção audaciosa reencontra o conforto 
secreto de um tema moralizante: na passagem da captatividade, confunde-se muitas 
vezes a prova vital e a prova moral. 

Esta concepção pode ser definida como uma psicogénese analógica; ela é 
conforme ao defeito mais marcante da doutrina analítica: negligenciar a estrutura em 
proveito do dinamismo. Portanto a própria experiência analítica traz uma 
contribuição ao estudo das formas mentais demonstrando a sua relação — seja de 
condições, seja de soluções — com as crises afectivas. É diferenciando o jogo formal 
do complexo que se pode estabelecer, entre a sua função e a estrutura do drama que 
lhe é essencial, uma relação mais fixa. 

REPRESSÃO DA SEXUALIDADE 

O complexo de Édipo, se marca o cume da sexualidade infantil, é também a 
mola da repressão que reduz as suas imagens ao estado de latência até à 
puberdade; se ele determina uma condensação da realidade no sentido da vida, ele 
é também o momento da sublimação que no homem abre a esta realidade a sua 
extensão desinteressada. 

As formas sobre as quais se perpetuam estes efeitos são designados como 
super-eu ou ideal do eu, conforme elas forem para o sujeito inconscientes ou 
conscientes. Reproduzem, diz-se, a imago do progenitor do mesmo sexo, o ideal do 
eu contribuindo assim ao conformismo sexual do psiquismo. Mas a imago do pai 
teria, segundo a doutrina, nestas duas funções, um papel prototípico em razão da 
dominação do macho. 

Para a repressão da sexualidade, esta concepção repousa, já o indicamos, sobre 
o fantasma da castração. Se a doutrina o relaciona a uma ameaça real, é que antes de 
mais, genialmente dinamista para reconhecer as tendências, Freud permanece 
fechado pelo atomismo tradicional à noção de autonomia das formas; é assim que ao 
observar a existência do mesmo fantasma na menina ou de uma imagem fálica da 
mãe nos dois sexos, ele é forçado a explicar estes factos por precoces revelações da 
dominação do macho, revelações que conduziriam a menina à nostalgia da 
virilidade, a criança a conceber a sua mãe como viril. Génese que, por encontrar um 
fundamento na identificação, requer a uso uma tal sobrecarga de mecanismos que 
parece errónea. 

Os fantasmas do desmembramento. — Ora, o material da experiência 
analítica sugere uma interpretação diferente; o fantasma de castração é com efeito 



precedido por toda uma série de fantasmas de desmembramento do corpo que vão 
em regressão da deslocação e do desmembramento, pela castração, e 
desventramento, até à devoração e enterramento. 

O exame destes fantasmas revela que a sua série se inscreve numa forma de 
penetração com sentido destruidor e investigador simultaneamente, que visa o 
segredo do seio materno, enquanto que esta relação é vivida pelo sujeito sob um 
modo mais ambivalente em proporção do seu arcaísmo. Mas os investigadores que 
melhor compreenderam a origem materna destes fantasmas (Mélanie Klein), não se 
agarram senão à simetria e à extensão que eles trazem à formação do Édipo, 
revelando por exemplo a nostalgia da maternidade no rapaz. O seu interesse está aos 
nossos olhos na irrealidade evidente da sua estrutura: o exame destes fantasmas que 
se encontram nos sonhos e em certas impulsões permite afirmar que eles não se 
relacionam a nenhum corpo real, mas a um manequim heteróclito, a uma boneca 
barroca, a um troféu de membros onde é preciso reconhecer o objecto narcísico do 
qual já indicamos acima a génese: condicionado pela precessão, no homem, de 
formas imaginárias do corpo sobre o domínio do próprio corpo, pelo valor de defesa 
que o sujeito dá a estas formas, contra a angústia da dilaceração vital, facto da 
prematuração. 

Origem materna do super-eu arcaico. — O fantasma de castração relaciona-
se a este mesmo objecto: a sua forma, nascida antes do corpo próprio, antes de 
qualquer distinção de uma ameaça do adulto, não depende do sexo do sujeito e 
determina antes que ela sofra as fórmulas da tradição educativa. Ele representa a 
defesa que o eu narcísico, identificado ao seu duplo especular, opõe ao regresso de 
angústia que, no primeiro momento do Édipo, tende a abalá-lo: crise que não causa 
tanto a irrupção do desejo genital no sujeito quanto o objecto que ele reactualiza, a 
saber a mãe. À angústia reacordada por este objecto, o sujeito responde reproduzindo 
a rejeição masoquista pela qual ele superou a sua perda primordial, mas ele opera-o 
segundo a estrutura que adquiriu quer dizer numa localização imaginária da 
tendência. 

Uma tal génese da repressão sexual não existe sem referência sociológica; ela 
exprime-se nos ritos pelos quais os primitivos manifestam que esta repressão está 
ligada às raízes do laço social: ritos de festa que, para libertar a sexualidade, aí 
designam pela sua forma orgíaca o momento da reintegração afectiva no Todo; ritos 
de circuncisão que, por sancionar a maturidade sexual, manifestam que a pessoa não 
ascende aí senão pelo preço de uma mutilação corporal. 

Para definir no plano psicológico esta génese da repressão, deve reconhecer-se 
no fantasma de castração o jogo imaginário que a condiciona, na mãe o objecto que a 
determina. É a forma radical das contrapulsões que se revelam à experiência 
analítica para constituir o nó mais arcaico do super-eu e para representar a repressão 
mais maciça. Esta força reparte-se com a diferenciação desta forma, quer dizer com 
o progresso por onde o sujeito realiza a instância repressiva na autoridade do adulto; 
não se poderia compreender doutra maneira este facto, aparentemente contrário à 



teoria, que o rigor com o qual o super-eu inibe as funções do sujeito tende a 
estabelecer-se em razão inversa das severidades reais da educação. Ainda que o 
super-eu já receba da única repressão maternal (disciplinas do desmame e dos 
esfíncteres) traços da realidade, é no complexo de Édipo que ele ultrapassa a sua 
forma narcísica. 

SUBLIMAÇÃO DA REALIDADE 

Aqui introduz-se o papel deste complexo na sublimação da realidade. 
Devemos partir, para o compreender, do momento em que a doutrina mostra a 
solução do drama, a saber da forma que ela descobriu, da identificação. É, com 
efeito, em razão de uma identificação do sujeito à imago do pai ido mesmo sexo 
que o super-eu e o ideal ido eu podem revelar à experiência traços conformes às 
particularidades desta imago. 

A doutrina vê aí o índice de um narcisismo secundário; ela não distingue esta 
identificação da identificação narcísica: há aí igualmente assimilação do sujeito ao 
objecto, ela não vê aí outra diferença senão a constituição, com o desejo edipiano, de 
um objecto de mais realidade, opondo-se a um eu melhor formado; da frustração 
deste desejo resultaria, segundo as constantes do hedonismo, o regresso do sujeito à 
sua primordial voracidade de assimilação e da formação do eu, uma imperfeita 
introjecção do objecto: a imago, por se impor ao sujeito, justapõe-se somente ao eu 
nas duas exclusões do inconsciente e do ideal. 

ORIGINALIDADE DA IDENTIFICAÇÃO EDIPIANA 

Uma análise mais estrutural ida identificação edipiana permite portanto 
reconhecer-lhe uma forma mais distintiva. O que aparece em primeiro lugar, é a 
antinomia das funções que desempenha no sujeito a imago parental: por um lado, 
ela inibe a função sexual, mas sob uma forma inconsciente, porque a experiência 
mostra que a acção do super-eu contra as repetições da tendência permanece tão 
inconsciente quanto a tendência permanece recalcada. Por outro lado, a imago 
preserva esta função, mas ao abrigo do seu desconhecimento, porque é bem a 
preparação das vias do seu regresso futuro que representa na consciência o ideal 
do eu. Assim, se a tendência se resolve sob as duas maiores formas, 
inconsciência, desconhecimento, onde a análise ensinou a reconhecê-la, a imago 
aparece ela-mesma sob duas estruturas cuja distinção define a primeira 
sublimação da realidade. 

Não é no entanto suficientemente sublinhado que o objecto ide identificação 
não é aqui o objecto do desejo, mas aquele que a ele se opõe no triângulo 



edipiano. A identificação de mimético tornou-se propiciatória; o objecto da 
participação sado-masoquista destaca-se do sujeito, distancia-se dele na nova 
ambiguidade do temor e ido amor. Mas, neste passo para a realidade, o objecto 
primitivo do desejo aparece escamoteado. 

Este facto define para nós a originalidade da identificação edipiana: ele 
parece indicar-nos que, no complexo de Édipo, não é o momento do desejo que 
constrói o objecto da sua realidade nova, mas o ida defesa narcísica do sujeito. 

Este momento, fazendo surgir o objecto que a sua posição situa como obstáculo 
ao desejo, mostra-o aureolado pela transgressão sentida como perigosa; ele aparece 
ao eu por sua vez como o apoio da sua defesa e o exemplo do seu triunfo. Eis porque 
este objecto vem normalmente substituir o quadro do duplo onde o eu se identificou 
primeiro e pelo qual ele pode ainda confundir-se com o outro; ele traz ao eu uma 
segurança, reforçando este quadro, mas ao mesmo tempo ele opõe-lho como um 
ideal que, alternativamente, o exalta e o deprime. 

Este momento do Édipo dá o protótipo da sublimação tanto pelo papel de 
presença mascarado que aí desempenha a tendência, como pela forma como ele 
reveste o objecto. A mesma forma é sensível com efeito a cada crise onde se produz, 
para a realidade humana, esta condensação da qual nós pusémos mais acima o 
enigma: é esta luz da admiração que transfigura um objecto dissolvendo as suas 
equivalências no sujeito e o propõe não mais como meio de satisfação do desejo, 
mas como pólo às criações da paixão. É reduzindo de novo um tal objecto que a 
experiência realiza todo o aprofundamento. 

Uma série de funções antinómicas constitui-se assim no sujeito pelas crises 
maiores da realidade humana, para conter as virtualidades indefinidas do seu 
progresso; se a função da consciência parece exprimir a angústia primordial e a da 
equivalência reflectir o conflito narcísico, a do exemplo parece a contribuição 
original do complexo de Édipo. 

A imago do pai. — Ora, a estrutura do drama edipiano designa o pai para 
dar à função de sublimação a sua forma mais eminente, porque a mais pura. A 
imago da mãe na identificação edipiana trai, com efeito, a interferência das 
identificações primordiais; ela marca das suas formas e da sua ambivalência tanto 
o ideal do eu como o super-eu; na menina, do mesmo modo que a repressão da 
sexualidade impõe mais às funções corporais este desmembramento mental onde 
se pode definir a histeria, assim a sublimação ida imago maternal tende a 
transformar-se em sentimento de repulsão pela sua degradação e em preocupação 
sistemática da imagem especular. 

