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Mais uma vez estou aqui para tentar falar, escrever, "registrar", o !:dipo. E o
que é ainda mais tentativa: relacioná-Ia às Identificações.

Não pretendo levantar pesquisa, nem trazer para serem discutidos, proble-
mas da ordem de como são colocadas posições pessoais de determinados autores,
mesmo quando estes escoram-se em um fator muito comum ( e vastamente utili-
zado) como suporte de uma incompreensão: O Recurso Didático. Este, que mui-
tas vezes já ofuscou e deixou tanta gente sem entender coisa alguma sobre qual-
quer coisa e, não poderia deixar de ser também, sobre o !:dipo.

Comumente podemos encontrar uma questão sendo levantada e demonstra-
da, utilizando-se quem a evoca, dos citados Recursos, como se ela fosse algo a se
poder separar de toda uma série de fatores inerentes a ela mesma. Assim não é
tão raro, e não é mesmo, a velha estória do " ... E ESTE!: O MAIS IMPORTAN-
TE FATOR NO DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE DO INDIVI:
DUO", etc e tal. Podemos até dizer que se esconde por trás de tudo isto, um pro-
fundo sentimento de busca a uma causa-efeito. O mesmo problema que sempre
tem uma solução exata, embora sendo ainda por muitos considerada como da or-
dem das Ciências Humanas ou Biológicas, o velho sentimento mecanidsta que
transpassa a história, torna o homem cada vez mais cego e menos sensível para
uma série de fatores diretamente inter-relacionados. A causa-efeito existe, mas
também existe aí, vivendo, buscando e produzindo uma causa-efeito, uma histó-
ria (que é montada, ela também, em cima de várias outras).

Então, é muito comum encontrarmos o !:dipo que a Psicanálise busca "ex-
plicar", sendo apresentado como que existindo em três momentos sucessivos na
obra de Freud . E o que é pior, considerando-se estes três momentos como sen-
do elaborações sucessivas. Algo como um trem bem comprido, onde podemos
contar seus vagões na posição, momento e direção que nos for mais prática. Sa-
bemos perfeitamente que esta coisa para o nosso lado é bem diferente,

O problema do ~dipo realizando-se nas identificações não é nada mais, nada
menos, que uma retomada da velha negação ao determinismo psrquico. Aliás,
não considero nem mesmo como uma retomada, pois já se tornou com o decor-
rer do tempo, e história, uma verdade. Não podemos jamais ver o homem como
uma história dada pelo simples existir, nem muito menos pelo receber. Será que
é tão sofrível perceber o fato de que o homem transforma sua história, sua rea-
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li~ade, e também por ela é transformado? E que tudo está relacionado, e envol-
vido neste processo, nesta troca, são fatos? Percebidos e interiorizados tanto ex-
terna como interiormente? Que este animalzinho é, em potencial e' histórico
uma grande caixa de gravações e produções de textos? Registrando tudo por to:
~~s os .p~ro.s. Percebendo de tudo por todas as maneiras possíveis, imagináveis e
inirnaqinãveis?

E se f~la de um r~al .in.apreensível, como se se estivesse falando de algo exis-
tente p~ev~amente no indivíduo. Quando, em bem realidade, éao indivíduo. Que
o constrtui enquanto significado. Algo existente ao sujeito que o dá significado.
Tudo bem, sabemos que é assim a coisa, mas daí se garantir a irremedialidade
quanto a sua história, é loucura!

.. Fala-se, ~ambém, de um Édipo Central, algo como uma força presente no in-
divíduo que e posta em atividade devido sua relação com o meio. Grande novida-
de, não? Mas vocês perceberam o no índív/duo? E se ter a isto como uma verda-
de ao Édi~, ,é muito! Não podemos, sabemos (vemos quase tocando) -a relação
com o meio e fato- dizer ser o Édipo, em um determinado momento de seu de-
senrolar, Central, isso ou aquilo, pois o dito meio é, ele também, história. E co-
mo fica a sexualidade biologicamente determinada? Ela só? Em nada!

.E. o sentimento de ambivalência? Outro caos na tentativa de fragmentação
do Edipo. Vemos aqui, mais uma vez, surgir o sentimento enobrecido de se falar
do Édipo como algo a ser conquistado, apoderado. Fala-se deste sentimento de
ambivalência como mais um momento, ultrapassado pelas identificações.

