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"Desde que o homem pré-histórico grava sobre um
osso um entalhe à cada uma de suas expedições de caça, ele
conota a repetição de um ciclo que é ao mesmo tempo o
mesmo e um outro, e a problemática se introduz sob dois
aspectos: duma parte, a questão não sendo resolvida no real,
é o significante que decide'!', introduzindo a diferença que
permite marcar os golpes; se repetindo diferente, ele asse-
gura à repetição escapar à identidade de seu eterno retorno;
por outro lado, cada golpe, sendo desde então um outro,
há a probabilidade, se aparece o mesmo no entanto, que
esse mesmo venha do real definido desde logo para ser o
que vem sempre ao mesmo lugar." in A Divisão do Sujeito-
Scilicet Vol. 2/3.

1. INTRODUÇÃO

O tema central deste trabalho foi-nos suscitado na época da redação de
uma dissertação de rnestradc '<' em psicopatologia, sobre as diferenças psicosse-
xuais através do estudo da identificação. Daí vimos aprofundando-o e atuali-
zando-o, principalmente através da bibliografia da Escola Freudiana de Paris que
nos é disponível.

O nosso intento específico é compreender a captação pelo sujeito das
torrr-.., de interação social que se dão ao longo do processo de identificação.
Entendemos que toda interação tem um sentido Gestáltico - como interdepen-
dência relacional e que implica troca de informações em significados.
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2. POR QUE INTERAÇÃO, PARADIGMA?

Em primeiro lugar, convimos ser o termo mais sábio pra definir o cerne das
Gestalten relacionais que vivemos em sociedade. E, se compreendido sob a forma
circular de retro-ação que representamos A "" 8(3), melhor ainda porque carac-
teriza a estrutura de toda sociabilidade salutar.

Em segundo lugar, porque tratando-se os fenômenos psrquicos na inter-
seção (4) daqueles outros que os implicam, como os biológicos por exemplo, é
posslvel concebê-Ios através de tal modelo. Freud, em seu 'Esboço da Psicaná-
lise', utiliza-o e vai longe ao discorrer sobre a "interação sinérgica e antagônica
das pulsões básicas. Transcendendo os limites da vida, as analogias com nossas
duas pulsões se estendem até a polaridade antinômica de atração e de repulsão
que rege o mundo inorgânico." (5)

Admitimos que toda atividade do conhecimento pode ser explicada como
estrutura simbólica e que, se simbolizar implica interação, a interdependência
relacional Todo-parte é o processo privilegiado para caracterizar em detalhes
como ocorre a estrutura.

3. INTERAÇAO SOCIAL AO LONGO DO PROCESSO
DE IDENTIFICAÇÃO

A concepção do processo de identificação em psicanálise, desde Freud
através de Lacan, implica tanto o estado de ser, hipotetizado existir na mais
tenra infância - antes de toda estrutura simbólica, quanto o que o sucede ao
fazer o sujeito sua entrada no real.

Lacan refere-se a este primeiro estado como diferenciação primária, prefé-
rivel ao que outros psicanalistas chamam de indiferenciação, porque a criança já
dispõe aí de "um mínimo de autonomia: aparelhos da percepção, da motrici-
dade, da memória, limiares de descarga das necessidades e dos afetos.',(6) O
sujeito funciona então com seu potencial hereditário primeiramente. Seus,
nascimento e desenvolvimento, entretanto, se dão engendrados nalgo outro que
lhe é anterior. ~ que surge a criança num mundo sócio-cultural cuja organização
lhe é exterior, a precede. Quem lhe engendra fá-Io porque já aí inseridos num
lugar cujo acesso requis algo de si mesmos. Que teve de ser por uma relativiza-
çãolseparação de seu mundo original, por assim dizer centrado em si, à submis-
são a um poder único sem o qual não se teria nenhum poder: o falo. A criança
é, portanto, efeito de quem lhe engendra, quem por sua vez são efeitos da estru-
tura onde existem ..

Falar sobre o processo causativo de tais efeitos é discorrer sobre a identi-
ficação dos sujeitos pelo poder que os reúne na estrutura; um processo que se dá
em interação e que resulta na transformação do original ao sócio-cultural, do ser
de natureza ao ser simbólico, do potencial ao poder. ~ falar sobre como aconte-
cemos falar, porquanto a linguagem é o veículo privilegiado dessa estrutura. O
inconsciente é estruturado como linguagem.
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Lacan aborda o processo veiculando a teoria freudiana do inconsci ntc
através dum enfoque estrutural e lingüístico. Para ele a transformação a que
aludimos é efeito do recalque originário, um fenômeno psíquico desencadeado
pelo fenômeno social do Interdito do Incesto. Daí o sujeito, alguém cujo
comportamento é significativo por referir-se à divisão em si mesmo disso que o
faz simbolizar.

A identificação não pode ser abordada senão por essa profunda divisão que
se instaura e funda o sujeito. Comentemos como acontece a partir da emergência
da matriz simbólica do eu. (7) .

4. A EMERGÊNCIA DA MATRIZ SIMBOLlCA DO EU

O sistema nervoso central, na ocasião do nascimento, não está desenvol-
vido para permitir à criança, desde logo, acesso simbólico ao real. A relação do
bebê com os agentes da socialização (a mãe e lou a babá, principalmente) não se
dá portanto do mesmo ponto de referência. A interação no meio social é media-
tizada pela troca simbólica. A criança e seu turno significa mas não referente a
esta troca. Quando porém, por volta dos seis meses, já está apta a ligar a integra-
ção operacional da motricidade à ação voluntária sobre o mundo, uma nova
fo~ma de relação emerge. A criança passa a perceber-se visualmente na unidade
do seu próprio corpo e na das demais pessoas e, daí, inicia-se numa outra forma
de ser. O que pré-cede esta unidade é a vivência do corpo despedaçado (8).