A imago do pai, à medida que domina, polariza nos dois sexos as fomas mais 
perfeitas do ideal do eu, das quais é suficiente indicar que realizam o ideal viril no 



rapaz, e na rapariga, o ideal virginal Pelo contrário, nas formas diminuídas desta 
imago nós podemos sublinhar as lesões físicas, especialmente aquelas que a 
apresentam como estropiada ou cega, para desviar a energia da sublimação da sua 
direcção criadora e favorecer a sua reclusão em algum ideal de integridade narcísica. 
A morte do pai, em qualquer etapa do desenvolvimento que ela se produza e segundo 
o grau de acabamento do Édipo, tende, da mesma maneira, a esgotar coagulando-lhe 
o progresso da realidade. A experiência, relacionando a tais causas um grande 
número de nevroses e a sua gravidade, contradiz portanto a orientação teórica que 
designa o agente maior na ameaça da força paterna. 

O COMPLEXO 
E A RELATIVIDADE SOCIOLÓGICA 

Se pareceu com a análise psicológica do Édipo que deve ser compreendido 
em função dos seus antecedentes narcísicos, não é dizer que ele se funda fora da 
relatividade sociológica. O motivo mais decisivo dos seus efeitos psíquicos está 
ligado, com efeito, ao facto de que a imago do pai concentra nela a função de 
repressão com a da sublimação; mas está aí o índice de uma determinação social, 
a da família paternalista. 

MATRIARCADO E PATRIARCADO 

A autoridade familiar não é, nas culturas matriarcais, representada pelo pai, 
mas ordinariamente pelo tio materno. Um etnólogo que foi dirigido pelo seu 
conhecimento da psicanálise, Malinowski, soube penetrar as incidências psíquicas 
deste facto: se o tio materno exerce este apadrinhamento social de guardião dos 
tabus familiares e de iniciador aos ritos tribais, o pai, livre de toda a função 
repressiva, desempenha um papel de padroado mais familiar, de senhor em 
técnicas e de tutor da audácia nos empreendimentos. 

Esta separação de funções traz um equilíbrio diferente do psiquismo, que o 
autor atesta pela ausência de nevrose nos grupos que observou nas ilhas do Noroeste 
da Melanésia. Este equilíbrio demonstra felizmente que o complexo de Édipo é 
relativo a uma estrutura social, mas não autoriza em nada a miragem paradisíaca, 
contra a qual o sociólogo se deve sempre defender: à harmonia que ela comporta 
opõe-se com efeito a estereotipia que marca as criações da personalidade, da arte à 
moral, em semelhantes culturas, e deve-se reconhecer neste reverso, conformemente 
à presente teoria do Édipo, quanto o ímpeto da sublimação é dominado pela 
repressão social, quando estas duas funções estão separadas. 

É, pelo contrário, porque é investida da repressão que a imago paterna projecta 
a força original nas sublimações que a devem superar; é ligando numa tal antinomia 



o progresso destas funções, que o complexo de Édipo obtém a sua fecundidade. Esta 
antinomia desempenha um papel no drama individual, nós vê-la-emos aí confirmada 
por efeitos de decomposição; mas os seus efeitos de progresso ultrapassam muito 
este drama, integrados como estão num imenso património cultural: ideais normais, 
estatutos jurídicos, inspirações criadoras. O psicólogo não pode negligenciar estas 
formas que, concentrando na família conjugal as condições do conflito funcional do 
Édipo, reintegram no progresso psicológico a dialéctica social engendrada por este 
conflito. 

Que o estudo destas formas se refira à história, é já um dado para a nossa 
análise; é com efeito a um problema de estrutura que se deve relacionar o facto de 
a luz da tradição histórica apenas iluminar os anais dos patriarcas, enquanto que 
ela não esclarece senão em franja — aquela mesma onde se mantém a 
investigação de um BACHOFEN — os matriarcados, por toda a parte subjacentes 
à cultura antiga. 

Abertura do vínculo social. — Aproximaremos deste facto o momento crítico 
que Bergson definiu nos fundamentos da moral; sabe-se que ele reconduz à sua 
função de defesa vital este «tudo de obrigação» pelo qual designa o vínculo que 
encerra o grupo familiar sobre a sua coerência e que reconhece opondo-lhe um 
ímpeto transcendente da vida em todo o movimento que abre este grupo 
universalizando este laço; dupla fonte que descobre uma análise abstracta sem 
dúvida voltada contra estas ilusões formalistas, mas que fica limitada ao alcance da 
abstracção. Ora, se pela experiência, tanto o psicanalista como o sociólogo podem 
reconhecer na interdição da mãe, a forma concreta da obrigação primordial, do 
mesmo modo podem demonstrar um processo real de «abertura» do vínculo social 
na autoridade paternalista e dizer que pelo conflito funcional do Édipo, ela introduz 
na repressão um ideal de promessa. 

Se se referem aos ritos de sacrifício através dos quais as culturas primitivas, 
mesmo chegadas a unia concentração social elevada, realizam com o rigor mais cruel 
— vítimas humanas desmembradas ou sepultadas vivas — os fantasmas da relação 
primordial à mãe, poderão ler em mais de um mito que ao ressurgimento da 
autoridade paterna responde uma moderação da primitiva repressão social. Legível 
na ambiguidade mítica do sacrifício de Abraão, que aliás o liga formalmente à 
expressão duma promessa, este sentido não aparece menos no mito de Édipo por 
pouco que se não negligencie o episódio da Esfinge, representação não menos 
ambígua da emancipação das tiranias matriarcais e do declínio do rito do assassínio 
real. Qualquer que seja a sua forma, todos estes mitos se situam na orla da história, 
bem longe do nascimento da humanidade das quais as separam a duração imemorial 
das culturas matriarcais e a estagnação dos grupos primitivos. 

Segundo esta referência sociológica, o facto do profetismo pelo qual Bergson 
recorre à história tal como se produziu eminentemente no povo judeu, compreende-
se pela situação eleita que foi criada a este povo, de ser o defensor do patriarca entre 
os grupos dados aos cultos maternos pela sua luta convulsiva para manter o ideal 



patriarcal contra a sedução irrepressível destas culturas. Através da história dos 
povos patriarcais vê-se assim afirmar dialecticamente na sociedade as exigências da 
pessoa e a universalização dos ideais: testemunha este progresso das formas jurídicas 
que eterniza a missão que Roma antiga viveu tanto em potência como em 
consciência, e que se realizou pela extensão já revolucionária dos privilégios morais 
de um patriarcado a uma glebe imensa e a todos os povos. 

O HOMEM MODERNO E A FAMÍLIA CONJUGAL 

Duas funções neste processo, reflectem-se sobre a estrutura da família: a 
tradição, nos ideais patrícios, de formas privilegiadas do casamento; a exaltação 
apoteótica que o cristianismo traz às exigências da pessoa. A igreja integrou esta 
tradição na moral do cristianismo, pondo em primeiro plano no laço do casamento 
a livre escolha da pessoa, fazendo assim passar à instituição familiar o passo 
decisivo para a sua estrutura moderna, a saber a secreta inversão da sua 
preponderância social em proveito do casamento. Inversão que se realiza no 
Século XV com a revolução económica donde saíram a sociedade burguesa e a 
psicologia do homem moderno. 

São, com efeito, as relações da psicologia do homem moderno com a família 
conjugal que se propõem ao estudo do psicanalista; este homem é o único objecto 
que ele submeteu verdadeiramente à sua experiência, e se o psicanalista 
reencontra nele o reflexo psíquico das condições mais originárias do homem, 
poderá ele pretender curá-lo das suas deficiências psíquicas sem o ¡compreender 
na cultura que lhe impõe as mais altas exigências sem compreender mesmo a sua 
própria posição em face deste homem no ponto extremo da atitude científica? 

Ora, no nosso tempo, menos do que nunca, o homem da cultura ocidental não 
saberá compreender-se fora das antinomias que constituem as suas relações com a 
natureza e com a sociedade: como, fora delas, compreender a angústia que ele 
exprime no sentimento duma transgressão prometaica em relação às condições da 
sua vida e às concepções mais elevadas em que ultrapassa esta angústia, 
reconhecendo que é por crises dialécticas que se criou em si próprio e aos seus 
objectos. 

Papel da formação familiar. — Este movimento subversivo e crítico onde 
se realiza o homem encontra o seu germen mais activo em três condições da 
família conjugal. 

Para incarnar a autoridade na geração mais próxima e sob uma figura 
familiar, a família conjugal põe esta autoridade ao alcance imediato da subversão 
criadora. 



É o que traduzem já para a observação mais comum as investigações que a 
criança imagina na ordem das gerações onde ele próprio se substitui ao pai ou ao 
avô. 

Por outro lado o psiquismo não é menos formado pela imagem do adulto ido 
que contra a coacção que esta imagem sobre ele exerce; este efeito opera-se pela 
transmissão do ideal do eu, e mais propriamente, dissemo-lo, do pai ao filho; ele 
comporta uma selecção positiva das tendências e de dons, uma progressiva 
realização do ideal no caracter. É a este processo psicológico que é devido o facto 
das famílias dos homens eminentes, e não à pretendida hereditariedade que seria 
preciso reconhecer às capacidades essencialmente relacionais. 

Enfim e sobretudo, a evidência da vida sexual nos representantes das 
coacções morais, o exemplo singularmente transgressivo da imago do pai 
quanto à interdição primordial exalta ao mais alto grau a tensão da libido 
e o alcance da sublimação. 

É para realizar o mais humanamente possível o conflito do homem com a sua 
angústia mais arcaica, é para lhe oferecer o campo fechado mais leal onde possa 
medir-se com as figuras mais profundas do seu destino, é para pôr ao alcance da sua 
existência individual o triunfo mais completo contra a servidão originária, que o 
complexo da família conjugal cria os êxitos superiores do carácter, da felicidade e da 
criação. 

Dando a maior diferenciação à personalidade antes do período de latência, o 
complexo traz às confrontações sociais deste período a sua máxima eficácia para a 
formação racional do indivíduo. Podemos com efeito considerar que a acção 
educativa neste período reproduz numa realidade mais lastrada e sob as sublimações 
superiores da lógica e da justiça, o jogo das equivalências narcísicas onde teve 
origem o mundo dos objectos. Quanto mais diversas e mais ricas forem as realidades 
inconscientemente integradas na experiência familiar, mais formador será para a 
razão o trabalho da sua redução. 

Assim pois, se a psicanálise manifesta nas condições morais da criação um fez 
mento revolucionário que não se pode apreender senão numa análise concreta, ela 
reconhece, ao produzi-lo, à estrutura familiar um poder que ultrapassa toda a 
racionalização educativa. Este facto merece ser proposto aos teóricos — seja qual for 
o lado a que pertençam — duma educação social com pretensões totalitárias, a fim 
de que cada um conclua daí segundo os seus desejos. 

