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Resumo

O discurso sobre o amor, no ocidente moderno, é um efeito de poder que constrói corpos
que amam, parafraseando Butler, os quais representam uma reiteração performativa de
pulsões de dominação, formando um eu de amor pela imposição de um sobre-eu cultural. A
dominação, um processo real de constrangimento social, é concomitante ao seu segredo
ideológico, o que nos leva a formular a expressão domideologia, inspirada em Sousa Filho,
para designar a dominação inconsciente do discurso ideológico. Através de uma análise
crítica das bases do discurso freudiano sobre o amor, questionamos, inspirados em
Foucault, a natureza sexual da pulsão, para colocá-la em lugar inseguro de crítica à
metafísica da substância – expressão utilizada por Nietzsche. A nosso ver, a pulsão de
dominação é uma ferramenta crítica para se pensar o sujeito, interpelado que é pela
domideologia de amor, instando-o a crer que a única interpretação de laço social é o amor,
elemento nuclear do nosso complexo amoroso ocidental moderno.

Palavras-chave: domideologia, dominação, discurso, complexo amoroso.

Abstract

The discourse about love, in the Western modern world, is an effect of the power that
constructs bodies that matter, paraphrasing Butler, which represents a performative
reiterarion of the domination drive, forming and ego of love through the imposition of a
cultural super-ego. The domination, a real process of social constraint, is concomitant to its
ideological secret, which lead us to the expression “domideology”, inspired by Sousa Filho, to
determine the unconscious domination of the ideological discourse, Through a critical
analysis of the bases of Freudian discourse about love, we question, inspired by Foucault,
the sexual nature of the drive, to put it in a place insecure of critics to the substance
metaphysics – expression used by Nietzsche. In our point of view, the domination drive is a
critical tool for the individual to think about, as interpellated by the love “domideology”,
making believe the only interpretation of the social interchange is love, nuclear element of
our modern Western love complex.

Keyword: “domideology”, domination, discourse, love complex.
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Introdução

Atualmente, é possível travar uma discussão crítica acerca do amor nas
ciências sociais sem que a teoria caia em um naturalismo essencialista ou em um
romantismo metafísico, sendo plausível situar o discurso sobre o amor na
construção social sem ligá-la irredutivelmente à realidade social como sendo sua
única e inevitável possibilidade de fundação. Se o amor for colocado como qualquer
discurso de cultura, será o primeiro passo para repensar o valor que tem trazido
tanta especulação ao longo da modernidade, principalmente depois de Rousseau e
Goethe. Se estamos trabalhando com uma teoria construcionista crítica para
construir nosso objeto de pesquisa, é elementar a tentativa de redefinir o “amor”
como um discurso de cultura que opera com o simbólico e o imaginário na formação
da subjetividade. Estamos tratando do “amor” que desde sempre funda o laço social,
seja no cotidiano, seja nas teorias sociológicas, ou ainda na filosofia: é justamente a
respeito desse pressuposto necessário e inevitável da realidade social que vamos
nos interrogar.
Tentar sustentar que o amor é universalmente trazido à tona com o sujeito,
se estamos falando de um mínimo de sociabilidade – só há possibilidade social com
um mínimo de amor –, significa dizer que o simbólico cultural somente é possível
com esse significante intrínseco e invariável, confundindo, no fim das contas, uma
parte do simbólico com todo ele. Tentar sustentar uma parcela do simbólico como se
fosse todo ele é o modo de operar da ideologia – lida como discurso de cultura por
Sousa Filho (2007a, 2001). Dessa maneira, se o “amor” toma o lugar do simbólico de
modo que este somente possa existir no mundo de cultura com aquela parcela de si,
é confundir a realidade social com uma realidade social. Nem o amor pode se
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exprimir como o todo simbólico da cultura, nem este se vale inevitavelmente do amor
para poder existir.
É com essa base epistemológica que O amor em mal-estar empreende a
tarefa de saber até que ponto Freud constrói sua teoria da sexualidade com um
discurso socialmente acessível por meio da dominação simbólica ideologicamente
repetida, ou seja, como o autor de O mal-estar na cultura faz uso de um discurso
sobre o amor sempre já ideológico na composição de conceitos psicanalíticos e de
que modo essa materialização de cultura vai extrapolar a lógica de sua tentativa de
constituição de um sujeito psíquico. Dito de outra maneira, como o sujeito freudiano
se vale de um discurso sobre o amor que tem uma ideologia própria em relação à
cultura. Estamos sustentando que Freud construiu a psicanálise com um discurso
ideológico sobre o amor que efetiva a continuação processual da dominação cultural
sobre o sujeito sem que se aperceba de tal processo. O amor, que Freud lembra,
repete e elabora, não é inaugurado com a psicanálise, vem de um tempo
inapreensível, um tempo mítico se considerarmos as suas bases ideológicas, e traz
consigo toda a naturalização de ordens culturais ontológicas, que estabelecem
relações sociais inconscientemente dominantes.
Longe de propormos uma psicanálise em seu sentido tradicional, sugerimos
que uma antropologia crítica é salutar para se pensar a psicanálise, tomando-a como
o efeito possível de uma crítica da ideologia particular sobre o amor. Desse modo, se
o discurso sobre o amor que Freud tomou como causa social fosse relativizado
como uma conseqüência, muitos mal-entendidos poderiam ser reavaliados, o que
nos oferece a oportunidade de deslocarmos o sujeito da tradicional psicanálise para
um lugar discursivo dependente das imposições sociais que o constroem com a
dominação ideológica no momento da materialização de cultura. É o que nos sugere
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a possibilidade epistemológica de operarmos com uma teoria construcionista crítica,
a qual Sousa Filho exemplifica com maestria (2007a). A construção teórica de Freud
pode estar investida de ideologia, se o autor naturaliza as bases culturais que
alimentam seu discurso, e nossa análise chegará a essa conclusão se
interpretarmos o discurso sobre o amor com as ferramentas de desconstrução crítica
daquilo que foi construído ideologicamente. Estamos, portanto, além de uma
psicanálise do isso ou de uma psicologia do eu, próximos de um diálogo
antropológico baseado na teoria construcionista crítica, pensando uma antropologia
do sobre-eu1 para deixar claro a diferença que temos em relação à noção de
supereu freudiana.
Se levarmos a sério a importante colocação de Freud em O mal-estar na
cultura, de que nos é imposto um mandamento de supereu cultural que nos impele a
amar o próximo como a nós mesmos, como uma sentença social e sumariamente
julgada, podemos colocar o autor no radical cultural do sobre-eu, questionando
alguns pressupostos epistemológicos que ele levou às últimas conseqüências. É o
caso do discurso sobre o amor, sempre já ideológico, portanto de dominação
cultural, que Freud constrói no discurso da pulsão. Questionamos, por exemplo, o
“sexual” que – sempre já interno no sujeito, assim como a “vida” e também a “morte”
– a pulsão internamente traz. Pressupondo que a pulsão não pode ser anterior à sua
assunção como “sexual”, “vida” ou “morte”, considerando-a tal como Foucault
considera o sexual (da pulsão) como sendo poder. Foi assim que pudemos articular
o mal-estar e considerar o amor como um mandamento do sobre-eu, na mesma
medida em que a sexualidade antes de ser reprimida é incentivada pelo discurso da

1

O pensamento sobre uma “antropologia do sobre-eu” tem uma dívida com o professor Alípio de
Sousa Filho, da UFRN. O professor Alípio acredita que a psicanálise tem um legado antropológico
para poder edificar suas teorias. Acompanhando tal reflexão, uma “antropologia do sobre-eu” se faz
possível através da análise do discurso do pensamento de Freud.
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psicanálise. O amor é, pois, simplesmente uma imposição de cultura, podendo a
pulsão ser refeita como isso que repetidamente traz o simbólico, a dominação desse
simbólico em construir processualmente corpos que pesam, utilizando o título do
livro de Butler (1993), ou, para nossa interpretação particular, corpos que amam.
A pulsão é essa coisa social de repetição simbólica que, do exterior, passa a
habitar a superfície do interior, ou, por uma outra lógica, do interior cultural passa a
constituir o exterior do vir-a-ser sujeito – no primeiro caso, o exterior social vem a
impor a individualidade sempre já sujeita de ideologia enquanto que, no segundo
caso, o interior cultural vem a impor aquilo que exteriormente vai se tornando sujeito
de cultura (o “gameta”, o “feto”, a “criança”). De todo modo, estamos sustentando
que a cultura constrói, por meio de um processo material, o advento sujeito de
ideologia. Seja de fora para dentro ou de dentro para fora, é a interpelação de
cultura que vem trazer aquilo que será simbolicamente constituído como sujeito, com
o reforço da ideologia que segreda a dominação de cultura. É a conclusão de Sousa
Filho (2001) em relação à ideologia, e de Butler (1993, 2003) em relação ao
processo material que faz superfícies corporais pesarem, ontologicamente, como
poder.
A formação cultural de Freud é importante, se intentamos interpretar
criticamente o “amor” retirado do arquivo cultural do século XIX, o qual disponibiliza
impositivamente toda sorte de relações sociais moldadas, assim como aquelas que
saem dos moldes, em classificações ontológicas da realidade construídas
socialmente. Se a trajetória intelectual de Freud é acompanhada de certos
paradigmas epistemológicos como o cientificismo positivista, o mecanicismo e o
evolucionismo, assim como de certas correntes literárias e políticas, como o
romantismo da Natureza e o Iluminismo, o seu leitor não se assustaria com o fato de
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ele acreditar nessa trajetória para formular a psicanálise. Contudo, se nos
interrogarmos o porquê de Freud não ter incorporado as críticas nietzschianas da
metafísica e da religião, mesmo se deparando repetidamente com a pressão externa
de tal possibilidade discursiva de pensamento, somos levados a crer que os
interesses dele no amor estão mais relacionados à instituição psicanalítica e, por
conseqüência, à sua autoridade simbólica, do que à possibilidade de crítica livre
para desarticular muito do preconceito de seu tempo. Se seu objetivo era construir
uma nova ciência, ele construiu antes uma nova instituição de amor, com todo o
poder de autoridade simbólica que a palavra amor pode evocar, o que pode nos
levar a refletir sobre o papel do amor como discurso de dominação ideológica nas
instituições modernas.
Com a idéia de uma dominação ideológica imposta como discurso de cultura
(SOUSA FILHO, 2007a, 2007b, 2006, 2003a, 2003b, 2001), coagida à repetição em
um processo material de performatividade responsável pela assunção, por meio de
identificações inconscientes, daquilo que vem a ser sujeito, com um espaço de
abjeção própria da exclusão que a identidade leva a cabo para se definir (BUTLER,
2003, 1993), construímos as bases culturais do discurso sobre o amor que interpelou
Freud na elaboração de importantes conceitos psicanalíticos em voga hoje. Um
processo de dominação real da sociedade sobre o indivíduo, sujeitando-o à ordem
simbólica de ideologia crível, que passamos a chamar domideologia para deixar
claro a conjunção de dominação (real) e ideologia (simbólica e imaginária) culturais,
conjunção articulada no pensamento de Sousa Filho.
Com este autor, não estamos somente no campo do debate acerca da
dominação, nem tampouco somente no da ideologia, mas sim no da dominação e da
ideologia conjuntamente, a primeira definindo o processo de cultura materializando e
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sujeitando o indivíduo, enquanto a segunda oculta esse processo por meio da
naturalização da realidade social, fazendo crer que, de uma possibilidade de laço
social, tem-se a sociabilidade. Sendo a dominação e a ideologia concomitantemente
articuladas no processo de materialização de cultura, pretendemos operar com essa
noção de domideologia presente nos autores (SOUSA FILHO, 2001; BUTLER, 2003,
1993), mesmo que não haja essa palavra em suas discussões, em nossa
interpretação crítica do discurso sobre o amor construído nos conceitos freudianos
de falo, castração, narcisismo e complexo de Édipo.
O exemplo do amor é típico desse processo de materialização cultural,
quando esse simbólico dominante se coloca como o (único) simbólico que antecipa
discursivamente no enunciado performativo toda e qualquer sociabilidade no “amor”.
Se estamos teorizando a respeito de domideologia, do real de dominação do
simbólico e do imaginário investidos de ideologia, quando se trata do discurso sobre
o amor, esse processo domideológico constitui aquilo que vamos interpretar como
um complexo amoroso. É desse complexo domideológico que Freud retirou seu
sentido de complexo de Édipo e seus antecedentes, tais como o amor do narcisismo
que, em um caso muito especial, é direcionado ao falo para, na seqüência, ser
castrado. Isso se considerarmos que a criança somente sai do estado de desamparo
através do amor, sem o qual o trauma pode ser a mais do que o possivelmente
tolerado pelo psiquismo, em uma interpretação butleriana.
Na verdade, o amor somente é acessível ao sujeito, mesmo facilitado ou
incentivado, por meio da ontologia do desamparo que presume esse estado
independente de discussões pormenorizadas a respeito da cultura conferir tal
sentido para aquele que será o sujeito domideológico de “desamparo”, enquanto
exigência para que o complexo amoroso funcione. Depois, o “infante” depara-se com
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seu órgão irredutivelmente sexual que, acompanhado da pressuposição de um
modo de ser naturalmente masculino, fálico, passa pela castração, com um discurso
sempre permeado pelo “amor”, seja pelo pênis (ou pelo “falso” pênis, o clitóris), amor
narcísico, amor castrado ou amor edipiano. Assim, a domideológica do complexo
amoroso vai atuar de acordo com os conceitos que Freud teorizou sem se aperceber
do real efeito de cultura fixado em nosso laço social particular, o amor relacionado às
ordens de gênero, de geração, de parentesco, de cosmologia e de raça.
Não é um insulto afirmar que o discurso sobre o amor que Freud constrói
com determinados conceitos psicanalíticos é domideológico. Sustentamos que faz
parte da tragédia de cada um, e Freud não escapou disso, sujeitar-se ao complexo
amoroso, não que isso seja necessário, é claro que não, senão justificaríamos a
domideologia de modo acrítico. É por não ser necessário, mas por se colocar como
necessidade, fazendo vigorar o complexo de domideologia de amor, que nossa tese
tentará sustentar que a domideologia está presente no discurso freudiano sobre o
amor, sem querer com isso desqualificar o importante trabalho do autor. Nosso
objetivo é criticar não somente o discurso freudiano sobre o amor, mas, antes,
criticar o discurso sobre o amor do ocidente moderno, um discurso de cultura, que,
porventura, acabou por edificar o discurso da psicanálise.
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I O amor em mal-estar e a domideologia