Lacan situa essa reação no estádio do espelho (a partir dos seis meses até a
idade de dois anos e meio) que compreende como uma função da imago. ~ uma
reação especular por tanto a criança reconhecer a imagem visual (Gestalt] do
corpo, e uma função da imago, porque estabelece uma relação do organismo à
sua realidade, do mundo interior ao mundo exterior. Nesse estádio, a matriz
simbólica do eu emerge incipiente e prefigura seu desenvolvimento posterior,
a saber - sua relação na dialética da identificação ao outro e a aquisição da
linguagem.

A Gestalt visual do corpo orienta esse movimento que é identificatório. O
eu surge marcado pela prevalência com o outro. A identificação aí é primária,
narcrsica e alienante. Se prevalece o outro, a criança é outramente do que
ela própria. ~ por isso que, referindo-se à interação nesta fase, Lacan afirma não
poder haver semelhante - "um outro que seja eu senão porque o eu é originaria-
mente um outro.,,(9)

A criança aí não é ainda um sujeito, no sentido pleno da palavra. ~ mais
falta pra sê-Io porque in-fans(10) . Em outros termos, tendo-se inteirado do que
é na imagem de si mesma à imagem do outro, deseja locupletar-se. O mundo dos
adultos comparado ao infantil é de mais poder agir; movimentam-se aqueles
constantemente, vão e voltam (desaparecem pra depois reaparecer - o que a
criança termina por representar inconscientemente) (11) , têm o poder de satisfa-
zer ou de frustar em contentando as necessidades vitais. Tudo isso é o ser na
estatura erétil a quem a criança procura assimilar-se, porque é então o que é,
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e o que não é por si. Isso, fá-Ia desejar, isto é, pedir esse algo que é pelo Outro.
Como poder? Identificando-se portanto ao objeto do desejo da mãe com o qual
confunde-se inicialmente.

O processo pleno terá ocorrido quando a condição da socialização, acesso
à cultura, permitir ao sujeito realizar o eu pelo simbólico, i. e., quando tiver-se
constituído pela voz de quem fá-la. A linguagem é o veículo privilegiado do
registro simbólico, fala o que a experiência clínica psicanalítica indica. Toda fala
constitui-se do lugar do Outro. Fá-Io o falo! ~ só identificado neste lugar intera·
cional - que o sujeito pode assumir o discurso na primeira pessoa e da r desenca-
dear toda conjugação possível. A estrutura da sociedade funda-se em interdito.
Um dizer entre nós que proibe algo originário e interdizendo conjunge em todas
as pessoas.

5. O PROCESSO IDENTIFICATORIO

Entendemos por identificação o processo pelo qual o sujeito assume uma
identidade na estrutura aonde é engendrado. ~ assunção por um modo de acesso
àquilo por que todos agem.

A estrutura é psicossocial. ~ uma interdependência de papéis múltiplos
todos por um único princípio regidos. Queremos dizer, há o Logos que funciona
através do símbolo dando razão aos grupos sociais, sua unidade/coesão e, identi-
dade a quem aí vive(mos). Traduzimos com Freud e Lacan este pr incrpio por
traço unário. Sua função é situar a identificação pelo falo, inserir o sujeito num
lugar social sem o que a identificação ao tipo ideal do seu sexo é impossível.

A história da identificação é um relato da conjunção desejo e lei (12) em
dois tempos. Na verdade há três, porque conta-se o terceiro termo desde o pr i-
meiro momento: (I) a identificação à imago materna e (2) a identificação à
imago paterna - (2) I - o advento simbólico dos complexos de Édipo e de
Castração e (2) 2 - a identificação pela significação do falo.

6. A IDENTIFIC~ÇÃO À IMAGO MATERNA

O papel da mãe na fase primeira do desenvolvimento implica ao mesmo
tempo duas funções: - a de satisfazer as necessidades vitais da criança (fome,
sede, cuidados de higiene, proteção contra as intempéries do tempo, etc.) e - a
de modelo de conduta sexual porque seu comportamento é significante/significa
aquilo que estrutura a sociedade. A interdependência de papéis sociais, aliás,
decorre disso primeiro em toda sociedade - a subsistência e a continuidade da
espécie que o falo provém.(13)

A identificação à imago materna há de concernir tais funções. Em termos
sociais para o adulto, o desempenho dessas funções se dá em papéis distintos, um
é extra-famílial (societário) realizado pelo casal, sede da primado da sexualidade
genital; a subsistência corresponde a papéis bem distintos deste anterior.
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A criança entretanto nos seus dois primeiros anos e meio de vida não opera
a distinção. O seu desenvolvimento é, como bem o caracterizou Freud, psicosse-
xual, no sentido de todas suas capacidades de excitação e de atividades que
procuram um prazer irredutível à satisfação das necessidades fisiológ icas funda-
mentais. O seu pedido à mãe é, portanto, psicossexual.

