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RESUMO

o presente artigo destaca a importância do complexo de
edipo para todo o ser humano na determinação da forma final de
sua sexualidade. Apresenta e discute os seguintes aspectos: Um
pouco de história; Considerações sobre a situação do triângulo
familiar durante o desenvolvimento da sexualidade infantil; A disso-
lução do complexo de edipo e Analogia do complexo de edipo com
asaçõesrepressorasdo superego.

ABSTRACT
Reviewing the Oedipal Complex

The present article emphasizes the importance of the
Edipal Complex in determining the final stages of human
sexuality. The following points are discussed: a short history;
considerations regarding the family triangle during infant sexual
development; the resolution of the Edipal Complex and its
analogus relationship to the repressiveactions of the super ego.

1. INTRODUÇÃO

Antes de iniciar a elaboração deste trabalho, já se tinha idéia da importân-
cia do Complexo de ~dipo para todo o ser humano, na determinação da forma
final da vida erótica. Assim sendo, cada indivíduo deve aprender a dominar o seu
complexo de édipo para atingir a sua maturidade sexual.

Portanto é de grande valia o estudo do assunto para aqueles que se ocupam
de pessoas que revelam problemas psíquicos a fim de compreendê-Ios e tratá-Ios
melhor, como também os normais quando interagimos com eles.
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I: também de importância fundamental se compreender o complexo de
I:dipo, pelo fato de todo o interesse do tratamento psicanalítico girar em torno
dele.

Freud como iniciador da psicanálise foi quem primeiro evidenciou a noção
do complexo de Édipo e o estudou exaustivamente.

Neste trabalho, apresentaremos o complexo de Édipo numa visão
Freudiana, iniciando-se com um histórico, enfatiza-se algumas considerações de
Freud sobre a influência da situação do triângulo familiar para o desenvolvi-
mento da sexualidade infantil; aspectos relevantes quanto a dissolução do
complexo de I:dipo e ainda a influência do mesmo na formação do superego do
indivíduo.

2. HISTORICO

Freud como fundador da psicanálise foi quem, em primeiro iugar, cogitou
e depois estudou profundamente o que hoje denominamos complexo de I:dipo.
Outros estudiosos dedicaram-se ao assunto; dando suas contribuições, entre eles
destacam-se Adler, Jung, Rank, Karen Horney, Erich From e Sullivan.

Neste tópico optou-se por uma exposição evolutiva da noção de complexo
de Édipo essencialmente sob uma visão Freudiana.

I: do conhecimento de quantos se dedicam ao campo da psicologia e
psiquiatria que Freud se auto-analisou. Em sua auto-análise, percebeu que desde
cedo o menino desenvolve um sentimento de amor à mãe e um certo ciúme pelo
pai. Segundo Freud esse fenômeno é mais acentuado nos meninos histéricos.
Esse pensamento é expresso por ele em 1898 na carta 71 de 15 de outubro
(Carta a Fliess. p. 356-9).

Em 1900, em "A interpretação de Sonhos" Freud ao interpretar sonhos de
indivíduos com a morte de pessoas amadas faz menção ao Mito de Édipo, não
aparecendo ainda, o termo complexo de Édipo. No entanto já há uma aproxima-
ção de seu significado, onde a morte dessas pessoas queridas é associada a desejos
infantis de morte dos pais, filhos ou irmãos (A interpretação de Sonhos. p. 155n.
p. 277 - 82).

Em 1905 com "Três Ensaios sobre uma Teoria da Sexualidade" Freud afir-
ma que os pais e a sociedade conduzem os filhos a uma escolha de objeto de
amor fora do lar. Mas, permanecem na criança fantasias em relação aos objetos
infantis - os pais. O cerne destas fantasias ou desejos não realizados deriva da se-
xualidade infantil e constitui o que posteriormente Freud veio a denominar de
complexo de Édipo (Três Ensaios sobre uma Teoria da Sexualidade. p. 123-33l.

Só em 1910 em "Sobre um tipo especial de eleição de objeto no homem"
surge a denominação de complexo de Édipo. Freud nesse artigo descreve o com-
plexo de Édipo como uma situação triangular onde o filho percebe a preferên-
cia sexual da mãe pelo pai e vive isso como uma grande infidelidade. Seus dese-
jos de possuir a mãe objeto de sua eleição não podem ser satisfeitos, por isso, ele
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se vê preso a impulsos desejosos e vingativos (Sobre um tipo especial de eleição
de objeto no homem. p. 154-5).