_Surge, mais ainda, para ser somado ao vasto exército de tentativas de expli-
caç~o dO',Complexo, a colocação da castração como um fato importantíssimo.
Porem, alem de sua grande importância, assumindo caracterrstica Central.

O problema é que o homem, ao nascer animalzinho, necessariamente cami-
nha para o Édipo, ao mesmo tempo em que já está envolvido nele. Totalmente
comprometido em atos e deveres. O movimento de aperfeiçoamento do homem
(~erfeiçoamento aqui no sentido de estruturação de uma complexa estrutura-
çao perto de algo que poderíamos caracterizar como buscado), decorrente do
~ontín~o jogo das identificações, é decorrente de uma completa interação ob-
[eto-objeto, falo-falo. Sempre alguém, ou algo, estará tentando preencher uma
falta, e tirando p.roveito de tudo que possa parecer gostoso. A identificação dei-
xa de ser mecanismo, e passa a ser estruturante do indivíduo. E a sexualidade
biol,OQicamente her~ada, cai por terra ao dar lugar a alguma outra coisa que po-
den~mos, como o e, chamar até mesmo de prazer. A mesma sexualidade que a
Igreja sempre tanto condenou. Uma sexualidade como transformação dos pra-
zeres ~a ca~ne ( e no.esp(rito). O que é edificante, ao mesmo tempo em que é
demolidor. inter-relacionalmente, resulta de uma diferenciação do biológico en-
quanto estado de satisfação plena.

Mas, se as identificações são tão importantes ao Édipo, qual o motivo
pelo qual só agora estarem sendo desveladas? Será que o nosso amigo Freud
esqueceu de observar este detalhe? Ele, que sempre foi tão cuidadozinho com
suas produções, suas observações? Se é realmente tão importante assim o fato

de que os homens mutuamente se estruturam, e que jamais se poderia ~ensar
em querer traduzir esta cumplicidade de forma tão pi~as -como é fel.to no
pensamento mecanicista- o que fazer? como fazer? P~lmel~~, de~de os escntos ~e
Freud sobre a Histeria, podemos encontrar, também, a Identlflcaçao como material
na produção do sintoma; ou seja, segundo, o Édipo, como moi: mestra e ~otor
do homem, jamais poderá ser apreendido de outra forma a nao ser ~r via da
Iinguagem em sua plenitude. Com tudo que se tiver direito. E,. desde Já,_posso
dizer que é um moto-perpétuo, algo que jamais será apreendido, se nao por
vias, fazendo aproximações. Todas as vias são Édipo. _.

Assim, as identificações não são simples repetições, apresentaçoes de atitu-
des. É sim todo um aparato de apoderações e livre utilização da linguagem, da
cultura, da história. Conhecemos isto como sendo a substituição dos investimen-
tos aos objetos, por identificações com eles, e superação d~ mes~~ ~a. forma d~
Complexo. D'onde podemos assegurar, não existir laço afativo ongmano p~é-edl.-
piano, como uma forma primitiva de identificação. Nem um momento de Identi-
ficação substitutiva resulta 'de uma escolha de objeto que não é ma~s buscad~ ..

O que existe é um conjunto de identificações ao longo da Vida do sUJe~to,
presente desde seu nascimento, já tão esperado e desejado,. dando decorrência. a
estruturação de um ego, a partir da imagem \cobiçada-coblçadora) de seu obje-
to, eiou objetos, estruturante. É esta a marca que o indivfduo levará consigo pa-
ra o resto da vida. Sabemos, aqui sim podemos garantir, que existe uma grande
invasão naquele sentimento de satisfação plena -sentimento enquanto estado-
em que se encontrava o indivíduo, o animal que iria/irá se chamar humano, e que
esta intromissão serve de ligação ao meio. Um canudo ligado a duas bocas.

Naturalmente que tudo isto leva tempo. Nada nasce homem, falando. Coi-
sa alguma. Não podemos esquecer que estamos trata~do, t.am~~, .sobre. um su-
porte biológico, onde será montado todo este espetaculo rmaqmano: ~m~o de
um canto para outro. Um suporte que, ao mesmo tempo que o meio, vai criando
condições de se realizar esta relação sexual. Não podemos nos iludir quanto ao
fato da representação simbólica, enquanto expressão do sujeito, ser sempre para-
lelo ao desenvolvimento e controle/autocontrole do indivíduo. Sobre ele mesmo
e sobre o Outro. Ó{se então a relação dialética entre o biológico-psíquico, indi-
víduo-objeto, ação-pensamento. Tudo isso cuidadosamente regulado.
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