A esse respeito Lacan em 'A Significação do Falo' nos diz que "o pedido
se refere a outra coisa que a satisfação que implica; é o pedido duma presença ou
de uma ausência. O que a relação primordial à mãe manifesta de engravidar deste
Outro a situar aquém das necessidades que ele pode preencher, ela o constitui já
como tendo o privilégio de satisfazer quer dizer, o poder de as privar daquilo
apenas por que elas são satisfeitas."(14)

A relação da criança com a mãe é movida pelo imediatismo narcísico e
imaginário do eu, segundo o princípio do prazer. A mãe, a seu turno, age con-
forme o princípio de realidade, treinando a criança progressivamente à mediati-
zação simbólica de suas necessidades. Visa fazer coincidir a sua forma de inte-
ragir cultural à satisfação das necessidades da criança e assim socializá-Ia.

~ por essa forma de interação que terá sentido a divisão do sujeito pela
intervenção do significante e sua inserção progressiva na estrutura social, onde
há lugar para uma conjunção simbólica. O falo é o significante causa e efeito da
socialização, da identificação por ele que conjunge a parte do Logos ao evento
do desejo, do que resulta da divisão. Para Lacan, o desejo é a subtração do ape-
tite da satisfação ao pedido de amor. Todo pedido é feito em desejo.

~ por isso que podemos entender a coaloscência característica do estádio
do espelho, do mundo original e o de cultura que a identificação pelo falo fará
divisão simbólica significante/significado. No pedido original da criança, a cons-
ciência coincide ao desejo do outro, não há separação deste.

A identificação à imago materna é portanto apenas uma introjeção do
desejo do outro, é o desejo dum desejo: a criança intojeta o objeto do desejo da
mãe - o falo. (15) A partir daí percebendo que algo lhe falta por faltar à mãe
deseja ser esse algo que complementa, quer ser o falo ou tudo para a mãe. Coin-
cide, no seu desejo, seu. pedido original e o desejo da mãe, significante pelo
Outro. A divisão posterior implicará que este significante pela voz do pai oriente
o pedido original da criança, no sentido que este também seja transformado ao
modo da cultura em significante pelo princípio que a estrutura.

A criança, nesta fase de desenvolvimento portanto, não interioriza ainda a
forma de interação simbólica, mas aquilo que a regula. A sua maturação não lhe
permite ainda desempenhar os papéis da interdependência social. O desenvolvi-
mento psicossexual se dá aí em fases parciais, porque as pulsões são ainda par-
cialmente ligadas a uma zona ou outra do corpo. A interação simbólica ocorrerá
quando a maturação atinge o primado dos órgãos sexuais, unificando as pulsões
para a função plena da procriação e da socialização da prole.
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A Gestalt relaciona! caracterizada por Lacan está assim fundamentada, é
antecipação por miragem à maturação do poder da criança. ~ nesse sentido que a
estruturação é psicossocial e sexual. Um fenômeno de apreensão psíquica dum
todo orienta a inserção relacional nele, progressivamente ao longo do que a
maturação vai permitindo. A Identificação pelo traço unário põe-nos no inte-
rior da bateria significante, dá acesso à estrutura simbólica.

7. A INTERVENÇÃO DO SIGNIFICANTE

Se a intervenção do significante implica divisão, é de algo que não é um
inteiro logicamente porque já dual, o eu dual imaginário, narcisicamente alie-
nante, porque não fomenta a autonomia plena em que precisam-se todos os
sujeitos. Haverá divisão entre o ser de consciência e o ser inconscientemente
motivado.

A intervenção do significante fará operar a passagem do imaginário ao
símbólico por conseguinte. Esta intervenção depende de muitos fatores ao
mesmo tempo. O sucesso que pode deles advir decorre de que sejam todos refe-
rentes à função do traço unário. Há portanto o desejo da criança, o objeto dó
desejo da mãe e, da í, a interação desta com o pai da criança que influem.

A mãe tem um papel relevante, no que concerne à vida futura da. criança.
"O pai não está presente senão pela sua lei que é a palavra e não é senão na
medida em que sua palavra é reconhecida pela mãe que ela toma o valor de lei.
Se a posição do pai é posta em questão, a criança permanece submetida
àmãe"(16).

O caso de confluirem no mesmo sentido referente ao traço unário que
diferencia em complementando os papéis da mãe e do pai, implicam uma identi-
ficação salutar. As probabilidades outras de influência implicam os casos de
neurose (fixação na identificação com a mãe por conflito na identificação com o
pai - não há acesso pleno aí tJ significação do falo) e de psicoses (pelo fenômeno
conhecido por foraclesão - fracasso no recalque originário). Não os discutiremos
nesta ocasião.

8. A IDENTIFICAÇÃO À IMAGO PATERNA

O processo identificatório continua e se completa na fase da introjeção da
imago paterna, se a identificação com a imago materna tiver ocorrido.

O papel do pai é o de fazer a criança um poder representativo daquilo
porque a sociedade existe. E existe porque uma lei a estrutura: o Interdito do
Incesto. ~ por esse princípio que há acesso ao simbólico através dos complexos
de ~dipo e de castração que explicaremos aqui na série estruturada por Lacan -
privação - frustração - castração.

44 Rev, de Psicologia, Fortaleza, 2 (I) : 39-55, jan.rjun. 1984

9. A PRIVAÇÃO

Na perspectiva espaço-temporal da criança, a identificação ocorre em dois
tempos, mas na perspectiva do todo da sociedade o Logos que representa o pai
está sempre presente como significante dissimulado no desejá do outro. Perceber
da perspectiva parcial é somente o começo do processo. O pai orienta a complei-
ção do crescimento pela captação da interdependência relacional no todo. É o
princípio da realidade que representa no seu papel e que faz compreender a
estrutura. O objeto do desejo da criança é na realidade significante; não é por
si só; é feito como sendo a que não tendo o falo pode recebê-Io de quem o tem.
~ por isso mesmo que a criança quer ser inicialmente o falo para preencher a
falta do seu objeto; seu ideal, aí, é o eu narcísico que tudo pode ser, imagina-
riamente! Freud chamou - o de eu-isso e o explica em termos das pulsões
básicas.