Sugerimos que O mal-estar na cultura (FREUD, 1930) é o livro fundamental
da psicanálise. O Mal-estar é um dos livros mais polêmicos e divide os psicanalistas
entre si, e entre estes e os cientistas sociais. É neste livro que Freud chega mais
perto de uma crítica daquilo que estamos nomeando como domideologia de amor.
Freud vai mais longe e profundamente no amor como nenhum outro antes ou depois
dele – o Mal-estar é o paradigma moderno de amor elevado a todas as potências,
pronto para explodir. É o extremo livro de Freud. Uma espécie de síntese dos
dilemas sociais modernos e de seus dilemas na psicanálise; depois de tantos anos
lutando em prol do amor, vendo a psicanálise dividir-se na primeira cisão do
movimento e o seu câncer aproximá-lo da morte, cujos efeitos não poderia enxergar
além do trabalho das pulsões de morte ou, sua materialização, a de agressão. O
livro que Freud, mesmo estando insatisfeito, encaminhou para gráfica em novembro
de 1929 – e que finalizou no momento em que começava as Crônicas Breves
(FREUD MUSEUM, 2000) – é o mais revelador livro da psicanálise.
Em uma primeira leitura, podemos facilmente determinar os pontos-chave da
tese freudiana para interpretar a sociedade com o auxílio de poderosos conceitos
teóricos – como Eros, pulsão de morte, pulsão de agressão e de destruição
(correlatas), recalque, desamparo infantil e o sentimento de culpa – e sustentar que
o avanço da civilização é acompanhado por um outro marcado por sentimentos
hostis contra ela, em um dualismo pulsional belicoso, sem um vitorioso final.
Começando pela crítica do sentimento oceânico de amor, Freud (1930) traz um
interdiscurso extensivo, de começo ao fim, sobre o amor. Desiludindo os que
acreditam que um sentimento semelhante pudesse vir da religião, que já fora tratada
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em O futuro de uma ilusão, de 1927, Freud sugere que o “sentimento abissal”
somente pode ser interpretado a partir da infância, período em que o infante teria um
narcisismo ilimitado semelhante ao “auge do sentimento de amor” (1930, p. 75-76),
onde a “fronteira entre o ego e o objeto ameaça desaparecer” (1930, p. 75). Como a
interpretação religiosa não é satisfatória, pois que de um estado de desamparo
infantil a criança só pode fantasiar a aparição de um pai como sendo Deus, o autor
remete a discussão para o que pode dar felicidade ao indivíduo, ou, pelo menos,
para o que pode evitar o seu sofrimento. Sem encontrar outra explicação senão no
amor, ou em uma das formas pelas quais ele se manifesta: o amor sexual. Contudo,
mesmo no amor estamos sujeitos à desgraça da perda do objeto, que nos provoca
os mais íntimos sentimentos de desamparo.
Sem responder por onde se encontra a felicidade, os caminhos do
sofrimento são mais fáceis de enumerar: “o poder superior da natureza, a fragilidade
de nossos próprios corpos e a inadequação das regras que procuram ajustar os
relacionamentos mútuos dos seres humanos na família, no Estado e na sociedade”
(1930, p. 93). O que importa para Freud é a terceira categoria, a da convivência
social, traçada pela humanidade através de uma substituição da força bruta do
indivíduo pelo (poder de) conjunto da comunidade, um tema reiterado dos
contratualistas.
Evocando o seu Totem e Tabu, de 1913, o autor sinaliza que a vida em
cultura somente é possível através da coação para o trabalho e do poder do amor,
com uma relutância do homem de privar-se da mulher, e desta de seu filho (1930, p.
106). Retomando o amor sexual, ou genital, pelo perigo que ele representa,
justamente por ser o investimento em um único objeto sujeito à perda e, assim,
levando o sujeito a um estado de desamparo, o impulso se volve para uma
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finalidade inibida, e um exemplo disso seria o amor à humanidade. A retórica de
Freud dá o golpe de mestre citando o imperativo religioso do amor por excelência:
“Amarás o teu próximo como a ti mesmo” (1930, p. 114), contrabalançando o amor
genital. Se em determinado momento damos razão ao autor, em outro somos
surpreendidos pela revelação da impossibilidade de amor por uma pessoa estranha,
quando, para que possa ser amada, é necessário que tal pessoa mereça esse amor.
“Não meramente esse estranho é, em geral, indigno de meu amor; honestamente,
tenho de confessar que ele possui mais direito a minha hostilidade e, até mesmo, a
meu ódio” (1930, p. 115). E um segundo mandamento não é menos irracional, se
imaginarmos o Homo homini lupus (1930, p. 115-116): “Ama os teus inimigos”.
Advertindo a ingenuidade dos comunistas, que, com a crença na abolição da
propriedade privada, acabariam com as mazelas humanas, Freud introduz a
discussão polêmica sobre a agressividade, que deu esteio para um dos pontos da
Escola de Frankfurt e para pensadores como Erich Fromm abrirem um novo campo
de discussão na psicanálise. Retomando a discussão sobre a teoria das pulsões,
que teve origem na expressão do poeta Schiller “São a fome e o amor que movem o
mundo” (1930, p. 121), passando pela dificuldade teórica em aceitar o sadismo como
libidinal, e passando por Além do princípio de prazer, de 1920, quando se deparou
com uma pulsão de morte ao lado de Eros, Freud ilumina o fundamento da
civilização: “Agora, penso eu, o significado da evolução da civilização não mais nos
é obscuro. Ele deve representar a luta entre Eros e a Morte, entre o instinto de vida e
o instinto de destruição, tal como ela se elabora na espécie humana” (1930, p. 126).
Os dois últimos capítulos do texto são os mais aterradores. Segundo Freud,
a agressividade voltada para a civilização retorna para o eu na condição de um
supereu que promove o sentimento de culpa. O medo da perda de amor, um medo
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social, equivaleria a dizer que diante do desamparo, pela necessidade de
dependência do amor de uma outra pessoa, esta representando uma autoridade, o
eu deixa de cumprir sua agressividade para colocá-la em si próprio, na forma de
punição, sob os sentimentos de culpa. Porque, segundo a retórica freudiana, um
desejo inconsciente de agressão, o qual não é notado pelo consciente2, não deixaria
de existir por esse motivo, e essa já autoridade interna, que é a agressão
transformada em supereu, cumpriria a tarefa de castigo diante do delito, consciente
ou inconscientemente. Com isso, concluímos duas coisas de acordo com as
proposições freudianas: que esse amor penetrou no inconsciente na forma de
supereu e que, por conseqüência, o amor da autoridade exterior está seguro da
perda, porque foi internalizado. Esse é o momento do cume da psicanálise, em que
se foi mais longe na direção de uma crítica da domideologia de amor, sem, contudo,
enfrentá-la diretamente, pois que os termos são os dois lados de uma faca de dois
gumes: a relação Eros/Tânatos é o que protege a psicanálise dos “males” da crítica,
formando a mais recente instituição de amor no ocidente, mas sem deixar, porém,
de afundá-la em domideologia.
Retomando a mitologia de Totem e tabu, de 1913, em O mal-estar na
cultura, de 1930, Freud perfaz toda a lógica do que estamos chamando de complexo
amoroso, ao assinalar a morte do pai primeiro, o emergir da cultura e o laço social.
Se no princípio era o verbo, este só poderia ser “amar”. Filogeneticamente, o
sentimento de culpa remonta ao assassinato do pai da horda primeira, o pai
primeiro, pelos seus filhos. Estes “o odiavam, mas também o amavam” (1930, p.
135). A satisfação pela agressão contra o pai veio conseqüentemente com o amor
para “o primeiro plano, no remorso dos filhos pelo ato” (135). Através da