Declínio da imago paterna. — O papel da imago do pai deixa-se aperceber 
de modo impressionante na formação da maior parte dos grandes homens. A sua 
influência literária e moral na era clássica do progresso, de CORNEILLE a 
PROUDHON, vale a pena ser notada; e os ideólogos que, no século XIX, 



lançaram contra a família paternalista as críticas mais subversivas não são os que 
dela menos levam a marca. 

Não somos daqueles que se afligem com um pretenso relaxamento do laço 
familiar. Não será significativo que a família se tenha reduzido ao seu agrupamento 
biológico à medida que integrava os mais altos progressos culturais? Mas um grande 
número de efeitos psicológicos parecem-nos relevar dum declínio social da imago 
paterna. Declínio condicionado pelo retorno sobre o indivíduo de efeitos extremos 
do progresso social, declínio que se manifesta sobretudo nos nossos dias nas 
colectividades mais atingidas por estes efeitos: concentração económica, catástrofes 
políticas. O facto não terá sido formulado pelo chefe dum estado totalitário como 
argumento contra a educação tradicional? Declínio esse mais intimamente ligado à 
dialéctica da família conjugal pois que se opera pelo crescimento relativo, muito 
sensível por exemplo na vida americana das exigências matrimoniais. 

Seja qual for o futuro, este declínio constitui uma crise psicológica. Talvez 
seja a esta crise que se torna necessário relacionar a aparição da própria 
psicanálise. O sublime acaso do génio não explica talvez sozinho que isto 
aconteça em Viena — nessa altura centro de um Estado que era o melting-pot das 
formas familiares mais diversas, das mais arcaicas às mais evoluídas, dos últimos 
agrupamentos agnáticos dos camponeses eslavos às formas mais reduzidas do lar 
pequeno-burguês e às formas mais decadentes da instabilidade da vida comum, 
passando pelos paternalismos feudais e mercantis — que um filho do patriarcado 
judeu tenha imaginado o complexo de Édipo. Seja como for, são as formas de 
nevroses dominantes no fim do século passado que revelaram ser intimamente 
dependentes das condições da família. 

Estas nevroses, desde o tempo das primeiras adivinhações freudianas, 
parecem ter evoluído no sentido dum complexo caracterial onde, tanto pela 
especificidade da sua fauna como pela sua generalização — ele é o nó da maior 
parte das nevroses — se pode reconhecer a grande nevrose contemporânea. A 
nossa experiência leva-nos a designar aí a determinação principal na 
personalidade do pai, sempre faltando de certo modo ausente, humilhada, dividida 
ou artificial. É esta carência que em conformidade com a nossa concepção do 
Édipo, vem a esgotar o ímpeto instintivo como a perturbar a dialéctica das 
sublimações. Madrinhas sinistras instaladas no berço do neurótico, a impotência e 
a utopia encerram a sua ambição, quer ele abafe em si as criações que esperam o 
mundo onde aparece, quer ele, no objecto que propõe à sua revolta, desconheça o 
seu próprio movimento. 



CAPITULO II 
OS COMPLEXOS FAMILIARES EM PATOLOGIA 

Os complexos familiares desempenham nas psicoses uma função formal: 
temas familiares que prevalecem nos delírios pela sua conformidade com a 
paragem que as psicoses constituem no eu e na realidade; nas nevroses, os 
complexos desempenham uma função causal: incidências e constelações 
familiares que determinam os sintomas e as estruturas, segundo as quais as 
nevroses dividem, introvertem ou invertem a personalidade. Tais são, em 
poucas palavras, as teses que este capítulo desenvolve. 

É evidente que qualificando de familiares a forma duma psicose ou a 
origem duma nevrose, nós entendemos este termo no sentido restrito de 
relação social que este estudo se empenha em definir ao mesmo tempo que o 
justifica pela sua fecundidade objectiva: assim aquilo que unicamente diz 
respeito à transmissão biológica deve ser designado como «hereditário» e não 
como «familiar», no sentido restrito do termo, mesmo tratando-se duma 
afecção psíquica, e isto apesar do uso corrente no vocabulário neurológico. 

1. — AS PSICOSES DE TEMA FAMILIAR 

É numa tal preocupação de objectividade psicológica que estudámos as 
psicoses quando, entre os primeiros em França, nos dedicamos a compreendê-
las na sua relação com a personalidade: ponto de vista ao qual nos levou a 
noção, desde logo cada vez mais reconhecida, que o psiquismo na sua 
totalidade é afectado pela lesão ou pelo déficit ide qualquer elemento idos seus 
aparelhos ou das suas funções. Esta noção, que ais perturbações psíquicas 
causadas pelas lesões localizáveis demonstravam, parecia-nos ainda mais 
aplicável às produções mentais e às reacções sociais das psicoses, a saber a 
estes delírios e a estas pulsões que, por serem pretensamente parciais, 
evocavam no entanto pela sua tipicidade a coerência dum eu arcaico, e na sua 
própria discordância deviam deste, trair a lei interna. 



Recordemos somente que estas afecções respondem ao quadro vulgar da 
loucura e conceber-se-á que não se tratava para nós de definir uma verdadeira 
personalidade, que implica a comunicação do pensamento e a responsabilidade 
da conduta. Na verdade, uma psicose que isolámos sob o nome de paranóia de 
auto-punição, não exclui a existência duma personalidade semelhante, que é 
constituída não só pelas relações do eu, mas do super-eu e do ideal do eu, 
embora o super-eu lhe imponha os seus efeitos punitivos mais extremos, e o 
ideal do eu se afirme nela numa objectivação ambígua, propícia às projecções 
reiteradas; o facto de termos mostrado a originalidade desta forma, ao mesmo 
tempo que definimos pela sua posição uma fronteira nosológica, é um resultado 
que, por mais limitado que seja, comprova o ponto de vista que dirigia o nosso 
esforço. 

Formas delirantes do conhecimento. — O progresso da nossa 
investigação devia levar-nos a reconhecer, nas formas mentais que constituem as 
psicoses, a reconstituição de estádios do eu, anteriores à personalidade; se, com 
efeito, caracterizarmos cada um destes estádios pelo estádio do objecto que lhe é 
correlativo, toda a génese normal do objecto na relação especular do sujeito a 
outrem, ou como pertença subjectiva do corpo parcelado, se reencontra, numa 
série de formas de paragem, nos objectos do delírio. 

É na verdade notório que estes objectos manifestam as características 
constitutivas primordiais do conhecimento humano: identidade formal, 
equivalência afectiva, reprodução iterativa e simbolismo antropomórfico, sob 
formas estagnadas mas acentuadas pela ausência ou desaparecimento das 
integrações secundárias, que são para o objecto a sua mobilidade e 
individualidade, a sua relatividade e realidade. 

O limite da realidade do objecto na psicose, o ponto de retrocesso da 
sublimação parece-nos precisamente ser dado neste momento, que marca para 
nós a aura da realização edipiana, isto é, esta erecção do objecto que se produz, 
segundo a nossa fórmula, na luz do espanto. É este momento que reproduz esta 
fase, que nós achamos constante e designamos como fase fecunda do delírio: 
fase onde os objectos transformados por uma estranheza inefável, se revelam 
como choques, enigmas, significações. É nesta reprodução que se afunda o 
conformismo, superficialmente assumido, por meio do qual até aí o sujeito 
mascarava o narcisismo da sua relação com a realidade. 

Este narcisismo traduz-se na forma do objecto. Esta pode significar um 
progresso relativamente à crise reveladora, tal como o objecto edipiano Se 
reduz numa estrutura de narcisismo secundário — mas aqui o objecto 
permanece irredutível a qualquer equivalência e o preço ida sua posse, a sua 
virtude de prejuízo prevalecerão sobre tolda a possibilidade de compensação 
ou de compromisso: é o delírio de reivindicação. Ou a forma do objecto pode 



ficar suspensa no auge da crise, como se a imago do ideal edipiano ,se fixasse 
no momento da sua transfiguração — mas aqui a imago não se subjectiviza 
por identificação ao duplo, e o ideal do eu projecta-se iterativamente em 
objectos de exemplo, certamente, mas cuja acção é totalmente externa, sendo 
mais reprovações vivas cuja censura tende para a vigilância omnipresente: é o 
deliria sensitivo de relações. Enfim, o objecto pode reencontrar aquém da crise 
a estrutura do narcisismo primário onde a sua fauna-cão parou. 

Pode-se ver neste último caso o super-eu que não sofreu o recalcamento, 
não só traduzir-se no sujeito por uma intenção repressiva, mas ainda surgir aí 
como objecto apreendido pelo eu, reflectido nos traços decompostos das suas 
incidências formadoras, e na dependência das ameaças reais ou das intrusões 
imaginárias, representado pelo adulto castrador ou pelo irmão penetrador: é o 
síndroma da perseguição interpretativa, com o seu objecto de sentido 
homossexual latente. 

A um nível mais alto, o eu arcaico manifesta a sua desagregação no 
sentimento de ser adivinhado, descoberto, sentimento fundamental da psicose 
alucinatória, e o duplo em que se identificava opõe-se ao sujeito, seja como eco 
do pensamento e dos actos nas formas auditivas verbais de alucinação, cujos 
conteúdos auto difamadores marcam a afinidade evolutiva com a repressão 
moral, seja como fantasma especular do corpo em certas formas de alucinação 
visual, cujas reacções-suícidas revelam a coerência arcaica com o masoquismo 
primordial. Enfim, é a estrutura profundamente antropomórfica do objecto que 
vem à luz do dia na participação megalomaníaca, onde o sujeito, na parafrenia, 
incorpora no seu eu o mundo, afirmando que inclui o Todo, que o seu corpo se 
compõe das matérias mais preciosas, que a sua vida e as suas funções sustêm a 
ordem e a existência do universo. 

FUNÇÃO DOS COPLEXOS NOS DELÍRIOS 

Os complexos familiares desempenham no eu, nestes diferentes estádios 
onde a psicose o fixa, um papel notável, seja como motivos das relações do 
sujeito, seja como temas do seu delírio. Pode-se mesmo ordenar sob estes dois 
registas a integração destes complexos ao eu segundo a série regressiva que 
acabamos de estatabelecer para as formas do objecto nas psicoses. 