"Imaginemos o estado inicial das mesmas, supondo que toda energia dispo-
nível do Eros, que posteriormente chamaremos de libido - se encontra no
eu-isso ainda indiferenciado(17) e serve ali para neutralizar as tendências aqres-
sivas que coexistem com aquelas"(18). Do eu- isso resulta um eu-tudo-isso que se
imagina poder ser - o eu ideal onipotente da criança regido pelo princípio do
prazer. Durante a identificação com a mãe será isso na perspectiva da criança, o
que a motiva desenvolver-se, mas não é isso que a move apenas, realmente é o
que a comove: o objeto real do seu desejo priva-a de satisfazer o seu pedido de
amor (psicossexual) porque é privado, e priva do pai para satisfazer o privilégio
da diferença complementável sexual de que é constituído. A criança diante deste
fato real confronta-se em si mesmo com algo novo, mas que foi sempre assim,
velho no todo, como a história da humanidade, por assim dizer. Na verdade, o
seu ideal não é verdade, porque não corresponde ao por quê do casal a quem
percebe agora como lugar real da união sexual. Chega a vez em que ser o falo não
pode mais ser, porque está frustrado da satisfação peculiar que procurava. O eu
não é o ideal mas pode ter um, através do qual, outra mente num segundo tempo
de referência encontrará contentamento.

A questão fundamental é poder então não é ser nem não ser, é poder ter.
Emerge então a função do ideal do eu que completará o processo identificatório,
outramente, em outra mente, mas essa mente outra também mente. A identifi-
cação é dialética, faz o sujeito efeito, excluindo-se de onde se constitui. Não
poderá saber disso recalcado a não ser que não sabe ... ~ nesse sentido que Lacan
afirma o inconsciente subverter a teoria do conhecimento. (19) O sujeito não é
constituído assim senão enquanto abissal-mente, dividindo aquilo dual que
outrora coalescia.
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10. A FRUSTRAÇAO

A frustração comove a criança e a faz liberar a agressividade outrora na
interação original. Agora há um pesar, porque falta algo não mais imaginário,
falta por exclusão de um lugar simbólico. A compensação não poderá portanto
que ser simbólica, e qual? Mediatizar a satisfação pelo significante que é perda.
A sociedade está organizada de forma tal como significa o antigo dito chinês:
toda perda é um ganho e todo ganho é uma perda. Pai e mãe reunem-se a dois
pela diferença real, e a sua criança está só penando frustrada, mas há lugar para
ela noutros tempo e espaço. A frustração é disso, que tenho de ser em detri-
mento do imediatismo narcísico por um ganho pós-ter(ior) mediatizável. Essa
transição não se dá sem um conflito que só poderá ser resolvido se predominar
o prindpio da realidade sobre o de prazer.

O conflito é ambivalencial como a estrutura o engendra no pedido que é
de uma presença ou de ausência. O pai é ressentido como quem causa a frustra-
ção da antiga relação dual criança-mãe. Há agora a tríade edipiana. A criança
pede a ausência de quem im-pede a presença. E no lugar desse Outro que vinha
tentando ser. Esse Outro-lugar, contudo, só será assumido se in-tenta tê-Io o que
fará ver também que há não tê-Io. Se é um único lugar ali não cabem dois, nem
mãe e criança nem criança e pai. O intento é que tenha-o feito vazio por sua
própria vontade para assumi-Io. Nesse ínterim, descobre outro mundo possível
- de poder.

'Se há ter e não ter, o que deseja ao terceiro, o intruso causa da frustração,
este pode também desejar-lhe à criança de volta. Compreende que na realidade
há inter-ação, reciprocidade. Quer ter acima de tudo. Deve para isso evitar que
lhe façam um não-ter. E nesse sentido que entendemos a ameaça de castração.
No menino é o medo de não ter o falo. Na menina é o medo de não ter o que
não-ter fá-Ia receber.

A saída para o conflito é pelo que há de comum co-movendo o desenvol-
vimento psicológico: a unidade do sujeito em termos de continuidade da espécie
e de subsistência. O que regula a estrutura da sociedade fá-Io pelo traço unário
que implica a realização da função psicossexual socializada: a procriação e a
socialização da prole.

Por que é que teve de ser sob o im-pacto de uma ameaça que a criança
pode resolver o conflito? E função do significante que inter-vém para separar o
irreal do real confundidos e para subordinar aquele a este. Se o pai não surge
como aquele cuja palavra estrutura os modos de agir, a criança se fixaria conti-
nuamente presa à identificação primária. Ficaria no pré-ter(ito) mesmo que
conjugando-o no futuro. Há futuro no pretérito? Só para quem sabe traduzi-Io
pelo tempo indicativo que é função do pai instaurar.
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11-. A CASTRAÇÃO

A ameaça estruturante, papel do pai, é decisiva naquele conflito; aponta a
solução em proibindo duplamente a criança de continuar investindo no objeto
original, e à mãe de querer continuar investindo na imaginária ligação com a
criança. Indica o ponto de partida e faz partir daí: a criança é ou filho ou filha.
Não pode como tais ser o falo, mas efeito disso. Não há um só eu. O efeito dá
gênero e número ao eu para conjungir/conjugar: ao masculino ou ao feminino. O
eu-isso é daí em diante sub-metido pela realidade plural à coletividade
inter-dizendo simbolicamente assim: a vida em sociedade é uma forma de lingua-
gem comum para significar a divisão que nos funda e organiza pela lei; o homem
é quem tem o falo e pode doá-Io. A mulher é quem em não o tendo pode rece-
bê-Io de quem o tem. Não é outro senão esse o lugar na estrutura. Está inter-
dito que se o confunda à predominância do imaginário. Prevalece a generalidade
dessa lei-traço que separa o singular em si e une pelo plural: o traço unário não
éo um unificante, mas contável em dois tempos reais. Antes: eu, tu e ele por
quem depois, nós - voz - e eles. O super-eu é o plural exteriorizável do idealdo eu (20).