2

É mesmo anterior à consciência, assim como é também o sentimento de culpa.
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identificação com o pai morto, fez-se o supereu interno e o sentimento de culpa.
Com a repetição do ato pelas gerações futuras, repetiram-se, na mesma
intensidade, as agressões do supereu interno e o sentimento de culpa. “Ora, penso
eu, finalmente podemos apreender duas coisas de modo perfeitamente claro: o
papel desempenhado pelo amor na origem da consciência e a fatal inevitabilidade
do sentimento de culpa” (135).
Em nossa interpretação, duas coisas não estão claras: o “papel
desempenhado pelo amor” e a “fatal inevitabilidade do sentimento de culpa”. Se o
amor em primeiro plano, na forma de sentimento de culpa, é a conseqüência do ato
do assassinato do pai primeiro, como explicar a existência de um amor anterior a
esse ato? No mesmo sentido, se o sentimento de culpa somente pode surgir com o
ato primeiro, quando a agressividade é internalizada na forma de supereu, como
explicar o seu não aparecimento antes desse ato, sendo que já havia amor e ódio
nos filhos antes do assassinato, portanto, amor como conseqüência de um ato
anterior que internalizou o ódio e que o fez emergir como culpa? Aqui encontramos
os limites discursivos dos termos de amor e de ódio em função do ato e seu
sentimento de culpa. Os filhos amavam e odiavam seu pai antes de matá-lo. O ato
primeiro é impulsionado pelo ódio, que é uma satisfação. O ódio vai para o
inconsciente na forma de supereu, e o amor vem ao primeiro plano, contudo na
forma de remorso, de culpa, ou melhor, de sentimento de culpa. Como pode haver
um amor e um ódio antes de matar o pai, se é o ato do assassinato que os faz
emergir, como internalização do supereu? E como pode não haver uma “fatal
inevitabilidade do sentimento de culpa” antes do ato, sendo que os filhos já amavam
e odiavam o pai? Quando os termos se repetem para se explicarem, o ato pelo “ato”,
o amor pelo “amor”, o ódio pelo “ódio”, o sentimento de culpa pelo “sentimento de
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culpa”, estamos diante da domideologia com efeitos simbólicos de coação à
repetição3.
Freud não consegue sair da repetição porque está interpelado pelo
complexo amoroso, ou por todas as conseqüências ocidentais da domideologia de
amor, e a psicanálise também não saiu desse gesto de patinagem. Contudo, ele
colocou um problema muito bem explicado, mas o fez inconscientemente e de
maneira pouco clara, impulsionado por uma contratransferência domideologicamente
determinada: alega que o amor é um elemento somente de supereu cultural,
portanto um elemento de cultura; que o amor é a manifestação mais velada de
supereu; que não há amor senão como imposição de supereu, e que isso abriria os
sentimentos para um mal-estar. A idéia de uma “contratransferência culturalmente
sobredeterminada” está em Santner (1997, p. 139).
Se não há explicação por haver amor e ódio antes do ato do assassinato do
pai primeiro, e veremos que esse “Vorträglichkeit”, ou um “só antes”, é operação da
domideologia de amor, Freud interpreta como o amor está inexoravelmente ligado à
agressão, como maneira de contê-la, como efeito de supereu, no mandamento
Amarás o teu próximo como a ti mesmo! Parece ser essa a tese central de O malestar na cultura: Eros representa as pulsões de vida e a sua aplicação é o amor,
tanto o genital como o inibido na finalidade. As pulsões de morte seriam os impulsos
em direção ao inorgânico, à não existência, e se manifestariam nas pulsões de
agressão e de destruição. Enquanto as pulsões de agressão são desviadas para
dentro, criando um supereu, o amor que advém de uma fonte externa seria
introjetado como um sentimento de culpa. Freud oferece alguns exemplos no plano

3

Ver Santner (1997), na página 22, sobre a lei e, em sua nota 15, sobre a lei em Zizek. Para o
conceito de ideologia e lei em Zizek, consultar Slavoj Zizek, “Como Marx inventou o sintoma”, in Um
mapa da ideologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996, p. 297-330; também em Eles não sabem o
que fazem: o sublime objeto da ideologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992.
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individual e coletivo, como, por exemplo, as neuroses obsessivas, com um elevado
sentimento de culpa, e as religiões, como o cristianismo, que se sustentam através
da culpa – ambos os exemplos formariam conseqüências no plano do mal-estar.
Como o desamparo é a condição prévia de medo de perda do objeto, o amor teria
espaço livre para ser introjetado no indivíduo. O amor, assim, seria o efeito cultural
de supereu, ou melhor dizendo, o efeito psíquico do supereu cultural – um supereu
que do exterior passa a habitar o interior do psiquismo. Evidentemente, teremos
muito o que criticar na afirmação de que o estado de desamparo é a condição prévia
de amor. O importante é considerar que o mal-estar descrito por Freud é a função do
amor enquanto efeito de supereu. A expressão máxima desse amor de supereu
estaria no mandamento Amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é central para
o texto. O antes do supereu é efeito de anterioridade de supereu, na emergência do
sujeito – o antes da lei é uma entidade ontológica efeito dessa mesma lei, como diz
Butler (2003, p. 19).
Segundo Freud, esse mandamento “constitui a defesa mais forte contra a
agressividade humana e um excelente exemplo dos procedimentos não psicológicos
do superego cultural” (1930, p. 145). Freud sustenta que o mandamento de amor é
um procedimento do supereu cultural, contudo, recusa que isso seja psicológico. Por
que esse gesto discursivo iminentemente contratransferencial? Freud deseja manter
a psicanálise dentro da fronteira do psiquismo, sem o que correria o risco de perder
seu objeto. Afirmar que o amor é radicalmente um elemento de supereu contestaria
tudo o que ele havia escrito, na medida em que a sexualidade é, segundo Freud,
manifestação de amor, arruinando a segunda tópica e colocando em questão os
dualismos pulsionais de Eros e pulsões de morte, de um lado, e de pulsões do eu e
pulsões do objeto, de outro. Se a libido é uma energia sexual que tem um objeto de
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amor, como este poderia ser efeito de supereu? Como o inconsciente estaria
habitado pela sexualidade, se os objetos da sexualidade são de amor, e o amor é
meramente um mandamento cultural? Como explicar as pulsões, que têm como
objeto de amor o eu, constituindo um narcisismo primário, e, posteriormente,
voltando suas energias para objetos de amor exteriores, sendo objetais, se o amor
não passa de materialização de supereu?
Freud foi coagido a não pensar de outra maneira pela implicação que isso
teria no movimento psicanalítico, pois colocar o amor na condição de supereu seria
depreciá-lo, em primeiro lugar, e fazer com que o grupo da psicanálise perdesse
sustentação. Em relação ao movimento, ele somente poderia agir pautado pela
domideologia de amor, e, em relação aos seus escritos, ele poderia discursar somente
a partir do complexo amoroso. Isso provocava em Freud um mal-estar em relação a
Eros e à cultura.
“Só podemos ficar satisfeitos, portanto, afirmando que o processo
civilizatório constitui uma modificação que o processo vital experimenta sob a
influência de uma tarefa que lhe é atribuída por Eros e incentivada por Ananké –
pelas exigências da realidade –, e que essa tarefa é a de unir indivíduos isolados
numa comunidade ligada por vínculos libidinais” (1930, p. 104). O processo das
pulsões de vida, sob a influência de Eros e incentivada por Ananké, tem como tarefa
a união de indivíduos isolados em unidades cada vez maiores. Se Eros é uma
exigência de supereu da cultura, sua aplicação imediata através das pulsões de vida
não poderia passar de pulsões de supereu, constituindo um problema teórico grave
para a psicanálise, pois toda a teoria psicanalítica é baseada no princípio de que as
pulsões partem do isso, como energias libidinais. Se aceitarmos que uma
comunidade é ligada “por vínculos libidinais”, teríamos que aceitar que esses laços
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partem não do isso, mas sim do supereu. É justamente esse ponto teórico que
tentaremos sustentar, sugerindo que o isso é um efeito inconsciente de sobre-eu4.
Nessa medida, Eros e as pulsões de morte seriam uma imposição de cultura, que
estariam no mesmo nível, na verdade um dependendo do outro, como os dois lados
de uma moeda, através da coação à repetição da pulsão, que não dependeria, em
nossa análise, nem de Eros e nem das pulsões de morte, mas sim de Ananké. Ela
participa dos achados teóricos de Freud, mas é negligenciada por ele, aparecendo
somente quatro vezes na Edição Standard brasileira das obras psicológicas
completas de Sigmund Freud (ESB), duas em O mal-estar na cultura5, cerca de
quinze anos depois de fazer suas outras duas aparições iniciais.
Remontamos o conteúdo de Ananké nos escritos de Freud porque ela
representa um ponto fundamental na nossa análise. As duas primeiras aparições
foram em uma série de conferências realizadas por Freud entre 1915 e 1916, na
Faculdade de Medicina de Viena, e que foram publicadas entre 1916 e 1917,
intituladas pela ESB de Conferências introdutórias sobre psicanálise. A deusa
Ananké era, na mitologia grega, mãe das Moiras e a personificação do Destino,
necessidade inalterável e fato. Em Roma, ela era a Necessitas. Ela aparece pela

4

A partir desse ponto, utilizaremos a tradução literal do conceito freudiano de Über-Ich como “sobreeu” para nossa interpretação crítica específica, quando estamos colocando nosso sentido de ÜberIch, e continuaremos a utilizar “supereu” como tradução tradicional dos textos de Freud e da
psicanálise como um todo, quando estamos colocando o sentido que Freud e a psicanálise propõem
para o termo.
5
“Os preceitos do tabu constituíram o primeiro ‘direito’ ou ‘lei’. A vida comunitária dos seres humanos
teve, portanto, um fundamento duplo: a compulsão para o trabalho, criada pela necessidade externa,
e o poder do amor, que fez o homem relutar em privar-se de seu objeto sexual — a mulher — e a
mulher, em privar-se daquela parte de si própria que dela fora separada — seu filho. Eros e Ananké
[Amor e Necessidade] se tornaram os pais também da civilização humana” (1930, p. 106), e “Só
podemos ficar satisfeitos, portanto, afirmando que o processo civilizatório constitui uma modificação,
que o processo vital experimenta sob a influência de uma tarefa que lhe é atribuída por Eros e
incentivada por Ananké — pelas exigências da realidade —, e que essa tarefa é a de unir indivíduos
isolados numa comunidade ligada por vínculos libidinais” (1930, p. 142).
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primeira vez na conferência XXI, O desenvolvimento da libido e as organizações
sexuais6, e pela segunda vez na conferência XXVI, A teoria da libido e narcisismo7.
Se, em 1915 e 1916, Ananké está sozinha mesmo tendo seu papel de
Necessidade, de “exigências da vida”, de “frustração advinda da realidade”, de
“realidade do universo”; em 1930, com o Mal-estar, ela está junto de Eros com o
mesmo sentido de Necessidade e de “exigências da realidade”, mas agora uma dos
pais (die Eltern) da civilização, incentivando Eros em sua tarefa de unir seres
humanos. Se Ananké representa a necessidade da realidade da vida, sendo uma
educadora rigorosa, ela está ao lado de Eros, do amor, para dizer que ele é uma
necessidade, uma exigência do universo, da Ordem, para manter unida a
comunidade e continuar unindo-a cada vez em unidades maiores através da cultura.
Freud, dissertando sobre Ananké e Eros, em O mal-estar na cultura, a “necessidade”
de amor, esteve perto do que estamos propondo como uma crítica da domideologia
de amor, quando essa domideologia tem como efeito fazer emergir a dominação
como uma necessidade. Na nossa análise, fazer emergir o amor como uma
“necessidade”, sua dominação como necessária, isso sustenta relações de
dominação em diversas formas.