Com "Totern e Tabu", Freud traz uma visão sociológica e cultural do as-
sunto. Desde" A interpretação de sonhos" até a publicação deste trabalho trans-
correrão aproximadamente 13 anos. Neste intervalo o autor reformula sua concep-
ção, recaindo seu interesse sobre a análise da cultura. Assim, neste contexto, dá
maior ênfase não ao recalcado (indivíduo) mais ao que recalca (sociedade e cul-
tura). O animal totêmico é representante do pai e sobre o mesmo existem os
mandamentos ou proibições fundamentais do totemismo: não matar o totem e
não realizar coito com mulher do mesmo totem. Essas proibições. coincidem com
os crimes praticados pelo Édipo na tragédia de Sófocles e com os desejos infan-
tis, os quais se renascerem ou forem totalmente reprimidos possibilitarão o apa-
recimento das neuroses. Transplantando as leis do totemismo para o modelo do
complexo de Édipo, temos as suas leis correspondentes: não realizar o incesto,
isto é, escolher uma mulher exogâmica e não cometer o parricídio, o que impli-
ca em identificar-se com o pai (Totem e Tabu. p. 20 à 38. p_39-41)_

Nas conferências introdutórias sobre psicanálise (1915-16) Freud analisa o
desenvolvimento sexual da criança e determina a faixa entre 3 a 6 anos como o
período edipiano. Afirma que nesta fase a criança inicia a exploração sexual ob-
jetivando esclarecer a diferença de sexos o que constitui a base do complexo de
Édipo. A criança nessa fase passa a ter preferência por pessoas de um mesmo se-
xo e rejeição e ciúme em relação a pessoas do sexo oposto (Conferências lntro-
dutórias sobre psicanálise. p. 385 e segs.).

Em 1920, foi acrescido em nota de rodapé ao texto "Três ensaios sobre a
teoria da sexualidade: - A investigação analítica já pode mostrar em alguns ca-
sos, que as perversões são resíduo do desenvolvimento no sentido do complexo
de Édipo e que, após a regressão desse complexo, os componentes do instinto se-
xual que são os mais fortes na disposição do indivíduo em causa surgem uma vez
mais (p. 165n). - Já se disse que o complexo de Édipo é o complexo nuclear das
neuroses e constitui a parte essencial do conteúdo dela. Representa o ápice da
sexual idade infantil, que, através de seus efeitos ulteriores, exerce decisiva in-
fluência na sexualidade dos adultos. Todos que nascem neste planeta vêem-se an-
te a tarefa de dominar o complexo de Édipo, quem quer que deixe de fazê-Io é
vítima da neurose (p. 233n).

1921, considerado o ano de importância para a compreensão do complexo
de Édipo, pois Freud em "Psicologia de Grupo e Análise do Ego" evidencia pas-
sos anteriores do complexo de Édipo. Afirmando existir dois tipos de ligação
com os objetos: identificação e eleição em que os pais podem ser sujeitos ou ob-
jeto da libido infantil. Ser como o pai e ter a mãe como objeto sexual são a ba-
se do complexo de Édipo positivo no menino (Identificação. p. 133-9).

Em 1924, em nota de rodapé, Freud fez remotar o apego à mãe ao período
pré-histórico intra-uterino e indicou assim o fundamento biológico do complexo
de Édipo. (Rank. p, 233n. - As Transformações da Puberdade. p. 233).
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A partir de 1925 Freud passou a estudar o complexo de Édipo também na
menina. Em 1931 em seu artigo a "sexualidade feminina" descreve que a menina
passa por uma longa fase pré-edípica. Segundo ele, a menina elege a mãe como
objeto de seu amor e tem ciúmes do pai P. só mais tarde é que ela percebe a di-
ferença de sexos quando descobre que a vagina tem papel sexual na mulher, cor-
respondente e oposto ao do pênis no homem. Esta última descoberta da menina
é simultânea à escolha do pai como objeto sexual.