12. A FUNÇÃO SIMBOLICA

Freud explica o desenvolvimento da função simbólica - atribuição de
valores a experiências, ao longo da história do eu. No eu primário ou original
onde predomina o princípio do prazer, tal função é simplesmente a de atribuir
ou negar a algo 'um valor; ou seja, acolher o que é bom (introjetar) ou expulsar
o que é mau (projetar). Basta a existência de uma imagem como garantia da
realidade do representado.

Entretanto, tão logo o princípio de realidade entre em jogo, a função de
atribuir valores às experiências mudará. Não se tratará mais somente de verifi-
car se algo percebido tenha a qual idade de bom para ser introjetado, mas que
exista no mundo exterior, para que possa apoderar-se dele caso necessário. A
função do ju ízo de valor no eu secundário é verificar se algo existente em si
como imagem pode ser também encontrado no real.

Há, portanto, no eu secundário a antítese objetivo-subjetivo. O pensa-
mento surge da í como reprodução em imagem de algo perdido que uma vez foi
percebido. Evolui do eu primário movido pela antítese das pulsões básicas de
vida e de morte, na função de atribuir ou negar a algo um valor. A afirmação
tende à introjeção do que é bom, e, a negação tende à expulsão do que é mau.
Tem por conseguinte a função de conceder ou negar a uma imagem a existência

'"J real.
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Esta função não é possível senão através do recalque originário, que divide
o sujeito entre si em inconsciente e consciente. Fica recalcado o eu primário que
não se apresentará a partir de então senão em forma de não apresentação.

O inconsciente se estrutura assim como simbólico, - forma de linguagem
e como motor do comportamento. Como não há nenhum não procedente dele,
o seu reconhecimento só se dá por meio de uma fórmula negativa. "O pensa-
mento só é possível pela criação do símbolo de negação que lhe permite uma
certa autonomia dos efeitos do recalque".

13. A FALA REPARA

A fala conota divisão e conjunção. O inconsciente só se apresenta dene-
gando-se, condição fundamental para o pensamento simbólico. (21) Não
podemos entender tudo isso, a não ser por via de repararmos na nossa própria
linguagem a divisão que implica. Os exemplos que Freud nos fornece em 'A
Denegação', das associações de seus pacientes é esclarecedor: "Você vai crer
agora que quero lhe dizer algo ofensivo, mas lhe asseguro que não é essa a minha
intenção" ou "você me pergunta quem pode ser essa pessoa do meu sonho ..
Minha mãe, desde logo não é" A interpretação a í prescinde da negação, porque
implicitamente tratam-se de afirmações que não foram ditas diretamente para
evitar um desprazer qualquer.

O todo referente é quem estrutura o referido. A fala só ergue, soerguendo.
A denegação é para Freud "uma forma de conservação do reprimido; na reali-
dade supõe já o soerguimento(22) da repressão, mas não por tanto uma aceita-
ção do recalcado" (23). A função intelectual nela se separa do processo
afetivo. (24)

Através do símbolo, a divisão do sujeito é reparada, mas isso lhe é incons-
ciente; não pode coincidir o significante com o significado, porque o sujeito se
constitui à sua revelia, rechaçando onde se funda.

14. A INTERIORIZAÇAO DAS FORMAS DE INTERAÇAO
À FEIÇAO DO BRASIU25)

O processo de identificação implica uma transformação das relações inter-
subjetivas em intra-subjetivas. A sua função básica é estabelecer uma relação do
organismo à sua realidade, i. e., inserção do sujeito na sociedade, pela assimilação
da interação simbólica.

~ um processo de refenda como bem o demonstra Lacan, porque faz
partir de um potencial originário que não se concebe a não ser da interação com
um objeto parcial primeiramente. A história da vida humana é de interdepen·
dência de partes num todo simbólico, que não tem significação senão como o
todo parte.
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A significação é uma representação de papéis pelo falo referente à divisão
na voz de quem fala. A partir daí a pessoa(26) - som - cujo nome na realidade
é através de Outrem (per-sona > per-soa > pessoa). Não soa senão porque algo
foi perdido. A identificação pelo falo é desencadeada a partir da perda do objeto
primordial, o seio, no momento mesmo que a criança (Iactente) é capaz de cons-
tituir a representação do todo da pessoa nutriz.

Não há na perspectiva da pessoa nenhum todo absoluto a não ser o rela-
tivo; a sociedade é uma estrutura de relações sociais. Os Gestaltistas clássicos
(Escola de Berlim) são bem assertivos no mesmo sentido. Caracterizam os grupos
sociais como estruturas que não podem ser explicadas pela referência exclusiva
ao todo tomado por absoluto. Os sujeitos pois não dependem somente da estru-
tura; há os fatores genéticos também que importam.