Reacções familiares. — As reacções mórbidas, nas psicoses, são 
provocadas pelos abjectos familiares em função decrescente da realidade 
destes objectos em proveito do seu alcance imaginário: notamos isso, se 
partirmos dos conflitos que contrapõem electivamente o reivindicador ao 
círculo da sua família ou ao seu cônjuge — passando pela significação ide 



substitutos do pai, do irmão ou da irmã que o observador reconhece aos 
persecutores do paranóico — para chegar a estas filiações secretas de 
romance, a estas genealogias de Trinidades ou de Olimpos fantásticos, onde se 
desenrolam os mitos do parafrénico. O objecto constituído pela relação 
familiar mostra assim uma alteração progressiva: no seu valor afectivo, 
quando se reduz a não ser senão pretexto à exaltação passional, depois na sua 
individualidade quando é desconhecido na sua reiteração delirante, enfim na 
sua própria identidade quando não é mais reconhecido no sujeito senão como 
uma entidade que escapa ao princípio de contradição. 

Temas familiares. — Para o tema familiar, o alcance expressivo da 
consciência delirante mostra-se função, na série das psicoses, duma crescente 
identificação do eu a um objecto familiar, às expensas da distância que o 
sujeito mantém entre ele e a sua convicção delirante: reparamos nisso se 
partirmos da contingência relativa no mundo do reivindicador, dos agravos que 
alega contra os seus — passando pelo alcance cada vez mais existencial que 
tomam os temas de espoliação, de usurpação, de filiação, na concepção que tem 
de si o paranóico — para chegar a estas identificações a qualquer herdeiro 
arrancado do seu berço, à esposa secreta de qualquer príncipe, aos 
personagens míticos de Pai todo-poderoso, de Vítima filiar, de Mãe 
universal, de Virgem primordial, onde se afirma o eu do parafrénico. 

Esta afirmação do eu torna-se de resto mais incerta à medida que deste 
modo se integra mais no tema delirante: a partir de uma astenia 
acentuadamente comunicativa na reivindicação, ela reduz-se de maneira 
perfeitamente significativa a uma intenção demonstrativa nas reacções e nas 
interpretações do paranóico, para se perder no parafrénico numa discordância 
desconcertante entre a crença e a conduta. 

Assim, à medida que as reacções são mais relativas aos fantasmas e que se 
objectiva mais o tema do delírio, o eu, tende a confundir-se com a expressão do 
complexo e o complexo a exprimir-se na intencionalidade do eu. Os psicanalistas 
dizem pois comummente que nas psicoses os complexos são conscientes, 
enquanto que são inconscientes nas nevroses. Isto não é rigoroso, pois, por 
exemplo, o sentido homossexual das tendências na psicose é mal conhecido pelo 
sujeito, ainda que traduzido em intenção persecutiva. Mas a fórmula 
aproximativa permite admirar que seja nas nevroses onde são latentes, que os 
complexos tivessem sido descobertos, antes de serem reconhecidos nas psicoses, 
onde são patentes. É que os temas familiares que isolamos nas psicoses não são 
senão efeitos virtuais e estáticos da sua estrutura, das representações onde se 
estabiliza o eu; eles apresentam portanto apenas a morfologia do complexo sem 
revelar a sua organização, nem por conseguinte a hierarquia dos seus caracteres. 



Donde o evidente artifício que marcava a classificação das psicoses pelos 
temas delirantes, e o descrédito em que tinha caído o estudo destes temas, antes 
que os psiquiatras aí fossem reconduzidos por este impulso em direcção ao 
concreto dado pela psicanálise. 

É assim que alguns, que se pensaram os menos afectados por esta 
influência, renovaram o alcance clínico de certos temas, como a erotomania ou o 
delírio de filiação, reportando a atenção do conjunto sobre os detalhes do seu 
romanciamento, para aí descobrir os caracteres duma estrutura. Mas somente o 
conhecimento dos complexos pode trazer a uma tal pesquisa, com uma direcção 
sistemática, uma segurança e um progresso que ultrapassa de longe os meios da 
observação pura. 

Tomemos por exemplo a estrutura do tema dos interpretadores 
(interprétateurs) filiais, tal como SÉRIEUX e CAPGRAS a definiram em 
entidade nosológica. Caracterizando-a pela mola da privação afectiva, manifesta 
numa ilegitimidade frequente do sujeito, e por uma formação mental do tipo do 
«romance de grandeza» de aparição normal entre os 8 e os 13 anos, os autores 
reunirão a fábula, amadurecida desde esta idade, de substituição de criança, 
fábula pela qual tal solteirona de aldeia se identifica a qualquer dupla mais 
favorecida, e as pretensões, cuja justificação parecia equivalente, de qualquer 
«falso delfim» Mas que este pensa aprovar os seus direitos pela descrição 
minuciosa de uma máquina de aparência animal, no ventre da qual seria 
necessário escondê-lo para realizar o rapto inicial (história de Richemont e do 
seu «cavalo extraordinário» citado por esses autores) nós temos para nós que esta 
fantasia, que certamente se pode tomar por uma superfetação e atribuir à 
debilidade mental, revela, tanto pelo seu simbolismo de gestação como pelo 
lugar que lhe dá o sujeito no seu delírio, uma estrutura mais arcaica da sua 
psicose. 

DETERMINISMO DA PSICOSE 

Resta estabelecer se os complexos que desempenham estes papéis de 
motivação e de tema nos sintomas da psicose, têm também um papel de causa 
no seu determinismo; e esta questão é obscura. 

Quantos a nós, se quisermos compreender estes sintomas por uma 
psicogénese, estamos longe de ter pensado reduzir a esta o determinismo da 
doença. Pelo contrário, demonstrando na paranóia que a sua fase fecunda 
comporta um estado, confuso (confusionnel), onírico, ou crepuscular, 
sublinhámos a necessidade de qualquer mola orgânica para a subducção onde o 
sujeito se inicia ao delírio. Algures ainda, indicámos que é numa qualquer tara 
biológica da libido que seria preciso procurar a causa desta estagnação da 



sublimação em que vemos a essência da psicose. O mesmo é dizer que 
acreditamos num determinismo endógeno da psicose e que quisemos somente 
fazer justiça a estas pobres patogenias que não poderiam passar actualmente por 
representar qualquer génese «orgânica»: por um lado a redução da doença a 
qualquer fenómeno mental, pretensamente automático, que como tal não seria 
capaz de responder à organização perceptiva, queremos dizer ao nível da crença 
que se repara nos sintomas realmente elementares da interpretação e da 
alucinação; por outro lado a pré-formação da doença em traços pretensamente 
constitucionais do carácter, que se esvanecem, quando o inquérito sobre os 
antecedentes fica submetido às exigências da definição dos termos e da crítica do 
testemunho. 

Se uma tara é desvendável no psiquismo antes da psicose, é nas fontes da 
vitalidade do sujeito, no mais radical, mas também no mais secreto dos seus 
impulsos e das suas aversões, que se deve pressenti-la, e nós pensamos 
reconhecer dela um sinal singular no despedaçar inefável que estes sujeitos 
acusam espontaneamente por ter marcado as suas primeiras efusões genitais na 
puberdade. 

Que se aproxime esta tara hipotética dos factos antigamente agrupados sob 
a rubrica da degenerescência ou das noções mais recentes sobre as perversões 
biológicas da sexualidade, é reentrar nos problemas de hereditariedade 
psicológica. Limitamo-nos aqui ao exame dos factores propriamente familiares. 

Factores familiares. — A simples clínica mostra em muitos casos a 
correlação duma anomalia da situação familiar. A psicanálise, por outro lado, 
quer pela interpretação dos dados clínicos, quer por uma exploração do sujeito 
que, por não saber ser aqui curativa, deve permanecer prudente, mostra que o 
ideal do eu se formou, muitas vezes em relação a esta situação, a partir do 
objecto do irmão. Este objecto, virando a libido destinada ao Édipo para a 
imago da homossexualidade primitiva, dá um ideal demasiado narcísico para 
não abastardar a estrutura da sublimação. Além disso, uma disposição em 
recinto fechado do grupo familiar tende a intensificar os efeitos de adição, 
característicos da transmissão do ideal do eu, como o indicámos na nossa 
análise do Édipo; mas enquanto que se exercem aí normalmente num sentido 
selectivo, estes efeitos jogam aqui num sentido degenerativo. 

Se o abortar da realidade nas psicoses tem a ver em última instância com 
uma deficiência biológica da libido, revela também uma derivação da 
sublimação em que o papel do complexo familiar é corroborado pelo concurso 
de numerosos factos clínicos. 

É preciso notar com efeito estas anomalias da personalidade cuja constância 



no parentesco do paranóico é sancionada pela apelidação familiar de «ninhos de 
paranóicos» que os psiquiatras aplicam a estes meios; a frequência da 
transmissão da paranóia em linha familiar directa, muitas vezes com agravação 
da sua forma para a parafrenia e precessão temporal, relativa ou mesmo absoluta, 
da sua aparição no descendente; enfim a electividade quase exclusivamente 
familiar dos casos de delírio a dois, bem posta em evidência nas antigas 
colecções, como a de LEGRAND du SAULLE na sua obra sobre o «delírio das 
perseguições» onde a amplitude da escolha compensa o defeito da sistematização 
pela ausência de parcialidade. 

Para nós, é nos delírios a dois que pensamos apreender melhor as condições 
psicológicas que podem desempenhar um papel determinante na psicose. Fora os 
casos em que o delírio emana dum pai atingido de qualquer mal mental que o 
põe em posição de tirano doméstico, encontrámos constantemente estes delírios 
num grupo familiar que chamamos descompletado, lá onde o isolamento social 
ao qual ele é propício tem o seu efeito máximo, a saber no «casal psicológico» 
formado por uma mãe e uma filha ou por duas irmãs (ver o nosso estudo sobre as 
Papin), mais raramente por uma mãe e um filho. 

2. — AS NEVROSES FAMILIARES 

Os complexos familiares revelam-se nas nevroses por uma abordagem 
totalmente diferente: é que aqui os sintomas não manifestam nenhuma relação, 
a não ser contingente, com qualquer objecto familiar. No entanto, os 
complexos preenchem aí uma função causal, cuja realidade e o dinamismo se 
opõem diametralmente ao papel que desempenham os temas familiares nas 
psicoses. 

Sintoma nevrótico e drama individual. — Se Freud, pela descoberta 
dos complexos, fez obra revolucionária, é que enquanto terapeuta, mais 
preocupado com o doente do que com a doença, procurou compreendê-lo para 
o curar, e ficou atento àquilo que se negligenciava sob o título de «conteúdo» 
dos sintomas, e que é o mais concreto da sua realidade: a saber ao objecto que 
provoca uma fobia, ao aparelho ou à função somática implicados numa 
histeria, à representação ou ao afecto que ocupam o sujeito numa obsessão. 

Foi deste modo que chegou a decifrar no próprio conteúdo as causas 
destes sintomas: ainda que estas causas, com os progressos da experiência 
tenham aparecido mais complexas, importa não as reduzir à, abstracção, mas 
aprofundar este sentido dramático, que, na primeira fórmula destas, 



surpreendia como uma resposta à inspiração da sua procura. 