6

“No caso dos seres humanos, entretanto, esse ponto de vista filogenético é parcialmente velado pelo
fato de que aquilo que, no fundo, é herdado, não obstante é de aquisição recente no desenvolvimento
do indivíduo, provavelmente porque as mesmas condições que impuseram sua aquisição persistem e
continuam a operar em cada indivíduo. Gostaria de acrescentar que, originalmente, a operação dessas
condições era criativa; agora, contudo, é evocativa. Ademais não há dúvida de que o curso estabelecido
do desenvolvimento pode ser perturbado e alterado em todo indivíduo, através de influências externas
recentes. Mas conhecemos a força que impôs à humanidade um desenvolvimento dessa ordem e
mantém sua pressão na mesma direção nos dias atuais. Essa força, é, mais uma vez, a frustração
advinda da realidade, ou, se quisermos dar-lhe o nome verdadeiro, o nome de peso, as ‘exigências da
vida’ — Necessidade (‘Αναγχη‘ [Ananké]). Esta tem sido uma educadora rigorosa e tem exigido muito
de nós”. (1916-1917, p. 357-358).
7
“Eu não me surpreenderia se fosse verificado que o poder de produzir efeitos patogênicos de fato
constituísse uma prerrogativa dos instintos libidinais, de modo que a teoria da libido pudesse celebrar
seu triunfo por toda uma extensão que vai desde a mais simples neurose ‘atual’ até a mais grave
alienação da personalidade. Afinal, sabemos que é uma faceta característica da libido ela lutar contra
uma sua submissão à realidade do universo — à Ananké” (1916-1917, p. 430).
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O que Freud quis chamar de Ananké, ou Destino, ou ainda Necessidade,
construímos em nossa análise com uma interpretação da proposta de Sousa Filho
(2007a, 2007b, 2006, 2003a, 2003b, 2001), que é um projeto de crítica da ideologia
e de construcionismo crítico, juntamente com a contribuição de Butler (2003) com o
conceito de performatividade. Se para o primeiro, a ideologia é o aparecer da
dominação como necessária, para Butler, a performatividade obedece a um
Wiederholungszwang, a uma coação irresistível para a repetição, a uma
necessidade (externa) de repetição, que acaba por ser introjetada na emergência do
sujeito através de identificações inconscientes. Ambas as propostas nos ajudam a
construir a noção de domideologia e de complexo amoroso, que seria a
domideologia do discurso de amor.
Em Medos, mitos e castigos, Sousa Filho (2001) analisa o medo e a pena de
morte através de uma interpretação do social que leva em conta a dominação e a
ideologia na cultura simbólica e imaginária. O que o autor pretende é demonstrar as
bases sociais da cultura do medo, e como essas bases estão interligadas
profundamente com a matéria da dominação ideológica. O medo, como limite do agir
social transgressor da Ordem, caminharia junto dos mitos de castigo, que poriam
todos os efeitos da pena no agir transgressor, não importando – para lembrar dos
efeitos do conceito freudiano de supereu – se o sujeito realmente age contra a
Ordem ou se somente pensa em fazê-lo. Os mitos e ritos de castigo, ou o medo de
castigo, não menos necessários que os primeiros, sujeitariam o indivíduo à Ordem
Social, pelo simples motivo de esta ser necessária. Contudo, é sob a aparência de
necessária que a Ordem Social estabelece as próprias medidas de sua dominação,
através da socialização e da concomitante sujeição à linguagem, constituindo o
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ideológico na cultura, “[...] a cultura como sempre-já a experiência da dominação da
sociedade sobre os indivíduos” (2001, p. 31):

A ideologia é propriamente o que possibilita à cultura ser introjetada,
assimilada, compartilhada e conservada, sem que os seus padrões sejam
questionados ou recusados, em decorrência de não serem percebidos como
construídos, particulares, relativos e históricos, mas como dados, únicos,
inevitáveis, necessários e imutáveis – por meio do que se estabelece a
dominação sobre os indivíduos em diversas formas. (31-32).

A experiência da ideologia é a introjeção, a assimilação, o compartilhamento
e a conservação da cultura sem que esta se mostre como construída, como
particular, como relativa e como histórica em seus padrões. Enquanto os padrões
culturais são trabalhos da cultura, que advêm como lei de linguagem, a ideologia
opera repetindo-os como dados, únicos, inevitáveis, necessários e imutáveis,
continuando a estabelecer a dominação sobre os indivíduos em diversas formas. É
como representação de idéias que ocultam sua gênese de cultura, portanto de
dominação, aparecendo somente como idéias8, dentre outras, que a ideologia
promove sua força, fazendo dos indivíduos sujeitos de sua própria dominação (2001,
p. 35).
Sousa Filho participa da observação de que a ideologia não é “tudo” nem
“todo”. Assim faz também, seguindo Foucault, em relação à dominação (p. 38) e,
seguindo Castoriadis, em relação ao simbólico. Não se trata de ver ideologia em
“tudo”, dominação em “tudo” ou simbólico em “tudo”, mas ver no “tudo” ou no “todo”,
que é tão-somente parcela da realidade, particularidade da cultura e parte do social,
a dominação e o que possibilita a esta entrar no rol das justificações naturais,
eternas, necessárias e divinas. Se alguém interpreta a sociedade como um “todo”, a

8

Nesse ponto, há de se destacar que o autor critica Karl Mannheim, autor de Ideologia e utopia,
justamente por este construir o conceito de ideologia como sinônimo de idéias, prática discursiva que
remonta a própria ideologia.
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cultura como um “todo” ou simplesmente uma construção de cultura, o amor como
um “todo”, fatalmente ele está naturalizando a “coisa social”, colocando-a além de
seus limites discursivos, como observamos em Freud haver um amor antes do ato.
Se o amor está antes do ato que o cria, o amor não é visto senão como “todo” – o
“todo” que cria a ele mesmo. Se o amor está antes desse ato, não haveria razão
para o próprio ato. A ideologia funciona colocando noção particular na aparência de
universal9: “Ser a dissimulação da natureza particular das convenções sociais e ser
a explicação da origem do real que dota a realidade social de sentido é o que
caracteriza a ideologia, no fundamento, e o que torna sua existência algo eficaz, que
cabe à análise teórica do social desvendar” (p. 39).
A ideologia funciona concomitante com a cultura e a lei de linguagem, que
força o Simbólico como linguagem. Esta, quando internalizada como lei, traz junto de
si os padrões vigentes e as idéias dominantes, com o que não há saída, senão o
sujeitamento ou a crítica da ideologia. Não há saída com essa cultura (essa ou
qualquer outra), pois vivemos sob a cultura e, conseqüentemente, sob a sua
dominação que se imprime por meios ideológicos, senão um mergulhar no lago
narcísico da ideologia ou em uma crítica radical sobre ela. Na tragédia humana, o
autor aponta para duas direções: ideologia e crítica. Se o mundo cultural vive sob
dominação, se assim podemos falar, a crítica vai desmontar a ideologia que sustenta
essa dominação cultural – tirando as pernas da ideologia, a dominação não pode

9

Nesse sentido, o amor pode ser lido como uma experiência que não ultrapassa os limites do
particular, mas, elevado à potência ideológica, aparecendo como universal: “No nível do aparecer, no
que consiste a ideologia de fato, a realidade construída pelos homens passa a existir como coisa
natural, necessária, universal e imutável. O que torna possível que a experiência de estar submetido
a uma sociedade particular não seja percebida como a experiência do particular, mas como a
experiência universal. Fundamento de toda a adesão dos indivíduos às suas sociedades e, por sua
vez, fundamento de toda alienação. No que temos a relação direta e imediata entre ideologia e
cultura, uma vez que toda experiência de estar submetido a uma cultura ocorre simultaneamente ao
seu ocultamento enquanto uma experiência particular, pois aparece, para os indivíduos, sempre-já
como experiência única e inevitável – os padrões culturais (como dizemos em antropologia)
aparecendo como universais” (p. 65).
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mais andar. A crítica funciona como um vírus10 que contesta a ideologia por dentro
de sua membrana discursiva, revolvendo as naturalizações, universalizações,
necessidades, divinizações, multiplicando-se em outras críticas, e se, porventura,
elimina grande quantidade de ideologia, o que é raro, acaba triunfando sobre o
hospedeiro: a dominação.
Considerando a condição social para a formação do sujeito na cultura – que
é a aceitação da Ordem Simbólica11 (p. 47) –, o autor reflete sobre o
“assujeitamento” nos Aparelhos ideológicos de Estado, de Althusser. Advertindo que
o erro do marxismo em interpretar a ideologia como decorrência do modo de
produção capitalista ou como tentáculos do Estado e modificando a expressão
“aparelhos ideológicos de Estado” para “aparelhos ideológicos”, Sousa Filho reflete o
melhor do pensamento althusseriano12, o que seja, sua reflexão sobre o
sujeitamento do indivíduo, sendo sua interpelação na crença imaginária que
ideologicamente o faz sujeito – e, com esse sujeitamento (Você aí!) transcorre
concomitantemente a materialidade da ideologia.