Há, portanto, no dizer de Freud uma outra cena. O todo relaciona I não é
referente senão porque há o recalque originário. O inconsciente rege esta outra
cena. ~ de lá que isso fala, de algo anterior ao significável que im-porta, porta
entre o original e o mundo de cultura que faz ver interiormente sob a forma de
não ver.

Há acesso a essa dialética na interação social, quando o sujeito é suscetível
de portar-se à posição que a-segura o por quê da sociedade: a subsistência e a
continuidade da espécie. S6 há interação simbólica, como já vimos, quando,
a significação do falo estrutura a parcialidade das pulsões e das zonas erógenas
sob a primado da função dos órgãos genitais. Daí a sociedade explicitar os modos
de procriação e de socialização da prole. Mas não é s6 isso sua função.

Aqui um aparte para ser compartilhado. A intenção é só isso com-partilhar.
Que se exclua de julgamento quem não tem o poder de interpretar ao modo
psicanalítico. Acontece que há algo fundamental e imprescindível às, procriação
e socialização da prole. Antes de tudo, estamos sujeitos a uma necessidade
bioqúímica que requer sub-stância(27l : subsistência.

Um corpo social carente crônico disso primordial não tem condição de
acesso à salutar unidade de identificação pelo falo senão à confusão entre o
imaginário alienante e o real, ou à angústia do despedaçamento. O ideal do eu
implica, tal como bem o demonstra Gérard Mendel (28), uma imago paterna
boa - um pai ou representante da Lei, justo: que não ultrapasse os limites do seu
poder, não é arbitrário; forte: cujo poder é real e não todo-poderoso sobre as
coisas; livre : cuja relação com a mãe não seja de submissão ao seu poder
materno; e benéfico que traduzimos como o que preserva as condições do bem
estar social.

Se o pai benéfico não predomina por sua voz e pelo diálogo coletivo que
estabelece, a frustração de vida acarreta a liberação da agressividade do super-eu,
lugar de ajuntamento da pulsão de morte, ou de sadismo. A tendência desta é,
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como já sabemos, a destruição. Ousamos falar(29) sobre o efeito desastroso dessa
situação. Cresce a violência social no lugar da interação simbólica salutar. (30)

Em muitos casos, intenta sobre a unidade do corpo com um sentido sexual pecu-
liar à perversão.(31) A delinqüência de que se testemunha daí além de ser um
atentado no real de apropriação, conota expropriação outrossim. (32) Isso para
falar duma faceta apenas da estrutura. Há os casos em que a agressividade
volta-se ao eu - morrem em sufoco anônimo quantas e quantos sem voz? (33)
Ter voz é o subseqüente de sermos nós. (34)

O princípio da realidade cede ao imaginário nas identificações deste
contexto. Estas não podem orientar o ter, o poder, o falo, senão à regressiva
identificação à mãe. Há conflito com a figura paterna. Procria-se num apelo
compulsivo ao prazer como tábua de salvação, mas não se pode criar a prole.
Então conjuga-se no futuro do pré-terüto}, delinqüindo, morrendo, prociando
anomicamente. Não se sabe a í conjugar o presente do indicativo! (35)

O ser humano assim regridido é um andrajo. Anda ao léu para onde dizem
haver. A sua carência crônica não o faz rebelar-se para ter - apenas pede. S6
sabe pedir. Extende(m) a mão e extenua(m) as fronteiras dos próprios recursos.
Um povo não se alimenta de estacionar a ver as "stars" da via láctea -
"show" (36) voraz; fantasmatizante, internacional, de quem só existe em detri-
mento dos outros. O Outro priva e frustra mas porque indica um lugar real.
Fá-Ia - pondo-a abaixo, tal via, isto é, acedendo ao real do "sub-stare" que
pró-vêm. Identificando-se a um ideal do humano identificado pelo falo. A solu-
ção não está fora, está dentre os que sabem apontar sócio-culturalmente, ou o
que importa não haver porta entre o i~conscie~t~ e o consciente ou, como a
carência crônica da satisfação das necessidades vitais sub-leva o real, sub-verte-a

imaginário.
Dentre os que apontam, uma outra cena do contexto. Aqueles que sabem

pelo que têm ou o que não têm, quem pode doar, quem pode receber. São
homens e mulheres pelo presente simbólico salutar. Conhecem o caminho, tá-Io
real a satisfação vital. Buscam a solução dos conflitos psicossociais dentro dos
seus próprios limites, fortaleza do eu e d'eus (37) - ideal de todos nós. Estes,
sim, compartilhemos.

15. REFERE:NCIAS BIBLIOGRÁFICAS E NOTAS

(1) No texto está: c'est le significant qui tranche - literalmente, é o signifi·
cante que trincha.

(2) "Mémoire en Psychopatologie - Les Différences Psychosexuelles à travers
l'Etude de l'ldentification. Universidade François Rabelais - Tours,
França 1978.

50 Rev. de Psicologia, Fortaleza, 2 (1) : 39-55, jan.jjun. 1984

(3) Compreendemos A e B como pessoas e/ou grupos de pessoas tomados
como unidade no processo de interação por quanto emitem ~ e recebem
~ informações em símbolos culturais recíprocamente. Podem caracteri-
zar as formas de sociabilidade - as libidinais e as agressivas - dentro dos
parâmetros considerados como saudáveis. Por agressivas entendam-se,
manifestações de protesto ante situações psicológicas de frustrações, pro-
testos veiculados de forma sociabilizada em que emissor e receptor intera-
jam mútuamente sempre como unidades. Por unidade entendam-se todas
as relacionais capazes de emitir e de receber informações. Há também uma
forma de interação agressiva e a-social que bloqueia ou destrói um dos
componentes interatuantes. Não está compreendida no modelo A "'" B.