Na origem dos sintomas, Freud acusou primeiramente, quer uma sedução 
sexual que o sujeito tenha precocemente sofrido por meios mais ou menos 
perversos, quer uma cena que, na sua primeira infância, o tenha iniciado pelo 
espectáculo ou pela audição às relações sexuais dos adultos. Ora se por um lado 
estes factos se revelavam como traumáticos para desviar a sexualidade em 
tendências normais, demonstravam todavia como próprias à primeira infância 
uma evolução regular destas diversas tendências e a sua normal satisfação por 
via auto-erótica. É por isso que, se por outro lado se revelavam ser estes 
traumatismos o facto mais comum quer pela iniciativa dum irmão, quer pela 
inadvertência dos pais, a participação da criança revelou-se aí cada vez mais 
activa, à medida que se afirmava a sexualidade infantil e seus motivos de prazer 
ou de investigação. Desde então, estas tendências aparecem formadas em 
complexos típicos pela estrutura nos mal da família que lhes oferecia os seus 
primeiros objectos. É assim que nenhum facto mais que o nascimento dum irmão 
precipita uma tal formação exaltando pelo seu enigma a curiosidade da criança, 
reactivando as emoções primordiais da sua ligação à mãe pelos sinais da sua 
gravidez e pelo espectáculo dos cuidados que dá ao recém-nascido, cristalizando 
enfim, na presença do pai junto dela, o que a criança adivinha acerca do mistério 
da sexualidade, o que ele ressente dos seus ímpetos precoces e o que ele teme das 
ameaças que lhe interditam a sua satisfação masturbatória. Tal é pelo menos, 
definida pelo seu grupo e pelo seu momento, a constelação familiar que, para 
FREUD, forma o complexo nodal das nevroses. Ele isolou daí o complexo de 
Édipo, e veremos melhor mais adiante como esta origem comanda a concepção 
que se formou deste complexo. 

Concluamos aqui que uma dupla instância de causas se define pelo 
complexo: os traumatismos pré-citados que recebem o seu alcance da sua 
incidência na evolução do complexo, as relações do grupo familiar que podem 
determinar atipias na sua constituição. Se a prática das nevroses manifesta com 
efeito a frequência das anomalias da situação familiar, temos de, para definir o 
seu efeito, voltar à produção do sintoma. 

Da expressão do recalcado à defesa contra a angústia. — As 
impressões procedentes do traumatismo pareceram numa primeira 
aproximação determinar o sintoma por uma relação simples: uma outra parte 
diversa da sua recordação, senão a sua forma representativa, pelo menos as 
suas correlações afectivas foi, não esquecida, mas recalcada no inconsciente, e 
o sintoma, ainda que a sua produção tome vias não menos diversas, deixava-se 
reduzir a uma função de expressão do recalcado, o qual manifestava assim a 
sua permanência no psiquismo. Não somente com efeito a origem do sintoma 
se compreendia por uma interpretação segundo uma chave entre outras, 
simbolismo, deslocamento, etc., que conviesse à sua forma, mas também o 



sintoma cedia à medida que esta compreensão era comunicada ao sujeito. Que 
a cura do sintoma esteja ligada ao facto de ter sido reconduzida à consciência 
a impressão da sua origem, ao mesmo tempo que se demonstrou ao sujeito a 
irracionalidade da sua forma — uma tal indução reencontrava no espírito as 
vias já traçarias pela ideia socrática que o homem se liberta conhecendo-se 
pelas intuições da razão. Mas foi preciso trazer à simplicidade como ao 
optimismo desta concepção correcções sempre mais pesadas, desde que a 
experiência mostrou que uma resistência é oposta pelo sujeito à elucidação do 
sintoma e que um transfert afectivo que tem o analista por objecto, é a força 
que na cura acaba por prevalecer. 

Conclui-se no entanto desta etapa a noção de que o sintoma nevrótico 
representa no sujeito um momento da sua experiência em que ele não é capaz 
de se reconhecer, uma forma de divisão da personalidade. Mas à medida que a 
análise chegou cada vez mais perto da produção ido sintoma, a sua 
compreensão recuou da clara função de expressão do inconsciente a uma mais 
obscura função de defesa contra a angústia. Esta angústia, FREUD, nas suas 
observações mais recentes, considera-a como o sinal que, por estar desligado 
duma situação primordial de separação, ressurge à semelhança dum perigo de 
castração. A defesa do sujeito, se é certo que o sintoma fragmenta a 
personalidade, consistiria pois em dar lugar a este perigo interditando a si 
próprio tal acesso à realidade, sob uma forma simbólica ou sublimada. A 
forma que se reconhece nesta concepção do sintoma não deixa em princípio 
mais resíduo que o seu conteúdo ao ser compreendida por uma dinâmica das 
tendências, mas tende a transformar em termos de estrutura a referência do 
sintoma ao sujeito deslocando o interesse sobre a função do sintoma quanto às 
relações com a realidade. 

Deformações específicas da realidade humana. — Os efeitos de 
interdição de que aqui se trata constituem relações que, por serem inacessíveis 
ao controle consciente e não se manifestarem senão em negativo no 
comportamento, revelam claramente a sua forma intencional à luz da 
psicanálise; mostrando a unidade duma organização a partir do aparente acaso 
dos desarranjos das funções e da fatalidade dos fados que fazem falhar a acção 
até ao constrangimento, próprio da espécie, do sentimento de culpabilidade. A 
psicologia clássica enganava-se quando acreditava que o eu, isto é este objecto 
onde o sujeito se reflecte como coordenado à realidade que reconhece como 
exterior a si, compreende a totalidade das relações que determinam o 
psiquismo do sujeito. Erro correlativo a um impasse na teoria do 
conhecimento e ao revés acima evocado duma concepção moral. 



Freud concebe o eu, em conformidade com esta psicologia que ele qualifica 
de racionalista, como o sistema das relações psíquicas segundo o qual o sujeito 
subordina a realidade à percepção consciente; pelo que antes do mais lhe deve 
opor com o termo de super-eu o sistema, atrás definido, das interdições 
inconscientes. Mas parece-nos importante equilibrar teoricamente este sistema 
juntando-lhe o das projecções ideais que, das imagens de grandeza da «folie du 
logis» aos fantasmas que polarizam o desejo sexual e a ilusão individual da 
vontade do poder, manifesta nas formas imaginárias do eu uma condição não 
menos estrutural da realidade humana. Se este sistema é bastante mal definido 
por um uso do termo de «ideal do eu» que se confunde ainda com o super-eu, é 
suficiente no entanto para lhe apreender a originalidade de indicar que ele 
constitui como segredo da consciência o acesso que o analista tem ao mistério do 
inconsciente; mas é precisamente por ser demasiado imanente à experiência que 
deve ser isolado em último lugar pela doutrina: é para isso que esta exposição 
contribui. 

O drama existencial do indivíduo. — Se as instâncias psíquicas que 
escapam ao eu aparecem primeiro como o efeito do recalcamento da 
sexualidade na infância, a sua formação revela-se, à experiência, cada vez 
mais próxima, no que diz respeito ao tempo e à estrutura, da situação de 
separação que a análise da angústia faz reconhecer como primordial e que é a 
do nascimento. 

A referência de tais efeitos psíquicos a uma situação tão original não deixa 
de ser obscura. Parece-nos que a nossa concepção do estado do espelho pode 
contribuir para a esclarecer: ela estende o traumatismo suposto desta situação a 
todo um estado de desmembramento «morcellement» funcional, determinado 
pelo especial inacabamento do sistema nervoso; ela reconhece desde este estado 
a intencionalização desta situação em duas manifestações psíquicas do sujeito: a 
assunção do despedaçamento original sob o jogo que consiste em rejeitar o 
objecto, e a afirmação da unidade do corpo próprio sob a identificação à imagem 
especular. Há aí um nó fenomenológico que, manifestando sob a sua forma 
original estas propriedades inerentes ao sujeito humano de mimar a sua 
mutilação e de se ver outro que não ele, deixa apreender também a sua razão 
essencial nas servidões, próprias à vida do homem, de ultrapassar uma ameaça 
específica e de dever a sua salvação ao interesse do seu congénere. 

É com efeito a partir duma identificação ambivalente ao seu semelhante 
que, pela participação ciumenta e a concorrência simpática, o eu se diferencia 
num progresso comum do outro e do objecto. A realidade que inaugura este jogo 
dialéctico guardará a deformação estrutural do drama existencial que a 
condiciona e a que podemos chamar o drama do indivíduo, como o acento que 
recebe este termo da ideia da prematuração específica. 



Mas esta estrutura não se diferencia plenamente a não ser onde foi 
reconhecida primeiramente, no conflito da sexualidade infantil, o que se 
concebe pelo que ela não cumpre senão nessa altura a sua função quanto à 
espécie: assegurando a correcção psíquica da pré-maturação seuxal, o super-
eu, pelo recalcamento do objecto biologicamente inadequado que propõe ao 
desejo a sua primeira prematuração, o ideal do eu pela identificação 
imaginária que orientará a escolha do objecto biologicamente adequado à 
maturação puberal. 

Momento que sanciona o acabamento consecutivo da síntese específica do 
eu na dita idade da razão; como personalidade, pelo advento dos caracteres de 
compreensibilidade e de responsabilidade, como consciência individual por uma 
certa viragem que opera o sujeito da nostalgia da mãe à afirmação mental da sua 
autonomia. Momento que marca sobretudo este passo afectivo na realidade, que 
está ligado à integração da sexualidade no sujeito. Encontra-se aí um segundo nó 
do drama existencial que o complexo de Édipo inicia ao mesmo tempo que 
resolve o primeiro. As sociedades primitivas, que trazem uma regulamentação 
mais positiva à sexualidade do indivíduo, manifestam o sentido desta integração 
irracional na função iniciática do totem, na medida em que o indivíduo lhe 
identifica a sua essência vital e se lhe assimila ritualmente: o sentido do totem, 
reduzido por Freud ao do Édipo, parece-nos equivaler mais a uma das suas 
funções: a do ideal do eu. 

A forma degradada do Édipo. — Tendo assim respeitado a nossa 
intenção de referir ao seu alcance concreto — quer dizer existencial — os 
termos mais abstractos que elaborou a análise das nevroses, nós podemos 
agora definir melhor o papel da família na génese destas afecções. Está ligado 
à dupla carga do complexo de Édipo pela sua incidência ocasional no 
progresso narcísico, interessa o acabamento estrutural do eu; pelas imagens 
que introduz nesta estrutura, ele determina uma certa animação afectiva da 
realidade. A regulação destes efeitos concentra-se no complexo, à medida que 
se racionalizam as formas de comunhão social na nossa cultura, racionalização 
que ele determina reciprocamente humanizando o ideal do eu. Por outro lado, 
o desregulamento destes efeitos aparece em função das exigências crescentes 
que impõe ao eu esta cultura mesmo quanto à coerência e ao ímpeto criador. 