Hoje, o complexo de Édipo é tido como toda a base para o relacionamen-
to do indivíduo. Significa dizer que o relacionamento familiar satisfatório, pos-
sibilitará ao indivíduo um melhor relacionamento consigo mesmo e com os gru-
pos sociais dos quais venha a relacionar-se.

3. CONSIDERAÇOES DE FREUD SOBRE A SITUAÇÃO DO
TRIÃNGULO FAMILIAR DURANTEODESENVOLVIMENTO
DA SEXUALIDADE INFANTIL

Freud foi quem primeiro preocupou-se com a sexualidade infantil e com
a importância de seu desenvolvimento normal para atingir a sexualidade adulta.
O estágio sexual é considerado adulto quando seu ponto essencial de desem-
penho localiza-se na zona genital, desta feita, coordenadora de todas as outras.

O triângulo familiar (pai, mãe e filho) e sua situação influem de forma
marcante no evoluir da sexualidade infantil. Isto é, as informações sobre sexo,
fornecidas ou deixadas transparecer, favorecem conclusões acertadas ou fanta-
siosas por parte da criança a este respeito.

No decorrer de seu desenvolvimento a criança, em diferentes fases elege
ou escolhe distintas partes de objetos ou objetos totais para relacionar-se e satis-
fazer suas necessidades.

Desde cedo a criança tem impulsos e atividades sexuais. Eles são inatos e
na dependência deles está a sexualidade adulta normal que vai sendo amadureci-
da durante as fases do desenvolvimento normal.

Na fase oral, a criança obtém prazer libidinoso ao mesmo tempo que se
ai imenta. O contato que ela tem com o peito (ou substituto), gera grande sa-
tisfação. Influi para uma maior sensação de segurança da criança, o que se cha-
ma "não peito", isto é, tudo que oferece contato, apoio, sustento e calor, po-
dem estar representados pela mãe, pai, irmãos e outros familiares, inicialmente
indistintos para a criança. O seio materno executa a função de primeiro objeto
sexual para a criança. Posteriormente, já na fase anal inicia-se o controle do esfic-
ter anal para a expulsão das fezes. Inicialmente a criança não percebe distinção
entre normas paternas e maternas.

A forma como a mãe educa a criança para a expulsão dos excrementos é
muito importante. Se demonstra naturalidade e interesse a criança assegura-se
de que é querida. Se no entanto demonstra impaciência e desagrado, a criança
pode tornar-se insegura e apresentar dificuldades para exercer o controle espera-
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do. Mais tarde as regras paternas serão incorporadas pela criança como normas
sociais.

Na fase fálica ou contemporânea do complexo de Édipo, O interesse pelo
funcionamento dos órgãos genitais alcança seu ápice. O menino aprende a sa-
tisfazer suas sensações prazeirosas em sua região sexual mediante estimulação
manual, onde torna-se o amante da mãe. Esta fase desempenha importância
crucial, pois dela depende a definição sexual adulta.

Precocemente a criança observa que o pai desempenha algum papel na re-
produção e desenvolve fantasias em torno disto. Seus impulsos eróticos, antes
voltados inteiramente para si própria, agora dirigem-se para um objeto externo,
no caso o pai ou a mãe. No início desta fase a mãe costuma ser o objeto de esco-
lha tanto do menino quanto da menina, pois ela os amou e os acolheu primeira-
mente (A Sexualidade Infantil. p. 296-9). Posteriormente a descoberta de rela-.
cionamento sexual entre os pais e de que o pai têm um pênis e a mãe não o têm,
pode gerar no menino e na menina atitudes diferentes.

A menina culpa a mãe por ter lhe deixado nascer sem pênis, deseja o pai
possuidor deste, mas sente remorsos por estar querendo trair a mãe. O menino
possuidor do pênis vê a mãe ou a menina sem este, o que possibilita desenvol-
ver a partir daí o medo de castração. Sente desejos pela mãe e gostaria de afas-
tar o pai poderoso, no entanto ocorre-lhe medo e uma certa culpa por desejar
ter a mãe só para si e por almejar o afastamento ou morte do pai; supõe que o
pai possa vir a castrá-to. Isso retrata o complexo de ~dipo simples ou positivo
no menino e na menina, pois cada um se identifica com o progenitor do mesmo
sexo e escolhe como objeto de amor o progenitor de sexo oposto ao seu (Distin-
ção Anatõmica entre os Sexos. p. 311-20).