10

A metáfora do vírus está em oposição à crença em “bem” ou “mal”, para descartar a idéia de que a
ideologia é o “mal” e a crítica é o “bem”. A domideologia é o que há por aí, mundo afora, e é
precisamente a superação dessa imposição que é nosso trabalho.
11
Aqui o autor retoma o pensamento de Lacan sobre a Lei, e de Freud sobre o complexo de Édipo e
Lévi-Strauss.
12
Tentando preencher algumas lacunas no pensamento marxista, nunca sem muita polêmica,
Althusser (1985) elabora em Os aparelhos ideológicos do estado uma teoria da ideologia mais
articulada, não mais como epifenômeno na formação social, mas como um elemento central, cujos
efeitos materiais sujeitariam o indivíduo no momento de sua interpelação, de seu chamamento a
responder, o que representa uma relação imaginária com condições reais de existência. Tendo a
ideologia materialidade, pois as idéias representam o movimento material (no sentido marxista), e
sendo não-histórica, pois onipresente na história, em sentido semelhante ao conceito de inconsciente
de Freud, ela interpela os indivíduos enquanto sujeitos: “Sendo a ideologia eterna, devemos agora
suprimir a temporalidade em que apresentamos o funcionamento da ideologia e dizer: a ideologia
sempre / já interpelou os indivíduos como sujeitos, o que quer dizer que os indivíduos foram sempre /
já interpelados pela ideologia como sujeitos, o que necessariamente nos leva a uma última
formulação: os indivíduos são sempre / já sujeitos” (ALTHUSSER, 1985, p. 98). Não nos cabe aqui
fazer uma exaustiva crítica do marxismo, apontando somente, como Sousa Filho, algumas
dificuldades de se trabalhar com o pensamento althusseriano vinculado à teoria marxista.
Utilizaremos o conceito de interpelação, fazendo algumas reservas em relação ao estruturalismo,
num sentido próximo ao que Butler (2003) dá à performatividade e identificação inconsciente, como
um chamamento a um desempenho impulsionado pela coação à repetição.
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O autor complementa a discussão sobre o simbólico e o imaginário com a
contribuição de Castoriadis, respondendo porque a ideologia se torna o discurso de
todos, sendo o conjunto das representações sociais sobre o real. Esse ponto nos
interessa, particularmente, para o desenvolvimento de uma leitura da domideologia
de amor, onde transgredimos o conceito de “real”13. Se o simbólico institui o social,
se a sociedade se vale do simbólico, do simbolismo que ronda junto ao mundo social
– o simbólico não está separado do social –, mesmo que as sociedades não se
reduzam ao simbólico, elas dependem, em maior ou menor grau, dele para
instituírem-se. É, contudo, somente em relação direta com o imaginário social que o
simbólico ganha vida na instituição. É em relação ao imaginário social, ou às
significações imaginárias, que o simbólico está ligado ao problema das origens,
problema este colocado espontaneamente, inominadamente e irremediavelmente
pelas sociedades; portando, questões de um mundo social sendo um brotar
imaginário, espontâneo, inominado e irremediável, que preenche o vazio com
respostas sempre eivadas de simbólico na sociedade. E com a resposta para essa
questão social está a problemática da ideologia:
Se é, pois, com o problema das Origens que as sociedades estão envolvidas
quando produzem o simbólico com que se revestem, é nessa experiência que
devemos buscar a gênese da ideologia, pois, reconhecido o papel do imaginário
social, nessa esfera do real são construídas as representações que fornecem
respostas às perguntas fundamentais com as quais os homens procuram interpretar
o mundo em que vivem, embora o façam sempre de um modo que nunca trata do
processo que produz e conserva a realidade. (SOUSA FILHO, 2001, p. 58).

13

Apontamos para a teorização de real na leitura de Sousa Filho sobre a ideologia (2001).
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Claramente, os problemas de poder e de dominação estão presentes na
análise que o autor faz da ideologia. E essa relação entre a ideologia e a dominação
(poder de dominação) enriquece a discussão sobre o sujeito e sua relação com a
cultura. Sousa Filho não deixa de convidar os autores para sua reflexão:
“Precisamos estudar o fenômeno da ideologia em sua relação com o fenômeno da
cultura. Nesse sentido é que cabe um papel destacado à antropologia na revisão do
conceito de ideologia” (2001, p. 79).
Há dois pontos instigantes no pensamento crítico de Sousa Filho (2001).
Interpretamos, por um lado, a relação entre os conceitos de ideologia e dominação
e, por outro, o movimento que emerge na articulação do conceito de dominação com
o real, o simbólico e o imaginário, produzindo conseqüências teóricas e
metodológicas importantes para nossa análise crítica. Se a ideologia é uma
operação que oculta o processo cultural de submissão; se ela imprime no indivíduo a
naturalização e eternização da realidade social, tornando, do ponto de vista do
sujeito, a sociedade um “todo”; se ela, sendo não-histórica, mascara o processo
histórico das instituições sociais; se no jogo14 da ideologia está o blefe, camuflando o
construído, o particular, o relativo e o histórico como o dado, o único, o inevitável, o
necessário e o imutável; a ideologia não faz esse trabalho sem operar também na
dominação da cultura internalizada no indivíduo, em sua interpelação como sujeito.
Porque, quando a ideologia esconde o processo de construção do social, processo
esse que não se imprime por um toque mágico, mas sim por toda a carga de
imposição cultural de instituições sociais programadas, ela faz na concomitância de
esconder também a dominação que representa a sociedade. Portanto, quando
estamos diante da ideologia, não há como nos furtarmos da dominação que ela faz
14

“O jogo já está feito e não podemos saber como e porque assim se deu” (CASTORIADIS,
1982, p. 185).
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significar, que ela faz representar. Processo esse que requer um cuidado
metodológico: se estamos analisando criticamente a ideologia, precisamos estar
atentos aos efeitos de dominação que ela representa. Uma regra de procedimento
clara: não podemos analisar a ideologia sem analisar a dominação que ela faz
significar.
A operação da ideologia é realizada com o movimento de ligação entre o
imaginário e o simbólico na direção cultural de apagar a gênese real da dominação
social, dando um efeito de “todo” a cada sociedade, irrompendo em seus níveis mais
profundos, mesmo em nível de significante, qualquer que seja, como por exemplo no
caso de amor, e convoca o sujeito a tornar-se cego diante das outras possibilidades
que essa mesma sociedade oferece como cultura. Quando as significações
imaginárias estão completas com o simbólico, formando uma identidade na qual
somente é possível alocar uma outra identidade, ganhando sentido nas práticas
sociais, quando essas coisas imaginárias e essas coisas simbólicas se imiscuem na
vida social, para fazer desta um reflexo de que tudo existe, do acabado social, juntos
o imaginário e o simbólico retiram da sociedade o que esta havia imposto ao sujeito:
a dominação. É no campo do simbólico e do imaginário que a ideologia se integra,
apresentando efeito de integral, junto ao sujeito, o que descarta sua possibilidade
imediata de cursar o real movimento da sociedade: a imposição de cultura. O real da
sociedade, o seu recair com o sujeito na dominação de cultura, a sua própria
dominação, exercida com uma articulação não mais inteligente do que inconsciente
entre o imaginário e o simbólico, não convida o sujeito para o banquete, mas lhe
impõe sob todas as penas de desintegração psíquica. O ponto crucial e transgressor
nessa interpretação é que, diante do simbólico e do imaginário, o real é a dominação
de cultura. O real da sociedade, e não só da sociedade como também do mundo
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psíquico do sujeito, é a dominação, fato que incomoda se desacompanhada da
ideologia. A origem real das instituições sociais é sua dominação como imposição,
sua coação, sua necessidade, impulsionada pela repetição. O real é, em primeiro
lugar, a dominação vestida de ideologia. Sugerimos, pois, como segunda regra de
procedimento, que o real, em nossa interpretação crítica, é a dominação que não se
furta da perpetuação ideológica através da repetição simbólica em sua imposição.
Essas duas vertentes analíticas de nossa interpretação crítica inspiradas no
autor (SOUSA FILHO, 2001), quais sejam, que a ideologia faz significar a dominação
e que esta, por sua vez, forma o real da realidade social, foram condensadas no que
passamos a chamar de domideologia. A domideologia é a ideologia que apaga o real
da dominação. A domideologia é a dominação mascarada pela ideologia, fazendo
com que os sujeitos não vejam a parte real de sua realidade simbólica e imaginária.
Essa realidade é ideológica na medida em que a dominação do social junto ao
sujeito se apaga como existindo, constituindo o processo de domideologia. A
operação domideológica apresenta a ideologia em face da dominação para garantir
a repetição de seu reencontro – se, para Freud, o encontro do objeto é, na verdade,
um reencontro15, para nós, o reencontro é uma repetição simbólica de domideologia.
Não há, pois, como desvincular a dominação do que a faz significar, a ideologia,
porquanto o real da realidade social é uma coação à repetição simbólica da
domideologia como sentido. Irremediavelmente, a categoria de escolha ou de opção
é uma falácia. Nesse perigoso “jogo da vida”, não há uma possibilidade além do
encontro e do reencontro com o simbólico, banhado de imaginário, à deriva na
imensidão do real. Não existem bóias nesses agitados mares – ou você sabe nadar
ou se afoga! As “escolhas” ou as “opções” podem inclusive levar você ainda mais

15

“O encontro do objeto é, na verdade, um reencontro” (1905, p. 210).
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rápido para o lugar onde o que há para respirar é “água”. Muito antes de
“escolhermos” um autor, por exemplo, com o qual teceremos os trabalhosos fios
teóricos de nossa proposta, já o encontramos no inconsciente. A domideologia é a
ideologia junta de sua companheira inseparável, a dominação. A dominação é a
parte real da domideologia enquanto a ideologia, que mascara essa dominação, é a
parte simbólica e imaginária. Freud, evocando Ananké em seu trabalho, parece
sugerir que ela é a domideologia. Nesse sentido, entendemos a aproximação crítica
inconsciente de Freud com a domideologia de amor. Eros e Ananké estão juntos no
processo de cultura. A deusa da Necessidade faz com que Eros seja necessário,
mas ele somente o é porque é imposto socialmente através de domideologia, que
traz um imaginário e um simbólico junto do real da dominação.
Se observarmos a apropriação que Butler faz do conceito de coação à
repetição16 na elaboração de sua teoria do performativo e da performatividade de
gênero, ficamos mais convencidos da proximidade que Freud chegou de uma crítica
radical – na raiz – da domideologia de amor. Se Freud tivesse feito a relação entre
coação à repetição e a deusa Ananké apoiando Eros no trabalho de cultura, ele se
espantaria em dar crédito para um movimento que antes mesmo de sua morte já o
havia assassinado (sendo Totem e tabu, de 1913, prova disso), ao invés de
continuar com essa reflexão em Além do princípio de prazer, de 1920, e em O malestar na cultura, de 1930: a Ananké repetindo Eros na cultura; a Necessidade de
repetição de Amor na cultura; a domideologia de amor elevada à coação à repetição.
Havia a possibilidade discursiva de Freud se perguntar: será que o amor que venho
até agora tratando como fundamento da sexualidade, será que esse amor não é
algo mais? Será que Eros me burlou quando estava sendo ajudado por Ananké?
16