(4) Poder-se-ia aqui perguntar: 'há realmente uma interseção dos fenômenos
psíquicos e dos biológicos ou tratam-se de dois campos distintos? Acredi-
tamos que dependendo do ponto de referência em que nos situamos e
percebemos a resposta. pode variar. Se nos referimos à idéia da interdepen-
dência Todo-parte aludida pelos Gesta1tistas (Escola de Berlim), tão conhe-
cida pelos Místicos (do Grego 'mystikós', de 'rnvstás' e, este de 'rnvein'
fechar, estar fechado; a Gestalt fechada portanto) das verdadeiras religiões
do mundo, a quem uma pré-tensa cientificidade rejeita, há interseção. Há
um princípio Uno que regula a multiplicidade do mundo fenomênico.
Segundo Paramahansa Yogananda em 'Auto-biografia de um logue'
(1981)", maya existe (literalmente, 'ma' - não e 'ya' - isso em Sânscrito,
e em Português traduzido como ilusão)' desde o princípio' como assinala-
ram Jesus e João, porque é inerente como estrutura, ao mundo dos fenô-
menos. Estes se encontram em fluxo transitório, sempre como antítese à
imutabilidade Divina. Não só a natureza, mas também o homem (em seu
aspecto mortal) está sujeito a 'maya', e princípio da relatividade, contraste,
dualidade, inversão, estados contrários." Sabemos da ré-ação que esta cita-
ção pode suscitar naqueles que despedaçam as fontes do conhecimento
humano, que não estão habituados a perceber que suas descobertas consi-
deradas atuais na realidade não o são. Há muitos milênios antes do que se
convencionou 'Anno Domini', já se o sabia. Não estamos demarcando o
começo! Leiam-se sobre os 'Vedas' à guisa de confirmação. ~ preciso
portanto retomar a in-tensãotreal intenção) dos Gestaltistas para desen-
volver as psicologias sem unidade. Vai longe a discussão! Se nos referimos
entretanto à interseção, do ponto de vista da parcialidade assumindo-a, não
podemos entender a interdependência das partes no Todo nem o isornor-
fismo. Dir-se-á por conseguinte que não há interseção. Recomendamos
também a leitura de R ichard Bõcher em 'Do Trieb de Freud e das vicissi-
tudes de sua tradução' in Laberge et alii-Psicanálise Feminino Singular, veja
a bibhoqrafia.

(5) in F reud, S. - Esboço de Psicanálise (1938-1940), Obras Completas,
Madrid: E D. itorial Bibl ioteca Nueva, 1973.
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(6) in Lacan, J. - Remarques sur le Rapport de Daniel Lagache, Ecrits, Paris:
Editions du Seuil, 1966.

Não vemos porque abstermo-nos de traduzir para o Português os termos
empregados por Freud, quando no vernáculo temos correspondentes tais
e quais, como aliás toi .feito nas versões, espanhola e francêsa. Achamos
até, que no Inglês de onde vem a dependência da versão para o Latim,
poderia ter sido evitado. Ao que Freud chamou 'Es' equivale a palavra Isso;
'Ich' equivale a Eu e, 'über-Ich' a Super-Eu. Correspondem respectiva-
mente aos antigos, Id, Ego e Superego. O vernáculo tem ecos lingüísticos
inconscientes mais adequados para quem quer perceber. Isso não é novi-

dade!
Não podemos compreender que função tem para o bebê a captação da
unidade do corpo senão por aquilo que pré-cede. O corpo é primordial-
mente vivido como despedaçado. A Gestalt visual de sua unidade é salutar
por quanto aliviada da angústia do despedaçamento.
in Lacan, J. Psychanalyse et Agressivité - op. cito
In-fans - que não fala. Palavra latina de que deriva 'infante'.
Referimo-nos ao famoso jogo 'Fort-Da' aludido por Freud em 'Além do
Princípio do Prazer', op. cito
Referimo-nos aos Desejo e Lei ressaltando que no vernáculo o gênero desta
e daquele 'denega' ao inverter quem o representa ... Em priscas eras ter-se-
ia dito pela última vez porque renunciando a onipotência narcísica -
a(h!) desejo trans-formado porque o (' ) Lei.
"A mãe funciona também como integ radora das pulsões parciais da
criança. Uma vez que capta a fragmentação do corpo da criança, ela
(a mãe) tenta dar uma unidade a essas pulsões, sobrepondo-Ihes seu desejo
e assim transmite à criança suas aspirações inconscientes."

in Lacan, J. - op. cito
Introjeta em outros termos o que estrutura o desejo da mãe ou esse algo
dissimulado no desejo desta enquanto captando-o imagináriamente.
'Les Formations de l'lnconscient', seminários dos anos 1956 - '57,
Bulletin de Psychologie - 1956-1957, citado por Lemaire, A. - in
Jacques Lacan Uma Introdução, Trad. Durval Checchinato et alii. Rio de
Janeiro, Ed. Campus .1979.
Freud refere-se aí à indiferenciação consciente-inconsciente, o que já vimos
com Lacan, implicar a não divisão nesta fase do que coalesce, porque dual.