Na fase de latência parece haver uma calmaria ou abrandamento da punção
sexual e a atenção volta-se para os estímulos intelectuais, éticos e morais. Assim
é óbvio que a educação influi sobretudo nesta fase, embora a mesma esteja de-
terminada biologicamente.

A fase genital é o período de maturidade sexual em que as zonas erógenas
são comandadas pela zona genital e o instituto sexual é dirigido de forma adul-
ta para a reprodução e escolha de objeto sexual fora da família.

O contexto familiar contribui para a criança ter uma ótica particular do
mundo que a cerca. Exerce influência no desenvolvimento geral da criança na
qual está incluída sexualmente.

4. A DISSOLUÇÃO DO COMPLEXO DE EDIPO

Em 1921, em O Ego e o Id, Freud fala acerca da dissolução do complexo de
Édipo, no entanto foi em 1924 que a questão foi amplamente debatida.

Freud ao tratar da questão da dissolução do complexo de Édipo, deixa cla-
ro que a destruição deste deve-se a experiências de desapontamentos penosos. A
menina que gostaria de substituir sua mãe perante o seu pai sofre da parte deste
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uma dura punição, é atirada para fora de seu paraíso ingênuo. U menino que en-
cara a mãe como sua propriedade, descobre que ela transferiu seu amor e sua so-
licitude para o recém-chegado. Assim o complexo de Édipo encaminha-se para a
sua destruição por falta de sucesso, pelos efeitos de sua impossibilidade interna.

Freud, no entanto, fala que, também o complexo de Édipo poderia ruir
porque chegou a sua hora, tal como ocorre com os dentes de leite que caem
quando os permanentes começam a crescer.

Coloca ainda como hipótese da hereditariedade,.. dizendo que, embora a
maioria dos seres humanos passe pelo complexo de Édipo como uma experiên-
cia individual, ele constitui um fenômeno que é determinado e estabelecido pe-
la hereditariedade e que está fadado a um fim, logo que instalada atase seguinte
do desenvolvimento do indivíduo.

Considerando ainda que a destruição do complexo de Édipo no menino
ocorre em conseqüência da ameaça de castração. O medo de castração verifica-
se pela ameaça dos adultos que freqüentemente Ihes são dirigidas. Essa ameaça é
feita primeiro devido a criança manipular seu órgão sexual e segundo pela ocor-
rência de enurese noturna.

O complexo de Édipo oferece à criança duas possibilidades de satisfação,
uma ativa (colocar-se no lugar do pai - a maneira masculina) o que permitiria ter
relações com a mãe; e urna passiva (assumir o lugar da mãe e ser amado pelo pai),
onde a mãe tornar-se-ia supérflua, portanto eliminada da relação.

No entanto, com a ameaça da perda do pênis (ameaça de castração). e ain-
da após saber que as meninas são castradas, abandona essas duas maneiras pos-
síveis de obter satisfação através do complexo de Édipo. Uma vez que, em arn-
bas as situações está presente a possibilidade da perda do pênis. No caso ativo-
masculino como punição e no passivo como precondição.

Se a satisfação de amor durante a fase do complexo de Édipo custa para o
menino o pênis, está fadado a surgir um conflito entre seu interesse narcísico
nessa parte" de seu corpo e a catexia libidinal de seus objetos parentais. Ocorre
nesse conflito o seguinte, o ego volta as costas para o complexo de Édipo.

Para Freud, esse afastamento do ego efetua-se através do mecanismo da re-
pressão. Mesmo que repressões posteriores venham a ocorrer com a participação
do superego, que neste caso está sendo formado. Verifica-se na'verdade uma des- .
truição e abolição do complexo de Édipo. "Se o ego não conseguir muito mais
que uma repressão, este persistirá em estado inconsciente no id e manifestará
mais tarde o seu efeito patogênico."

No caso da menina verifica-se também a fase fálica, no entanto, ela não en-
tende a sua falta do pênis como sendo um caráter sexual; explica-se presumindo-
se que, em alguma época anterior, possuira um órgão igualmente grande e depois
perdera-o por castração. Dá-se assim a diferença essencial, pois a menina aceita a
castração como um fato consumado, ao passo que o menino teme a possibilidade
de sua ocorrência.