“A questão colocada poderia ser assim resumida, recorrendo a termos introduzidos por D. Lagache:
será necessário postular, ao lado da repetição das necessidades, a existência de uma necessidade
de repetição radicalmente distinta e mais fundamental?” (LAPLANCHE; PONTALIS, 1998, p. 84).
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Será que esse amor não se repete no exterior, obedecendo a uma necessidade de
repetição, que está muito mais relacionada ao mandamento de supereu do que ao
seu advento diante do suposto estado de desamparo? Será que a destrutividade não
teria ligação com a repetição de Eros e sua inabalável concorrente, a Morte, na
cultura? Quem é essa deusa da Necessidade, que ajuda tudo a se repetir, que
convoca Eros à sua Necessidade de repetição? Se Freud tinha essa possibilidade
discursiva, por que a deixou escapar? O que representa Eros para Freud e para a
psicanálise, quando se encontra outro caminho para a teoria e para o grupo?
O provocativo pensamento crítico de Butler (1993; 2003) é importante para
tentarmos responder essas questões, porque nele vão se relacionar duas coisas:
uma crítica nietzschiana da metafísica da substância e a apropriação do conceito de
coação à repetição, aplicado em seus estudos sobre performatividade de gênero, ao
qual acrescentamos que a domideologia de amor obedece a uma performatividade
de amor como única possibilidade de laço social, deixando no abjeto as outras
sociabilidades que não obedeçam à identidade de amor, ou à metafísica da
substância de amor, ou ainda à ontologia de amor. De fato, Eros fez tratados com
Logos e com Ananké para afirmar-se com todas as palavras de efeito Eu amo, logo
existo, necessariamente. Como veremos, as interrogações de Butler em relação ao
gênero podem ser pensadas em relação ao amor, quando este chega no sujeito na
forma de um performativo (eu amo), produzindo efeitos que instam o sujeito a
determinados desempenhos socialmente regulados, tal como uma lei, mas que
possibilitam também desempenhos desviantes, obedecendo eles ou não à norma,
estão sujeitos a uma coação à repetição. Quando o sujeito está diante da
necessidade de repetição do amor como um desempenho socialmente regulado,
formando um efeito de identidade de amor, que exclui o que essa identidade nega,
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mas que não deixa de ser amor, a própria identidade possibilita que haja outros
“amores” desviantes, no entanto “fora da lei”, como é o caso dos incestos, das
“homossexualidades”, dos desviantes, dos impossíveis (não no sentido romântico),
daqueles amores que alguém pode dizer: “mas isso não é amor!”. O amor, assim,
em sua repetição coativa, é uma materialização de práticas reguladoras, cujo
fundamento é o corpo (pensando em Foucault), que não se processa sem as
identificações inconscientes formando um excluído, um abjeto de amor, forçado em
direção da conquista do “eu” de amor. A performatividade do eu amo forma um efeito
de fronteira que exclui qualquer outra sociabilidade que não a de amor.
Em dois trabalhos fundamentais para os estudos de gênero Problemas de
gênero (2003) e Bodies that matter (1993), Butler constrói, embalada profundamente
por Foucault e Nietzsche, uma crítica da identidade de gênero, cujos efeitos de
poder se dariam na seqüência lógica de heterossexualidade compulsória
sexo/gênero/desejo, e cuja materialidade inconsciente está ligada em um nível
próximo à ameaça de psicose, que nos ajuda a pensar a domideologia de amor. O
projeto butleriano, estando dentro do projeto foucaultiano que, por sua vez, está
dentro da proposta nietzschiana contra a metafísica, é uma crítica da categoria de
sexo/gênero que serve como uma identidade a partir da qual se fixam práticas de
poder. Uma crítica da identidade de gênero é, pois, uma crítica da própria identidade
ontológica que fundaria o sujeito na filosofia clássica e nas epistemologias, o que
nos faz concluir que seu projeto é uma ferramenta crítica para qualquer campo das
ciências humanas17, para a crítica de qualquer identidade.

17

“Seria a psicanálise uma investigação antifundamentalista a afirmar o tipo de complexidade sexual
que desregula eficientemente códigos sexuais rígidos e hierárquicos, ou preservaria ela um conjunto
de suposições não confessadas sobre os fundamentos da identidade, o qual funciona em favor
dessas hierarquias?” (BUTLER, 2003, p. 11).
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Com o movimento feminista sempre em mira, Butler (2003) questiona
criticamente o que fundamenta o movimento, justamente o que seja a identidade de
“mulher”. A crença de que existe uma “mulher” sujeito do movimento feminista, e a
partir da qual seria possível postular ferramentas críticas contra tudo o que se lhe
opõe, uma articulação que transforma a “mulher” em uma causa que compensaria o
debate feminista investir para desarticular toda a rede de dominação que “a”
envolve, essa interpretação do poder não passa de um efeito de poder. Butler
propõe um movimento muito mais amplo que extrapola “a mulher” e o movimento
feminista, que chega à crítica de qualquer identidade e recursos pré-discursivos, em
direção ao que tem sido relevante na modernidade: o efeito de identidade
metafísica. Querer que o discurso tenha uma mágica para imputar uma “mulher” livre
de poder é estar fadado ao fracasso na medida em que essa imputação também é
um efeito de poder. O resultado é somente um deslocamento dos termos quando se
busca uma crítica profunda das origens. A autora procura os efeitos discursivos de
poder, não no sentido de procurar a “essência”, mas de pôr em dúvida as aparências
das relações já existentes de poder, com toda a carga de falocentrismo e de
heterossexualidade compulsória, talvez em outros termos, contudo, na direção
dessa personificação do princípio de identidade, “a mulher”.
Se a função dual do poder (jurídica e produtiva) produz, por mágica, aquilo
que pretende representar, ocultando o “sujeito perante a lei” (Butler usa a
interpretação de Derrida do Vor dem Gesetz, Perante a lei, de Kafka), perante tudo
que vem também antes dessa lei, do pré-discursivo, regulando a própria lei, se o
pré-discursivo, como lei, constitui o social pré-social como premissa do sujeito, Butler
vai pensar essa lei no que produz a “mulher” dentro das discussões de gênero do
feminismo, pondo em relevo a identidade de estrutura binária masculino/feminino. A
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construção de identidade “mulher” apresenta-se como a exclusão daquilo que não é
“mulher”, mas que, contudo, não deixa de ser “mulher”. Em outras palavras, a
construção de identidade exclui “identidades” afinadas no mesmo significante,
tornando-o plural e/ou problemático18 (2003, p. 20): “Em que medida a categoria das
mulheres só alcança estabilidade e coerência no contexto da matriz heterossexual?”
(2003, p. 23).
A categoria de gênero foi criada para dizer que, além de um sexo natural,
havia uma construção cultural pronta para ser colocada naquela superfície binária
(masculina/feminina), cujos efeitos são a crença no mimetismo que vai do gênero ao
sexo. A autora vai justamente questionar que não faz sentido colocar essas duas
categorias quando o sexo também é um elemento discursivo, e o gênero tão
determinado quanto o sexo no princípio de identidade. Nas ruínas circulares do
debate contemporâneo, Butler quer sugerir que, mesmo o gênero fundamentado na
identidade masculina/feminina, estaria pressupondo condições pré-discursivas de
existência, enclausurando-se naquilo que quer contestar, o que seja, a dominação de
gêneros inteligíveis – de gêneros coerentes na linha lógica da identidade feminina ou
masculina “sexo/gênero/desejo”. Contudo, a identidade, excluindo o que não possa
existir, o que seja, gêneros que não decorrem de sexo, ou desejos que não decorrem
nem de sexo e nem de gênero, permite práticas subversivas que se colocam nessa
posição de identidade. Como “metafísica da substância”19, a identidade de gênero é
uma crença na aparência de que aquilo (o masculino ou o feminino) realmente é, o
que alcança o nível do sexo, do gênero e do desejo. O trabalho dessa identidade é
performativo, formando, além de uma constatação ontológica “Ela é menina”, uma
18

“Esses domínios de exclusão revelam as conseqüências coercitivas e reguladoras dessa construção,
mesmo quando a construção é elaborada com propósitos emancipatórios” (p. 22).
19
“O deslocamento estratégico dessa relação binária e da metafísica da substância em que ela se
baseia pressupõe que a produção das categorias de feminino e masculino, mulher e homem, ocorra
igualmente no interior da estrutura binária” (p. 46).
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série de efeitos que produzem as identidades “mulheres”, culminando em proposições
de simetria entre sexo, gênero e desejo substanciais, normalizadas pela matriz
heterossexual:

Como genealogia da ontologia do gênero, a presente investigação busca
compreender a produção discursiva da plausibilidade dessa relação binária,
e sugerir que certas configurações culturais do gênero assumem o lugar do
“real” e consolidam e incrementam sua hegemonia por meio de uma
autonaturalização apta e bem-sucedida [...] A genealogia política das
ontologias do gênero, em sendo bem-sucedida, desconstruiria a aparência
substantiva do gênero, desmembrando-a em seus atos constitutivos, e
explicaria e localizaria esses atos no interior das estruturas compulsórias
criadas pelas várias forças que policiam a aparência social do gênero. Expor
os atos contingentes que criam a aparência de uma necessidade cultural,
tentativa que tem feito parte da crítica cultural pelo menos desde Marx, é
tarefa que assume agora a responsabilidade acrescida de mostrar como a
própria noção de sujeito, só inteligível por meio de sua aparência de gênero,
admite possibilidades excluídas à força pelas várias reificações constitutivas
de suas ontologias contingentes. (2003, 58-59).

Se a crítica de Butler é sobre a construção de identidades fixas de gênero,
segundo a linha lógica do sexo/gênero/desejo de uma matriz heterossexual,
sugerindo que os atos performativos que repetem o fundamento pré-discursivo de
um antes do discurso, de um tempo mitológico, constituindo efeitos de poder que se
arrastam para a noção de sujeito, na crença de um eu que incorpora esses limites,
não podemos deixar de sugerir seu pensamento como relevante para nossa crítica
da domideologia. De fato, a domideologia de amor é uma repetição de
desempenhos, tal como o gênero, pressupondo no discurso a identidade, com o
recurso de elementos pré-discursivos que a lei produz performativamente. Se há de
se falar em um amor antes do parricídio na horda primeira, como a descrevemos de
acordo com Freud, não podemos nos esquivar de que se trata de um amor filial, de
que filhos, pai, amor e ódio são suposições pré-discursivas em uma formação
discursiva que eleva antecipadamente o amor como causa de si mesmo. Se existia
ódio antes do ato, mas existia amor na mesma medida, por que o ato que os cria?
39