Ora os acasos e os caprichos desta regulação multiplicam-se à medida 
que o mesmo progresso social, fazendo evoluir a família para a forma 
conjugal, submete-se cada vez mais às variações individuais. Desta «anomia» 
que favoreceu a descoberta do complexo, depende a forma de degradação sob 
a qual o conhecem os analistas: forma que nós definiremos por um 
recalcamento incompleto do desejo pela mãe, com a reactivação da angústia e 



da investigação, inerentes à relação do nascimento, por um abastardamento 
narcísico da idealização do pai, que faz ressaltar na identificação edipiana a 
ambivalência agressiva imanente à relação primordial ao semelhante. Esta 
forma é o efeito comum tanto das incidências traumáticas do complexo como 
da anomalia das relações entre seus objectos. Mas a estas duas ordens de 
causas respondem respectivamente duas ordens de nevroses, as ditas de 
transfert e as ditas de carácter. 

NEVROSES DE TRANSFERT 

É preciso pôr de lado a mais simples destas nevroses, quer dizer a fobia 
sob a forma em que a observamos mais frequentemente na criança: a que tem 
por objecto o animal.  

Ela não é senão uma forma substituitiva da degradação do Édipo, uma vez 
que o animal grande representa aí imediatamente a mãe como gestadora, o pai 
como ameaçador, o irmãozinho como intruso. Mas ela merece um reparo, porque 
o indivíduo reencontra nela, para a sua defesa contra a angústia, a própria forma 
do ideal do eu, que nós reconhecemos no totem e pela qual as sociedades 
primitivas asseguram à formação sexual do sujeito um conforto menos frágil. O 
nevrótico não segue no entanto o trilho de alguma «recordação hereditária», mas 
somente o sentimento imediato, e não sem profunda razão que o homem tem do 
animal como do modelo da relação natural. 

São as incidências ocasionais do complexo de Édipo no progresso 
narcísico, que determinam as outras nevroses de transfert: a histeria e a 
nevrose obsessiva. É preciso ver delas o tipo nos acidentes que FREUD desde 
logo e magistralmente precisou como origem destas nevroses. 

A acção manifesta que a sexualidade, como todo o desenvolvimento 
psíquico do homem, está sujeita à lei da comunicação que o especifica. 
Sedução ou revelação, estes acidentes desempenham o seu papel, enquanto que 
o sujeito, como que precocemente surpreendido por eles em qualquer processo 
da sua «recolagem» narcísica, os compõe pela identificação. Este processo, 
tendência ou forma, segundo o aspecto da actividade existencial do sujeito que 
lhe diz respeito — assunção da separação ou afirmação da sua identidade — 
será erotizado em sado-masoquismo ou em escoptofilia (desejo de ver ou de 
ser visto). Como tal, ele tenderá a suportar o recalcamento correlativo da 
maturação normal da sexualidade, e levará para aí uma parte da estrutura 
narcísica. Esta estrutura fará falta à síntese do eu e o regresso do recalcado 
responde ao esforço constitutivo do eu para se unificar. O sintoma exprime ao 



mesmo tempo esta falta e este esforço, ou melhor a sua composição na 
necessidade primordial de fugir à angústia. 

Mostrando assim a génese da divisão que introduz o sintoma na 
personalidade, depois de ter revelado as tendências que ele representa, a 
interpretação freudiana, reunindo a análise clínica de JANET, ultrapassa-a 
numa compreensão dramática da nevrose, como luta específica contra a 
angústia. 

A Histeria. — O sintoma histérico, que é a desintegração de uma função 
somaticamente localizada: paralisia, anestesia, algia, inibição, escotomisação, 
vai buscar o seu sentido ao simbolismo organomórfico — estrutura 
fundamental do psiquismo humano segundo Freud, que manifesta por uma 
espécie de mutilação o recalcamento da satisfação genital. 

Este simbolismo, por ser aquela estrutura mental pela qual o objecto 
participa nas formas do corpo próprio, deve ser concebido como a forma 
específica dos dados psíquicos do estado do corpo fragmentado: por outro lado 
certos fenómenos motores carecterísticos do estado de desenvolvimento que 
designamos assim, aproximam-se demasiado de certos sintomas histéricos para 
que se não procura neste estado a origem da famosa complacência somática que 
é preciso admitir como condição constitucional da histeria. É por um sacrifício 
mutilador que a angústia é aqui ocultada; e o esforço de restauração do eu marca-
se no destino do histérico por uma reprodução repetitiva do recalcamento. 
Compreendemos assim que estes sujeitos mostrem nas suas pessoas as imagens 
patéticas do drama existencial do homem. 

A nevrose obsessiva. — No que diz respeito ao sintoma obsessivo, onde 
JANET reconheceu bem a dissociação das condutas organizadoras do eu — 
apreensão obsidente, obsessão ruminadora, escrupulosa, ou dúvida obsessiva 
— vai buscar o seu sentido ao deslocamento do afecto na representação; 
processo cuja descoberta é também devida a FREUD. 

FREUD mostra além disso por que desvios, na própria repressão, cujo 
sintoma é aqui manifesto sob a forma mais frequente da culpabilidade, se vem a 
compor a tendência agressiva que sofreu o deslocamento. Esta composição 
assemelha-se demasiado aos efeitos da sublimação, e as formas que a análise 
demonstra no pensamento obsessivo — isolamento do objecto, desconexão 
causal do facto, anulação retrospectiva do acontecimento — manifestam-se 
demasiado como a criatura das próprias formas do conhecimento, para que se 
não procure a origem desta nevrose nas primeiras actividades de identificação do 
eu, o que muitos analistas reconhecem insistindo no desabrochar precoce do eu 
nestes sujeitos; de resto os sintomas chegam a ser tão pouco desintegrados do eu 



que FREUD introduziu para os designar o termo de pensamento compulsivo. São 
pois as superestruturas da personalidade que são aqui utilizadas para mistificar a 
angústia. O esforço de reestruturação do eu traduz-se no destino do obcecado por 
uma perseguição tantalizante do sentidomento da sua unidade. E compreende-se 
a razão pela qual estes sujeitos, que se distinguem frequentemente pelas suas 
faculdades especulativas, mostram em muitos dos seus sintomas o reflexo 
ingénuo dos problemas existenciais do homem. 

Incidência individual das causas familiares. — Vemos assim que é a 
incidência do traumatismo no progresso narcísico que determina a forma do 
sintoma com o seu conteúdo. Naturalmente, por ser exógeno, o traumatismo 
interessará pelo menos passageiramente a vertente passiva antes da vertente 
activa deste progresso, e toda a divisão da identificação consciente do eu parece 
implicar a base duma fragmentação funcional: o que confirma com efeito o 
substrato histérico que a análise encontra cada vez que se pode reconstituir a 
evolução arcaica duma nevrose obsessiva. Mas uma vez que os primeiros efeitos 
do traumatismo abriram o seu leito segundo uma das vertentes do drama 
existencial: assunção da separação ou identificação do eu, o tipo da nevrose vai-
se acentuando. 

Esta concepção não tem somente a vantagem de incitar a apreender de um 
ponto de vista mais elevado o desenvolvimento da nevrose, recuando um pouco 
no recurso aos dados da constituição em que se repousa sempre demasiado 
depressa; ela dá conta do carácter essencialmente individual das determinações 
da afecção. Se as nevroses mostram, com efeito, pela natureza das complicações 
que o sujeito lhes traz na idade adulta (por adaptação secundária à sua forma e 
também por defesa secundária contra o próprio sintoma, enquanto portador do 
recalcado), uma variedade de formas tal que o seu catálogo ainda está para fazer 
depois dum terço de século de análise — a mesma variedade se observa nas suas 
causas É preciso ler os relatórios de curas analiticas e especialmente os 
admiráveis casos publicados por FREUD para compreender a gama infinita de 
acontecimentos que podem inscrever os seus efeitos numa nevrose, como 
traumatismo inicial ou como ocasiões da sua reactivação — com que subtilidade 
os rodeios do complexo edipiano são utilizados pela incidência sexual: a ternura 
excessiva dum pai ou uma severidade inoportuna podem desempenhar o papel de 
sedução tal como o temor desperto da perda do objecto parental, uma queda de 
prestígio atingindo a sua imagem podem ser experiências reveladoras. Nenhuma 
atipia do complexo pode ser definida por efeitos constantes. Quando muito 
podemos notar globalmente uma componente homossexual nas tendências 
recalcadas pela histeria, e a marca geral da ambivalência agressiva em relação ao 
pai na nevrose obsessiva; trata-se aliás de formas manifestas da subversão 
narcísica que caracteriza as tendências determinantes das nevroses. 

É também em função do progresso narcísico que é preciso conceber a 
importância tão constante do nascimento dum irmão: se o movimento 



compreensivo da análise exprime disso ressonância no sujeito por qualquer 
motivo: investigação, rivalidade, agressividade, culpabilidade, convém não 
tomar esses motivos como homogéneos com o que eles representam no adulto 
mas convém corrigir o seu conteúdo lembrando-se da heterogeneidade da 
estrutura do eu na primeira infância; assim a importância deste acontecimento 
mede-se pelos seus efeitos no processo de identificação: ele precipita muitas 
vezes a formação do eu e fixa a sua estrutura a uma defesa susceptível de se 
manifestar em traços de carácter, mesquinho ou autoscópico. E é também como 
uma ameaça, intimamente ressentida na identificação ao outro, que pode ser 
vivida a morte dum irmão. 

Constatar-se-á após este exame que se a soma dos casos assim publicados 
pode ser posta no dossier das causas familiares destas nevroses, é impossível de 
relacionar cada entidade a qualquer anomalia constante das instâncias familiares. 
Isto pelo menos é verdadeiro nas nevroses de transfert; o silêncio a seu propósito 
num relatório apresentado ao Congresso dos psicanalistas franceses em 1936 
sobre as causas familiares das nevroses é decisivo. Não é para diminuir a 
importância do complexo familiar na génese destas nevroses, mas para fazer 
reconhecer o seu alcance de expressões existenciais do drama do indivíduo. 

NEUROSES DE CARÁCTER  

As nevroses ditas de carácter, pelo contrário, deixam ver certas 
relações constantes entre as suas formas típicas e a estrutura da família 
onde cresceu o sujeito. Foi a investigação psicanalítica que permitiu 
reconhecer como nevrose perturbações do comportamento e do 
interesse que não se sabia relacionar senão à idiossincrasia do 
caracter; e reencontrou aí o mesmo efeito paradoxal de intenções 
inconscientes e de objectos imaginários que se revelou nos sintomas 
das nevroses clássicas; e constatou a mesma acção ida cura 
psicanalítica, substituindo na teoria como na prática uma concepção 
dinâmica à noção inerte de constituição. 