Para Freud o complexo de Édipo na menina é mais simples do que no me-
nino, uma vez que, ele não vai além de assumir o lugar da mãe e adotar uma ati-
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tude feminina para com o pai. A renúncia ao pênis não é tolerada pela menina
sem alguma tentativa de compensação. Desliga como uma "equação simbólica do
Pênis para um bebê". Portanto para a menina o complexo de Édipo culmina em
seu desejo de receber do pai um bebê como presente (dar-lhe um filho). Dando a
impressão de que o complexo de Édipo é então gradativamente abandonado de
vez que esse desejo jamais se realiza. Os dois desejos: possuir um pênis e um filho
- permanecem fortemente caracterizados no inconsciente e ajudam a prepará-Ia
para o seu papel posterior.

Existem portanto, nas meninas uma diferença fundamental com relação
aos meninos, o complexo de Édipo é uma formação secundária. As operações do
complexo de castração o precedem e o preparam, ao contrário nos meninos, que
o complexo de Édipo é destruído pelo complexo de castração.

Para as meninas, a situação edipiana é o resultado de uma evolução longa,
uma espécie de solução preliminar, uma posição de repouso que não é logo aban-
donada. As meninas permanecem nele por muito tempo, vindo a destruí-Io tar-
diamente e de forma incompleta. Assim no caso das meninas a formação do su-
perego irá sofrer prejuízos, pois não consegue atingir a intensidade e a indepen-
dência, as quais lhe conferem sua importância cultural.

É evidente que para a solução do complexo de Édipo influi a atitude de
ambos os progenitores. Se o pai e mãe forem imaturos poderão reforçar a situa-
ção e impedir que a criança ultrapasse a fase edipiana.

O pai e a mãe com seus próprios impulsos ou desejos podem reforçar os
dos filhos. O pai percebendo o interesse e grande afeto que a filha nutre por
ele, prefere ser cuidado por ela e dá-lhe mais carinho que aos filhos homens. A
mãe percebendo o interesse do filho corresponde aos seus impulsos preterindo
a filha. Donde se conclui que pode ser formada uma cadeia que satisfaz a todos e
impede o amadurecimento de cada um. Se isto ocorre dificulta a definição sexual
da criança e seu relacionamento futuro.

5. ANALOGIA DO COMPLEXO DE EDIPO COM AS AÇOES
REPRESSORAS DO SUPEREGO

Como já foi dito anteriormente, o complexo de Édipo é a base para o de-
senvolvimento do indivíduo, exercendo desta forma uma influência específica na
formação do superego.

O Superego é o herdeiro do complexo de Édipo, quer este se resolva ou
não. Se o complexo de Édipo for reprimido, permanecerá no inconsciente, como
nos neuróticos: Se for resolvido, desaparecerá, surgindo a masculinidade e femi-
nilidade adultas.

O Superego não é contudo simplesmente resíduos das primitivas escolhas
objetais do ido Representa também uma formação reativa enérgica contra essas
escolhas. A sua relação com o ego não ·se limita só a respeito do preceito "você
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deveria ser como o seu pai". Estende-se também a "você não pode ser assim co-
mo seu pai". Essa duplicidade do ideal do ego deriva do fato de que o ideal do
ego possui a missão de reprimir o complexo de Édipo.

O Superego firma-se pela internalização e identificação que ocorre na vida
do indivíduo. A internalização verifica-se a medida que há repressão dos desejos
incestuosos e dos impulsos homicidas. Nessa fase a criança tende a identificar-
se com os pais. Dessa forma as proibições do superego ocorrem pela exigência de
repúdio aos desejos incestuosos e hostis que os filhos têm em relação aos pais na
fase edipiana. O que é internalizado nesta época, permanece pela vida como es-
sência do superego.

Quando está abandonando a fase edipiana, a criança percebe os pais como
pessoas ideais e tende a identificar-se com eles para se orientar na vida.

Mas o superego não é o resultado só de eleições, é formado também pelo
aparecimento de reações tais como: ser ou não ser como o pai ou a mãe, ter ou
não ter o pai ou a mãe, fazer ou não fazer como o pai ou a mãe.

Portanto, o superego herda os resultados do complexo de Édipo. Suas nor-
mas estabelecem-se quase em definitivo durante esta e poucos acréscimos ou mo-
dificações são possíveis posteriormente.
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