Por que houve um desequilibro tão grande capaz de recalcar o ódio na forma de
amor no sentimento de culpa? Por que o amor (a cultura) é necessário para superar
o estado de desamparo (a natureza)? A fantasia que permanece no inconsciente
humano, da qual foi causa a morte do pai, um ato de amor e ódio por excelência,
que desloca o amor de antes para o sentimento de culpa de uma ambivalência de
amor/ódio, não seria essa fantasia justamente efeito de crença atual em uma
metafísica da substância de amor? Por que os filhos odiavam o pai, e por que não o
mataram antes, se o ódio é a causa do assassinato, mas também o seu efeito? A lei
de amor/ódio pelo pai, relação que o assassina, faz escapar aquele sujeito perante a
lei, apagando os elementos pré-discursivos que passam desapercebidos em efeitos
ontológicos da lei, da lei de amor. A estrutura binária de amor/ódio junto com a
metafísica da substância de amor reproduz, repetidamente e sutilmente, o que o
amor deve preencher, o vir-a-ser do laço social com seu conteúdo discursivo,
excluindo do laço tudo que não é amor, com o risco de incluir nesse amor encontros
bizarros, subversões de amor produzidas pela lei.
Se estamos diante da domideologia de amor, em uma relação de dominação
que a ideologia esconde através de operações simbólicas e imaginárias, fixando o amor
como natural, necessário e inevitável, é através também da repetição performativa
desse amor que a domideologia atua em sujeitos constituídos em uma identidade. A
atribuição de uma identidade ao sujeito, fazendo-o acreditar que ele realmente é um
eu que ama, é um efeito de poder que subtrai aparentemente do discurso suas
raízes pré-discursivas e pré-sociais. Como se, nascendo com um eu, o sujeito
nascesse com o amor. Interessante notar que mesmo no discurso sobre o amor que
diz ser o amor uma criação de cultura, como Freud fez algumas vezes, inclusive
subordinando-o a um ato que o cria, o amor é naturalizado na medida em que não

40

há sociabilidade senão pela necessidade de amor. Do que resulta a mesma
circularidade de termos domideológicos: na estrutura binária de amor/ódio, um
produz o outro, metafisicamente. O ato de fala que “constata” que o bebê é fruto de
amor é levado à repetição social (parental, familiar, escolar) uma enésima vez, até
constituir a aparente fixidez e coerência de uma identidade que ama, e repete ainda
uma enésima vez eu amo. É um efeito performativo de poder que traz a
domideologia de amor para o centro da vida do sujeito; é quando o amor rouba do
sujeito o laço de outras sociabilidades, e, ao mesmo tempo, quando esse amor
produz, como uma lei, práticas subversivas que pelo seu ato – o ato de amor –
podem ocorrer: desde os amores obsessivos e ciumentos até a aproximação literal
desse amor, em uma vivência psicótica da força de exclusão, quando o amor
empurrou um outro “laço” para o lado de dentro, tal como ocorre com o Presidente
Schreber20 – há algo de podre no reino do amor.
É nesse sentido que uma genealogia do amor na obra freudiana é uma
indagação sobre os efeitos de poder perpassados pelo discurso que pressupõe o
amor como dado, necessário, inevitável e divino, sobre a utilização de elementos
pré-discursivos por Freud para justificar o amor como uma lei, que chega no mais
profundo âmago da questão do sujeito, quando ele é definido pela “sexualidade” nos
termos de amor, quando a domideologia da metafísica da substância de amor
alcança o que fundamenta a teoria freudiana, a sexualidade, a pulsão, os objetos
sexuais de amor. Sendo através de desempenhos instituídos performativamente
com atos de fala do tipo eu te amo, você é o amor do papai, Deus é amor, que o
sujeito é interpelado discursivamente pela domideologia de amor. A repetição
incessante da identidade de amor, produzindo uma inteligibilidade, sem a qual o laço

20

Sobre a podridão em Schreber, Santner (1997, p. 48) compara-a à situação de Hamlet.
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fica supostamente vazio de fundamento, cujos efeitos são de poder, de uma lei que
arrasta consigo o que vem antes de si, ou melhor, que ratifica o depois de si,
convoca o sujeito, com sua crença em um eu que ama, a partilhar coletivamente sua
crença, incessantemente na repetição de amor. Efeitos de poder que produzem
nessa identidade o que podemos chamar de “desvios” de amor, porquanto a lei
presume esses desvios.
Em um trabalho posterior ainda mais instigante, Bodies that matter (1993), ou
Corpos que pesam, Butler torna a crítica de gênero ainda mais profunda.
Questionando o estatuto epistemológico do construtivismo, a autora analisa as
pressuposições pré-discursivas de um sujeito autoconsciente que poderia escolher
um gênero do emaranhado cultural para ser “aplicado” a um corpo não menos prédiscursivo. Contra uma noção de construção ontológica e propondo a volta à noção
de matéria, ela está na base de uma hermenêutica do corpo com os efeitos de poder
que nomeiam discursivamente esse corpo em um processo de materialização de
gênero, através da reiteração performativa de normas reguladoras que formam, por
meio de identificações inconscientes, um exterior abjeto constituindo o próprio
interior subjetivo, quando corpos deslegitimados não são corpos, mas estão dentro
do sujeito sem, contudo, este conseguir impedir sua aparição.
O que a autora chama de “sexo” é uma materialização forçada de normas e
práticas altamente reguladas e regulatórias, que produziriam não algo como um
“fato” ou um dado corporal, mas um processo temporal de reiteração dessas normas
e práticas. Essas normas trabalhariam de uma forma performativa, materializando o
sexo do corpo com a diferença sexual operada pelo imperativo heterossexual. A
matéria não é o corpo, pronto para ser preenchido com significados culturais, e não
forma uma superfície – a superfície é um efeito material de normas regulatórias
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identificadas inconscientemente, através da performatividade reiterada das normas
citadas, que constituem o sujeito através da força de exclusão e de abjeção do
exterior dentro da própria identidade produzida pelo poder. A performatividade de
gênero é uma inculcação de uma interpretação reiterada que materializa um efeito
naturalizado de superfície e fixidez, quando o sujeito é interpelado, ao mesmo tempo
em que a linguagem e o parentesco o nomeiam. As interpelações performativamente
repetitivas de gênero mantêm um campo discursivo de poder através do qual o
sujeito emerge no mundo se tornando humano e excluindo o que não é humano, não
sem o risco que corre de ser mais ou menos humano, ou mesmo inumano,
porquanto a lei produz tanto o que ela nomeia como aquilo que ela nomeia a mais.
Com o conceito de performatividade, Butler (1993) está interessada em
desmontar as construções ontológicas de identidade de gênero que admitem em
suas teorias, como no construtivismo um antes da construção, um pré-discursivo
sobre a origem do discurso que constitui o poder, porquanto o antes da lei é o que
ratifica e consolida essa lei por ela mesma – a lei pressupõe aquilo que ela ratifica
como verdadeiro: o ato de amor pressupõe o amor e o ratifica como verdadeiro,
constituindo a ilusão de identidade semelhante a si mesma. Sendo forçada de fora, a
compreensão da lei adquire efeito de “contorno” concomitante às identificações
inconscientes, o contorno como imaginário e sua tentativa de preenchimento
reiterado pela performatividade como simbólico:

Embora o simbólico pareça ser uma força que não possa ser contrariada
sem psicose, o simbólico deve ser repensado como uma série de injunções
normativizantes que asseguram as fronteiras do sexo através da ameaça da
psicose, da abjeção e da impossibilidade psíquica de viver. E, além disso,
que essa ‘lei’ pode apenas permanecer uma lei na medida em que ela
impõe as citações e as aproximações diferenciadas chamadas ‘femininas’ e
‘masculinas’. A suposição de que a lei simbólica do sexo goza de uma
ontologia separável, anterior e autônoma relativamente à sua assunção, é
contrariada pela noção de que a citação da lei é precisamente o mecanismo
de sua produção e articulação. O que é ‘forçado’ pelo simbólico, pois, é uma
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citação de sua lei, a qual reitera e consolida o estratagema de sua própria
força. O que significa ‘citar’ a lei para produzi-la diferentemente, ‘citar’ a lei a
fim de reiterar e cooptar seu poder, denunciar a matriz heterossexual e
deslocar o efeito de sua necessidade? (1999, p. 169).

Interessante notar que, a nosso ver, Butler segue algumas regras
metodológicas da sociologia em seus primórdios, com Durkheim (1999), revelando
sua astúcia e rigor metodológico: o gênero ou o sexo apresenta uma exterioridade,
uma coercitivividade e uma generalidade. A necessidade, ou força, ou ainda a
coação para repetir que acompanha a performatividade é algo exterior que é
interpelado, digamos assim, com identificações inconscientes. Dito de outra maneira,
a interpelação dessa necessidade repetitiva de normas e injunções normativas é
inconsciente, e o estatuto da identificação é justamente o efeito dessa
performatividade. O sujeito não escolhe, como dito antes, com um passe mágico e
racional, a sua tragédia. A emergência do sujeito é acompanhada dessas
interpelações, que são coercitivas em suas imposições. Voltamos à deusa Ananké,
que representa essa necessidade de repetição da domideologia. Se a domideologia
está em relação com o real de dominação, e se somente através das construções
domideológicas temos acesso a essa dominação, colocamos um terceiro cuidado
metodológico: a domideologia somente pode ser apreendida em sua coação à
repetição. A domideologia é a necessidade de repetição da dominação, através da
performatividade imposta de fora (relativamente ao sujeito).
Eros, Ananké e Logos estão juntos para o trabalho de cultura expresso no
ato de fala performativo Eu amo, logo existo, necessariamente. É uma
performatividade com efeitos domideológicos, porquanto naturaliza a lei ratificando o
antes da lei na própria lei. O trabalho de supereu, ou melhor, de sobre-eu, utilizando
o Über-Ich para os nossos propósitos, faz parte desse trabalho de cultura com o
nome da lei. O sobre-eu opera citando a lei como lei, com a performatividade
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que

garante
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fixidez

dessa

lei,
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antecipadamente, com um pré-discurso, os efeitos de si própria. O sobre-eu, que é
sobre-eu cultural – uma vez que a dominação não é uma “termosfera” longe da
sociedade, mas cria o efeito de superfície – atua sobre o eu como pressão, coação,
coercitividade e necessidade, fazendo com que o imaginário de eu acredite
piamente que aquilo que define sua identidade, por interpelação (o sobre-eu é a lei
que interpela), é uma realidade substancial integral e racional. O sobre-eu é lei de
linguagem, que faz emergir sujeitos da domideologia. O sobre-eu é a lei de cultura
que funda o eu antecipando em si eventos pré-discursivos, ratificando-os dentro de
si, e apagando-os para mostrá-los como lei. O sobre-eu é o que está sobre o eu,
sobre aqui no sentido de efeito que se mostra como eu. Os efeitos de sobre-eu são
inconscientes,

porquanto

performam

o

sujeito

através

de

identificações

inconscientes com a força da interpelação, com o que estão os efeitos
domideológicos da lei. O amor como mandamento de sobre-eu na cultura é repetido,
por uma necessidade, performativamente, através da interpelação que impõe ao
sujeito identificações inconscientes, trazendo junto a domideologia que faz do sobreeu inconsciente, da dominação real, uma superfície de eu. Esse efeito
domideológico de amor sustenta relações de domideologia que atravessam
gênero21, parentesco, geração, cosmologia, raça, dessas e outras classificações que
a sociedade impõe com o distintivo de “diferença”, através dessas matrizes, como o
caso da matriz heterossexual analisada por Butler.