O super-eu e o ideal do eu são, com efeito, condições de estrutura do 
sujeito. Se eles manifestam nos sintomas a desintegração produzida pela sua 
interferência na génese do eu, eles podem também produzir-se por um 
desequilíbrio da sua própria instância na personalidade: por uma variação do que 
se poderia chamar a fórmula pessoal do sujeito. Esta concepção pode estender-se 
a todo o estudo do carácter, onde, por ser relacional, ela traz uma base 
psicológica pura à classificação das suas variedades, quer dizer uma outra 
vantagem sobre a incerteza dos dados aos quais se referem as concepções 
constitucionais neste campo predestinado ao seu pleno desenvolvimento. 



A nevrose de carácter traduz-se pois por entraves difusos nas actividades 
da pessoa, por impasses imaginários nas relações com a realidade. Ela é tanto 
mais pura quanto entraves e impasses estão subjectivamente mais integrados 
no sentimento da autonomia pessoal. O que não quer dizer que ela seja 
exclusiva dos sintomas de desintegração, pois que a encontramos cada vez 
mais como fundo nas nevroses de transfert. As relações da nevrose de carácter 
à estrutura familiar dizem respeito ao papel dos objectos parentais na 
formação do super-eu e do ideal do eu. Todo o desenvolvimento deste estudo 
tem em vista demonstrar que o complexo de Édipo supõe uma certa tipicidade 
nas relações psicológicas entre os pais, e nós insistimos especialmente sobre o 
duplo papel que o pai desempenha, enquanto representa a autoridade e 
enquanto que é o centro da revelação sexual; é com a própria ambiguidade da 
sua imago, incarnação da repressão e catalizador dum acesso essencial à 
realidade, que nós relacionamos o duplo progresso, típico duma cultura, dum 
certo desempenho do super-eu e duma orientação eminentemente evolutiva da 
personalidade. 

Ora verifica-se na experiência que o sujeito forma o seu super-eu e o seu 
ideal do eu, não tanto a partir do eu dos pais, como a partir das instâncias 
homólogas da sua personalidade: o que quer dizer que no processo de 
identifica-cão que resolve o complexo edipiano, a criança é bem mais sensível 
às intenções, que lhe são afectivamente comunicadas da pessoa parental, do 
que se pode objectivar do seu comportamento. 

É o que põe no primeiro plano das causas de nevrose a nevrose parental, e 
ainda que as nossas observações precedentes sobre a contingência essencial ao 
determinismo psicológico da nevrose induzida, a transmissão tenderá a ser 
similar, em função da penetração afectiva que abre o psiquismo infantil ao 
sentido mais escondido do comportamento parental. 

Reduzida à forma global cio desequilíbrio esta transmissão está patente 
clinicamente, mas não se pode distingui-la do dado antropológico da 
degenerescência. 

Só a análise ai discerne o mecanismo psicológico, relacionando certos 
efeitos constantes a uma atipia da situação familiar. 

A nevrose de auto-punição. — Uma primeira atipia define-se assim 
devido ao conflito que implica o complexo de Édipo especialmente nas 
relações do filho com o pai. A fecundidade deste conflito tem a ver com a 
selecção psicológica que ele assegura fazendo da oposição de cada geração à 



precedente a própria condição dialéctica da tradição do tipo paternalista. Mas 
em cada ruptura desta tensão, numa geração dada, seja em função de qualquer 
debilidade individual, seja por qualquer excesso de dominação paternal, o 
indivíduo cujo eu fraqueja receberá a mais o fardo dum super-eu excessivo. 
Entregaram-se a considerações divergentes sobre a noção dum super-eu 
familiar; ela responde seguramente a uma intuição da realidade. Para nós o 
reforço patogénico do super-eu no indivíduo faz-se em dupla função: do rigor 
da dominação patriarcal e da forma tirânica das interdições que ressurgem 
com a estrutura matriarcal de toda e qualquer estagnação nos laços 
domésticos. Os ideais religiosos e os seus equivalentes sociais desempenham 
aqui facilmente o papel de veículos desta opressão psicológica, enquanto são 
utilizados para fins exclusivistas pelo corpo familiar e reduzidos a significar as 
exigências do nome ou da raça. 

É, nestas conjunturas, que se produzem os casos mais marcantes destas 
nevroses, a que chamamos de auto-punição pela preponderância frequentemente 
unívoca que aí tem o mecanismo psíquico com este nome; estas nevroses, que 
devido à extensão muito geral deste mecanismo se diterenciariam melhor como 
nevroses de destino, manifestam-se em toda a gama de condutas de fracasso, de 
inibição, de decadência, onde os psicanalistas souberam reconhecer uma 
intenção inconsciente; a experiência analítica sugere estender cada vez mais 
longe, e até à determinação de doenças orgânicas, os efeitos da auto-punição. 
Eles esclarecem a reprodução de certos acidentes vitais mais ou menos graves na 
mesma idade em que apareceram num dos pais, e esclarecem algumas viragens 
de actividade e de carácter, ao cabo de prazos análogos, à idade da morte do pai 
por exemplo, e toda a espécie de comportamentos de identificação, incluindo, 
sem dúvida, muitos daqueles casos de suicídio, que põem um problema singular 
de hereditariedade psicológica. 

Introversão da personalidade e esquizonoia. — Uma segunda atipia da 
situação familiar define-se na dimensão dos efeitos psíquicos que o Édipo 
assegura enquanto preside à sublimação da sexualidade: efeitos que nos 
esforçamos por apreender como duma animação imaginativa da realidade. 
Refere-se aí toda uma ordem de anomalias dos interesses, que justifica, para a 
intuição imediata, o uso sistematizado na psicanálise do termo de libido. 
Nenhuma outra com efeito senão a eterna entidade do desejo parece convir 
para designar as variações que a clínica manifesta no interesse que o sujeito 
tem pela realidade, no ímpeto que sustem a sua conquista ou a sua criação. 
Não é menos notável observar que, à medida que este ímpeto amortece, o 
interesse que o sujeito reflete sobre a sua própria pessoa se traduz num jogo 
cada vez mais imaginário, quer se refira à sua integridade física, ao seu valor 
moral ou à sua representação social. 



Esta estrutura de involução intrapsíquica que designamos como introversão 
da personalidade, sublinhando que se usa este termo em sentidos um pouco 
diferentes, responde à relação do narcisismo, tal como o definimos 
geneticamente como a forma psíquica onde se compensa a insuficiência 
específica da vitalidade humana. Assim um ritmo biológico regula sem dúvida 
certas perturbações afectivas, ditas ciclotímicas, sem que a sua manifestação seja 
separável duma inerente expressividade de derrota e triunfo. 

Do mesmo modo todas as integrações do desejo humano se fazem em 
formas derivadas do narcisismo primordial. 

Mostrámos no entanto que duas formas se distinguiam pela sua função 
crítica neste desenvolvimento: a do duplo e a do ideal do eu, a segunda 
representando o acabamento e a metamorfose da primeira. O ideal do eu, com 
efeito, substitui ao duplo quer dizer à imagem antecipadora da unidade do eu, no 
momento em que esta acaba, a nova antecipação da maturidade libidinal do 
sujeito. É por isso que qualquer carência da imago formadora do ideal do eu 
tenderá a produzir uma certa introversão da personalidade pela subducção 
narcísica da libido. Introversão que se exprime ainda como uma estagnação mais 
ou menos regressiva nas relações psíquicas formadas pelo complexo de 
desmame, — o que define essencialmente a concepção analítica da esquizonoía. 

Desarmonia do par parental. — Os analistas insistiram sobre as causas 
de nevroses que constituem as perturbações da libido na mãe, e a menor 
experiência revela com efeito em numerosos casos de nevrose uma mãe 
frígida, na qual se nota que a sexualidade, derivando-se nas relações com a 
criança, subverteu a natureza destas: mãe que protege(2) e anima, por uma 
ternura excessiva onde se exprime mais ou menos conscientemente um ímpeto 
recalcado; ou mãe duma secura paradoxal de rigores mudos, por uma 
crueldade inconsciente em que se traduz uma fixação bem mais profunda da 
libido. 

Uma justa apreciação destes casos não pode deixar de ter em conta uma 
anomalia correlativa no pai. É no círculo vicioso de desequilíbrios libidinais, que 
constitui nestes casos o círculo da família, que é preciso compreender a frigidez 
maternal para medir os seus efeitos. Nós pensamos que o destino psicológico da 
criança depende antes de tudo da relação que mostram entre si as imagens 
parentais. É por aí que o desentendimento dos pais é sempre nocivo à criança, e 
que, se por um lado nenhuma recordação é mais sensível na sua memória do que 
o reconhecimento formulado do caracter mal sucedido da sua união, por outro 
lado as formas mais secretas deste desentendimento não são menos perniciosas. 
Nenhuma conjuntura é com efeito mais favorável à identificação acima indicada 

                                                 
2 Do francês «couve». 



como susceptível de provocar a nevrose, do que a percepção muito segura na 
criança, nas relações dos pais entre si, do sentido nevrótico das barreiras que os 
separam e muito especialmente no pai em razão da função reveladora da sua 
imagem no processo de sublimação sexual. 

Prevalência do complexo do desmame. — É pois à desarmonia sexual 
entre os pais que é preciso referir a prevalência que guardará o complexo do 
desmame num desenvolvimento que ele poderá marcar sob vários modos 
nevróticos 

O sujeito será condenado a repetir indefinidamente o esforço do 
desprendimento da mãe — e é aí que se encontra o sentido de toda a espécie de 
condutas forçadas, indo de certas fugas de criança às impulsões vagabundas e às 
rupturas caóticas que singularizam a conduta de uma idade mais avançada; ou 
então o sujeito permanece prisioneiro das imagens do complexo, e submetido 
tanto à sua instância letal como à sua forma narcísica — é o caso da consumação 
mais ou menos intencionalizada onde, sob o termo de suicídio não violento, nós 
marcamos o sentido de certas nevroses orais ou digestivas; é igualmente o caso 
daquele investimento libinal que atraiem na hiponcondria as endoscopias mais 
singulares, como a preocupação, mais compreensível mas não menos curiosa, do 
equilíbrio imaginário dos ganhos alimentares e das perdas excretórias. Esta 
estagnação psíquica pode também manifestar o seu corolário social numa 
estagnação dos laços domésticos, ficando os membros do grupo familiar 
aglutinados pelas suas «doenças imaginárias» num nó isolado na sociedade, 
queremos dizer tão estéril para o seu comércio como inútil à sua arquitectura. 