(7)

(8)

(9)
(10)

(11 )

(12)

(13)

(14)
(15)

(16)

( 17)

(18)
(19)

in Freud, S. - Esboço de Psicanálise, op. cito
"Da verdade não se tem tudo a aprender, uma parte é suficiente. O incons-
ciente subverte toda teoria do conhecimento." Respostas de Jacques Lacan
precisas a Robert Georgin, em junho e novembro de 1970. Gravação radio-
fônica da Emissora France Culture.
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(20) Durkheim em as Regras do Método Sociológico, já o implicara em tratando
do fato social como exterior aos sujeitos.
Não discutiremos aqui as questões que se possam suscitar em torno do
assunto. Fala-se "que é possível um pensar sem símbolos em referindo-se
às atividades psíquicas subjacentes ao controle e aos esquemas corporais";
Ficamos com Freud através de Lacan cuja leitura cuidadosa recomendamos
e também a consideração de textos e Sutras do Budismo, do Taoismo, do
Hinduismo, dos Cabalistas, sobre a significação da vida, antes de emitir
qualquer juizo. Somos senscientes outrossim!
Convimos traduzir o termo alemão - 'Aufhebung' empregado por Freud,
por, soerguimento, Tem as nuances daquele.
in Freud, S. - A Denegação op. cito

O que remete à idéia de significante/significado, à lingüística de F. de
Saussure à dialética hegeliana, etc.

O nome Brasil na análise semântica universal proposta por Joaquim A. de
Jesus Guerra (ver bibliografia) significa: 8 (Be. Ofd)-retalhar, repartir;
RA (Lãw. 2di) - sertão, terras; SI (Sje. Ofg) - capitanias; L (Le. 7cg) -
regime, governo, submeter. O regime das Capitanias Hereditárias-a
fragmentação originária. Depois o Governo Geral, a preservação da unidade
colonial e da í ao longo dos séculos até a época dos, Primeiro e Segundo
Reinados, sensibilização ao Logos (Nacional) dissimulado no desejo do
outro, e ínterim do Advento dos Complexos de Édipo e de Castração em
que não faltaram tensões e intenções de apropriação e de expropriações
características. E, em seguida, a identificação pela significação do Falo:
passou a chamar-se (O País, porque houve Pais) República Federativa dos
Estados Unidos do Brasil. Mas, eis, um divórcio entre Pai e Mãe, acarretou
a agressividade desta, questionar a posição real daquele. Os filhos adultos
e felizes outrora, do Casal Pátrio não tiveram mais Voz. Foram emude-
cidos, ou foram falar através dos idiomas estrangeiros, ou buscaram os Pais
Pretos Velhos das ancestrais imagos, e tantos mais 'ous'-alternativas de
desvios também, regridiram alguns à identificação à mãe criando os
pequenos ainda in-fantes em conflito com aquilo que regula a unidade
salutar. Deste divórcio - A República Federativa do Brasil. Mas aí um
lampejo outro dia, este de felicidade longe; podiam voltar, os que sabiam
falar, do estrangeiro, e daí marco para a Abertura para a voz do povo.
Mérito democrático de quem teve a iniciativa! A unidade salutar ainda está
por vir •. para prover e pró-ver e intervir o significante na Voz da maioria
dos milhões de Brasileiros. O País precisa urgentemente de Pais REAIS!

P-sôa ou seja o Pai fala e fá-Ia!

Referimo-nos ao fundamento biológico do ser: em Latim - sub: abaixo e
Stare: estar.
in Gérard Mendel - La Révolte Contre le Pêre, veja a bibliografia.

(21)

(22)

(23)
(24)

(25)

(26)

(27)

(28)
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(29) É uma reflexão sobre os estados parciais agora, que perderam a condição
da unidade anterior.

(30) Falamos sobre a miséria social que acarreta tanta violência no Brasil atual.
(31) Referimo-nos à conotação de sexualidade perversa que passou a predomi-

nar a partir da década de '70. Confira-se-o nos jornais e dentre o povo
mesmo. Os assaltos são feitos com estupros na presença dos farnliares inva-
didos na intimidade, ou intentam contra a moral idade salutar dos chefes
de família, ou rouba-se despedaçando o corpo das vítimas - mutilam-nas
para levar-Ihes algo, como, levam-se -Ihes os dedos com os anéis, etc. etc,
etc. Há ainda além da paranóia /esquiva coercitiva dum inimigo número
um, quem o aponta não se aponta, é projeção, o inimigo real invasor
contra seu próprio povo pátrio. Ver-se-ão no espelho aonde páram, como
povo, ou ainda aí não se reconhecem assim, quem atiça este caos?

(32) Imita-se tal e qual com quem se está identificado. Veja-se-o em detalhes
in Freud, S. - Psicologia das Massas e Análise Coletiva.

(33) Refiro-me à morte lenta e dolorosa pela fome crônica no Brasil; algumas
de suas imagens recentes na Seca Social Nordestina testemunham quantos
e quantos sem voz?

(34) A escrita é um dos marcos históricos da civilização que ainda não chegou
para a maioria de milhões de brasileiros.

(35) Carência de Pais Reais!
(36) XÔ!
(37) D'eus pelo falo que faz doar ou receber.
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RESUMO

Esse artigo é um estudo psicanal itico da captação pelo sujeito
das formas de interação social ao longo do processo de identificação.

A identificação é aqui abordada através da série estruturada
(por Lacan) privação-frustração-castração enquanto faz intervir o
significante e a profunda divisão do sujeito que instaura ao aceder
este partindo do original para o mundo de cultura

Tenta-nos no final de tratar da interiorização destas formas
de interação à feição histórica do Brasil.
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