Inversão da sexualidade. — É preciso distinguir enfim uma 
terceira atipia da situação familiar, que interessando também a 
sublimação sexual, atinge electivamente a sua função mais delicada, 
que é de assegurar a sexualização psíquica, quer dizer uma certa relação 
de conformidade entre a personalidade imaginária do sujeito e o seu 
sexo biológico: esta relação encontra-se invertida em diversos níveis da 
estrutura psíquica, incluindo a determinação psicológica duma patente 
homossexualidade. 

Os analistas não tiveram necessidade de aprofundar demasiado os dados 
evidentes da clínica por incriminar aqui também o papel da mãe, a saber tanto os 
excessos da sua ternura para com a criança como os traços da virilidade do seu 
próprio carácter. É por um triplo mecanismo que, ao menos para o sujeito 
macho, se realiza a inversão: umas vezes à flor da consciência, quase sempre à 
flor da observação, uma fixação afectiva à mãe, fixação que se concebe conduza 
à exclusão de uma outra mulher; mais profunda, mas ainda penetrável, mesmo 



que só à intuição poética, a ambivalência narcísica segundo a qual o sujeito se 
identifica à sua mãe e identifica o objecto de amor à sua própria imagem 
especular, a relação da sua mãe a si próprio dando a forma em que se incrustam 
para sempre o modo do seu desejo e a escolha do seu objecto, desejo motivado 
de ternura e de educação, objecto que reproduz um momento do seu desejo; 
enfim, no fundo do psiquismo, a intervenção muito propriamente castrativa pela 
qual a mãe deu saída à sua própria reivindicação viril. 

Aqui se vê bem mais claramente o papel essencial da relação entre os 
pais; e os analistas sublinham como o carácter da mãe se exprime também no 
plano conjugal por uma tirania doméstica, cujas formas larvares ou patentes, 
da reivindicação sentimental à confiscação da autoridade familiar traem todas 
o seu sentido profundo de protesto viril, encontrando este uma expressão 
iminente, ao mesmo tempo simbólica, moral e material, na satisfação de deter 
os «cordões da bolsa». As disposições que, no marido, asseguram 
regularmente uma espécie de harmonia a este casal, não fazem mais do que 
tornar manifestas as harmonias mais obscuras que fazem da carreira do 
casamento o lugar eleito da cultura das nevroses, depois de ter guiado um dos 
cônjuges ou os dois numa escolha divinatória do seu complementar, as 
advertências do inconsciente num sujeito respondendo sem intermediário aos 
sinais pelos quais se trai o inconsciente do outro. 

Prevalência do princípio macho. — Também aí uma consideração 
suplementar parece-nos impor-se, que relaciona desta vez o processo familiar 
às suas condições culturais. Pode-se ver no facto do protesto viril da mulher a 
consequência última do complexo de Édipo. Na hierarquia dos valores que, 
integrados às próprias formas da realidade, constituem uma cultura, é uma das 
mais características a harmonia que ela define entre os princípios macho e 
fêmea da vida. As origens da nossa cultura estão demasiadamente ligadas ao 
que poderíamos chamar a aventura da família paternalista, para que ela não 
imponha, em todas as formas de que enriqueceu o desenvolvimento psíquico, 
uma prevalência do princípio macho, cujo alcance moral conferido ao termo 
de virilidade basta para medir a parcialidade. 

É evidente pelo sentido do equilíbrio, que é o fundamento de todo o 
pensamento, que esta preferência tem um reverso: fundamentalmente é a 
ocultação do princípio feminino sob o ideal masculino, de que a virgem, pelo 
seu mistério, é através das idades desta cultura o sinal vivo. Mas é próprio do 
espírito que desenvolva em mistificação as antinomias do ser que o 
constituem, e o próprio peso destas superestruturas pode chegar a derrubar-
lhes a base. Não há ligação mais clara para o moralista que a que une o 
progresso social da inversão psíquica a uma viragem utópica dos ideais duma 



cultura. Desta ligação, o analista discerne a determinação individual nas 
formas de sublimidade moral, sob as quais a mãe do invertido exerce a sua 
acção mais categoricamente emasculante. 

Não é por acaso que acabamos com a inversão psíquica este ensaio de 
sistematização das nevroses familiares. Se com efeito a psicanálise partiu das 
formas patentes da homossexualidade para reconhecer as discordâncias 
psíquicas mais subtis da inversão, é em função de uma antinomia social que é 
preciso compreender este impasse imaginário da polarização sexual quando aí 
se comprometem invisivelmente as formas de uma cultura, os costumes e as 
artes, a luta e o pensamento. 

Jacques LACAN, 
antigo chefe de clínica na Faculdade de Medicina 



TEXTO, CONTEXTO 

Queríamos situar este texto no seu contexto: contexto cientifico por um 
lado, e a cena social em que ele aparece, por outro. 

O contexto científico actual parece-nos caracterizado pelo esboço de uma 
nova revolução científica: os primeiros traços de um pensamento novo 
parecem desenhar-se sob a organização oficial do saber. 

No domínio que nos ocupa, o das ciências ditas humanas, e em particular 
no campo da psicanálise, um sintoma desta crise parece-nos ser a crítica do 
estruturalismo, em torno da seguinte tese: o estruturalismo engloba tudo na 
linguagem, na estrutura (ou mesmo no sistema: este salto da estrutura para o 
sistema mereceria aliás, por si só, ser interrogado); haveria um outro da 
cultura e da linguagem, ignorado, recalcado mas que insiste, e que é urgente 
ouvir. Esse outro pode-se chamar: natureza, corpo, sentido, loucura, pulsão, 
povo. 

Esta crítica do estruturalismo dá que pensar: porque há efectivamente um 
«outro» que insiste e não é escutado; mas esse outro parece também marcado, 
«estruturado como uma linguagem», não é pura força, puro dinamismo; não é 
(povo ou pulsão) o que se exclui da ordem cultural; a sua linguagem é apenas 
desconhecida, desprezada, dominada. Ao que nos parece, o trabalho desse 
«negativo» pode ser posto particularmente em evidência, se quisermos 
retomar em psicanálise, a perspectiva genética de que o texto «A família» 
constitui um exemplo notável. O ponto de vista genético (no sentido 
psicanalítico) da história (3) do sujeito não menospreza, com efeito, nem a 
estrutura, nem o dinamismo, mas manifesta a instalação progressiva de uma 
estruturação cultural, no lugar da ordem vital. A história que é, ao mesmo 
tempo, estrutura, repetição do mesmo, mas também seguimento de 
acontecimentos sempre novos e diferentes, permite conjugar estas duas 
dimensões do estrutural e do dinamismo. 

Não se abandonará portanto a atenção devida ao regime dos significantes. 

                                                 
3 Cfr. também a importância do conceito da história no campo do marxismo. 



Ela é teórica e praticamente fecunda. Teoricamente porque abre o espaço em 
que a ciência é possível: as teses de Lacan são a este respeito decisivas. Elas 
permitem ultrapassar concepções românticas dos instintos e das paixões por 
uma leitura completamente rigorosa da linguagem inconsciente. 

Do ponto de vista da praxis, embora seja menos imediatamente evidente, 
essas teses mostram também a sua utilidade. 

A nossa incapacidade de produzir novas representações (4) testemunha a 
solidez das nossas fixações imaginárias. Há um medo da irrupção do outro 
(dos outros e do Outro — onde Lacan designa o inconsciente) que condena à 
repetição do mesmo. Mesmo se, de certo modo, nunca se escapa por completo 
à repetição, a capacidade de produzir discursos novos, e talvez realidades 
novas, depende muito da capacidade individual ou colectiva de ouvir este 
Outro. 

A nível do indivíduo, é evidente que a cura psicanalítica se propõe 
precisamente favorecer esta abertura ao Outro. Mas podem existir outros 
mecanismos individuais ou sociais que também o permitam. 

É assim que a publicação de um texto de Lacan, hoje, em Portugal, pode 
não ser indiferente à cena em que aparece. Lembremo-nos daquela definição 
da política proposta por Platão, e tantas vezes citada: a política é o que faz 
existir uma medida comum: uma medida comum, quer dizer uma referência 
cultural e ideológica, discurso que se quer sem fissura e se entende de uma 
ponta a outra de uma sociedade dada, discurso que é pura repetição do mesmo. 
Vê-se que a emergência de uma palavra nova, quer dizer de uma tentativa de 
expressão do não dito, do recalcado, pode ter efeitos de ruptura em relação ao 
poder do discurso único dominante. 

Mas a questão da praxis não se esgota aí. Se o instrumento da cura é a 
palavra no transfert, que se passará com a acção? Não haverá para a 
psicanálise acto concebível senão como «passagem ao acto» ou o simbólico 
poderá também informar a acção? Ou ainda, o que é que essa instância do 
simbólico tem a ver com a constituição da realidade o «princípio da 
realidade»)? (5). 

A mediatisação que se instala progressivamente na criança dá uma certa 
dominação sobre o real: «De bloqueado que ele estava na angústia de um 

                                                 
4 Incapacidade em que Piera CASTORIADIS — AULAGNIER via um dos sinais de pulsão de morte. 
5 Cfr. págs. 53, 54, 55 e 58 do texto: «A Familia». 



nascimento e de uma morte sem cessar renovadas que os eclipses da presença 
maternal lhe impõe, o sujeito, doravante, mostra-se capaz de se «mover» na 
sua própria experiência, em vez de a ela se «colar» como o insecto à lâmpada» 
(6). É a única maneira de se apropriar a experiência, de não a deixar exterior a 
si. 

A realidade surge, desprende-se ao mesmo tempo que a palavra para a 
designar. Os seus traços afirmam-se ao mesmo tempo que se constitui para o 
indivíduo, um ponto de ancoragem, um eixo a partir do qual as coisas se ligam 
e tomam figura. 

E no entanto as palavras têm o seu limite. O seu uso pode ser pervertido: 
é o problema da relação da linguagem ao poder. O que poderíamos chamar em 
primeira aproximação, o material, ou o que o marxismo designou como infra-
estrutura económica, pode resistir e interromper a circulação da linguagem. 
Sem dúvida que também não se trata aqui de um outro da estrutura, pois que a 
revolução mandona, de «crítica» da economia polítca é precisamente de ler aí 
também uma estrutura. A infra-estrutura económica dá conta do sistema de 
poder. Se a psicanálise pode interpretar as incidências do sistema de poder 
sobre o indivíduo assim como as suas possibilidades de defesa individual ele 
encontra aí o seu limite. 

É aí também que se dá a oclusão da palavra. 

Brigitte Cardoso e Cunha 

                                                 
6 A. De Waelhens, La psychose, Louvain, Neuweloerts, pág. 35. 



 

 

 

Este livro foi, composto e impresso para 

ASSÍRIO & ALVIM 

nas oficinas gráficas da COOPAG, SCARL 

Rua da Preciosa, 478 Telefone 68/428 — PORTO 

em Dezembro de 1981 Edição 111/PBP/01 