21

“Nesse sentido, o gênero é sempre um efeito, ainda que não seja obra de um sujeito tido como
preexistente à obra. No desafio de repensar as categorias do gênero fora da metafísica da
substância, é mister considerar a relevância da afirmação de Nietzsche, em A genealogia da moral,
de que ‘não há ‘se’ por trás do fazer, do realizar e do tornar-se; o fazedor é uma mera ficção
acrescentada à obra – a obra é tudo’. Numa aplicação que o próprio Nietzsche não teria antecipado
ou aprovado, nós afirmaríamos como corolário: não há identidade de gênero por trás das expressões
de gênero; essa identidade é performativamente constituída, pelas próprias ‘expressões’ tidas como
seus resultados” (BUTLER, 2003, p. 48).
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O sobre-eu atua junto com a domideologia, portanto, naturalizando o antes
da lei na lei, fazendo domideologicamente com que a dominação apareça como
necessária, em um processo forçadamente repetitivo. É, portanto, por meio de uma
coação à repetição – elemento da pulsão – que o amor é interpelado através das
identificações inconscientes que colocam o sobre-eu cultural dominante na fantasia
de eu, na fantasia de eu amo, logo existo, necessariamente. É uma coação à
repetição da dominação. É uma necessidade para a repetição do simbólico
dominante. É, pois, uma pulsão de dominação: a pulsão de dominação de amor.
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II Efeitos domideológicos da pulsão?

Considerada como “nossa mitologia” (FREUD, 1932-1936, p. 98), a teoria
das pulsões tem valor fundamental para a psicanálise, porquanto representa a
virada teórica e epistemológica na interpretação de sexualidade. Freud é
contemporâneo das interpretações de sexualidade vindas do campo da biologia e da
religião e propõe uma reformulação radical da sexualidade como energia libidinal
contida em pulsões, as quais se impulsionam na direção de objetos sexuais. Se até
o momento do consagrado texto de Freud Três ensaios sobre a teoria da
sexualidade, de 1905, conhecido também como O discurso da pulsão22, a
sexualidade era entendida como o sexo normal entre um homem e uma mulher,
porque o apetite sexual somente era possível na maturidade, através do coito
genital, com a finalidade de reprodução, com Freud essa noção é pervertida.
Observando as crianças e os chamados invertidos, considerados pervertidos, o autor
formula a hipótese de que o objeto e a meta da pulsão não são tão fixos quanto seus
contemporâneos imaginavam, mas fundamentando a sexualidade no amor: a
sexualidade, em Freud, é teorizada com o discurso sobre o amor. Sendo a exigência
pulsional estabelecida como uma fixação, o objeto e a meta (finalidade) da pulsão são
contingentes e flexíveis, podendo se satisfazer parcialmente em objetos diferenciados
e em metas desviadas. No caso da chamada inversão, o objeto da pulsão de uma
mulher pode ser uma outra mulher, e a meta da pulsão dessas mulheres pode, em vez
de ser genital, ser somente oral ou anal.
A pulsão, segundo Freud, obedece a uma evolução, em que ela vai
investindo objetos parciais pré-genitais, através do apoio que tem na função
22

Foi a primeira vez que a palavra pulsão foi utilizada na obra de Freud (ROUDINESCO; PLON, 1998, p.
629). Como apoio para a leitura de Freud (1996), utilizamos Roudinesco e Plon (1998), Laplanche e
Pontalis (1998) e Freud (1998).
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biológica, por exemplo, a pulsão oral se apoiando na necessidade de alimentação da
criança, do objeto oral, mas também, posteriormente, anal e genital, todas zonas
erógenas para onde é direcionada pulsões parciais. Contudo, em uma idade em
torno de cinco anos, a organização genital da libido toma lugar fixando como zona
de prazer o pênis no homem e a vagina na mulher, quando à pulsão não haveria
mais supostamente objetos parciais e pulsões parciais, mas sim uma única pulsão
sexual para um único objetivo genital. Estando entre o somático e o psíquico, a
pulsão23 é uma exigência de trabalho da vida psíquica, que é impulsionada para uma
satisfação através da excitação desses órgãos somáticos, as zonas erógenas,
culminando na organização genital da libido, através dos dilemas do complexo de
castração, e abrindo a porta para a maturidade do ser.
A pulsão aparece nos Três ensaios e é a partir daí que Freud passa a ligar o
amor, como teoria das pulsões, à sexualidade como seu fundamento, como
podemos observar, por exemplo, nos seguintes trechos: “Com isso se aprende que o
amor sexual e o que parece ser um amor não-sexual pelos pais alimentam-se das
mesmas fontes, ou seja, o segundo corresponde apenas a uma fixação infantil da
libido” (1905, p. 214-215) e “Cabe ainda acrescentar, por último, que durante o
período de transição da puberdade os processos de desenvolvimento somático e
psíquico prosseguem por algum tempo sem ligação entre si, até que a irrupção de
uma intensa moção anímica de amor, levando à inervação dos genitais, produz a

23

“Por ‘pulsão’ podemos entender, a princípio, apenas o representante psíquico de uma fonte
endossomática de estimulação que flui continuamente, para diferenciá-la do estímulo, que é
produzido por excitações isoladas vindas de fora. Pulsão, portanto, é um dos conceitos da delimitação
entre o anímico e o físico. A hipótese mais simples e mais indicada sobre a natureza da pulsão seria
que, em si mesma, ela não possui qualidade alguma, devendo apenas ser considerada como uma
medida da exigência de trabalho feito à vida anímica. O que distingue as pulsões entre si e as dota de
propriedades específicas é sua relação com suas fontes somáticas e seus alvos. A fonte da pulsão é
um processo excitatório num órgão, e seu alvo imediato consiste na supressão desse estímulo
orgânico” (FREUD, 1905, p. 159).
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unidade da função amorosa exigida pela normalidade” (1905, p. 221)24. Mesmo
antes do surgimento da palavra “pulsão” em sua obra, há a noção de uma tensão
energética que impele o indivíduo a um objetivo25, juntamente com o discurso sobre
o amor que fundamenta tal noção. Fica claro que Freud está falando de uma
representação de amor presente no psiquismo, mesmo quando se refere à vida
cotidiana dos pacientes, a qual é banhada de amor. Nos escritos pré-psicanalíticos e
rascunhos do período de 1886 e 1899, publicados na década de 50 pela Edição
Standard inglesa, estão dois documentos interessantes: Extratos dos documentos
dirigidos a Fliess (FREUD, 1892-1899), contendo passagens como “Mas têm um
grande anseio pelo amor em sua forma psíquica — uma tensão erótica psíquica,
poder-se-ia dizer” (237) e “Nos pacientes histéricos, reconheço o pai por trás de
seus elevados padrões referentes ao amor, de sua humildade para com o amante,
ou da sua incapacidade de casar, porque seus ideais não são satisfeitos” (292) e o
outro documento Projeto para uma psicologia científica com a passagem “O anseio
implica um estado de tensão no ego e, em conseqüência disso, a representação do
objeto amado (a idéia de desejo) é catexizada” (416).
O discurso sobre o amor, antes dos Três ensaios, aparece em Estudos
sobre a histeria26 (1893-1895), As neuropsicoses de defesa27 (1894), Obsessões e

24

Ainda, nas páginas 127, 129, 137, 139, 142, 145, 146, 153, 158, 164, 183, 210 a 212, 214, 215 e
217.
25
Ver Laplanche e Pontalis (1998, p. 394-5) e Roudinesco e Plon (1998, p. 628-9).
26
Freud, ESB, v. 2, 1996: “Na época em que comecei o tratamento dela, o grupo de representações
relativas a seu amor já havia sido separado de seu conhecimento” (180), “Resultaria diretamente
dessa descrição que o ‘amor inconsciente’ teria perdido tanto de sua intensidade através de uma
conversão desse tipo que se teria reduzido a apenas uma representação fraca” (189), “Afirmei
anteriormente [pág. 188] que em algumas ocasiões, embora apenas por um momento, a paciente
reconheceu conscientemente seu amor pelo cunhado” (189), “A moça sente em Eros o terrível poder
que rege e decide seu destino, e se assusta com isso” (263), “Mas havia alguma coisa vinculada à
representação de ‘amor’ que ela mostrava forte resistência em me contar” (287), “Não são poucos os
casos, especialmente com as mulheres e quando se trata de elucidar cadeias de pensamento
eróticas, em que a cooperação do paciente se torna um sacrifício pessoal, que deve ser compensado
por algum substituto do amor” (313). Ainda, nas páginas 131, 144, 168, 169, 171, 179, 180, 182, 184,
187, 188, 238, 252, 275 e 287.
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fobias: seu mecanismo psíquico e sua etiologia28 (1884), Lembranças encobridoras29
(1899), em A interpretação dos sonhos30 (1900), Sobre os sonhos31 (1901), Sobre a
psicopatologia da vida cotidiana32 (1901) e em Fragmento da análise de um caso de

27

Freud, ESB, v. 3, 1996: “Uma moça devotara a um homem sua primeira afeição impulsiva e
acreditava firmemente que ele lhe retribuía o amor” (64).
28
Freud, ESB, v. 3, 1996: “Ela se justificava dizendo que a grosseria dessas moças arruinava sua
representação do amor” (81), “Teve êxito em seus esforços, mas a raiva pela maculação de sua
representação do amor persistiu dentro dela, e esse estado emocional logo se ligou à representação
de alguma pessoa que assumisse o lugar de sua mãe” (81). Ainda, na página 83.
29
Freud, ESB, v. 3, 1996: “Ela não pode mais ser considerada inocente, já que, como descobrimos, é
a conta certa para ilustrar os mais importantes pontos críticos de sua vida, a influência das duas mais
poderosas forças motivacionais — a fome e o amor” (298). Ainda, na página 296.
30
Freud, ESB, v. 4, 1996: “Seu orgulho ordenava que o evitasse, mas ela não conseguiu transferir
seu amor para nenhum dos outros admiradores que se apresentaram posteriormente” (186), “Isso
mexera com sua antiga sensibilidade, que constitui um traço predominante do caráter das crianças
inclinadas à histeria: elas são insaciáveis em matéria de amor” (229), “O amor e a fome, refleti,
reúnem-se no seio de uma mulher” (234), “Mas, se os desejos de morte de uma criança contra seus
irmãos e irmãs são explicados pelo egoísmo infantil que a faz considerá-los seus rivais, como iremos
explicar seus desejos de morte contra seus pais, que a cercam de amor e suprem suas
necessidades, e cuja preservação esse mesmo egoísmo deveria levá-la a desejar?” (282), “Dito sem
rodeios, é como se uma preferência sexual se fizesse sentir numa tenra idade: como se os meninos
olhassem o pai, e as meninas a mãe como seus rivais no amor, rivais cuja eliminação não poderia
deixar de trazer-lhes vantagens” (283). Ainda, nas páginas 117, 125, 126, 159, 191, 192, 244, 276,
277, 284, 285, 287, 294. Freud, ESB, v. 5, 1996: “Esse outro sonho tornou-se então inteligível para
mim (em vista de certa experiência minha) como um reconhecimento das vantagens materiais da
masturbação sobre o amor objetal: este último, do ponto de vista econômico, seria, sob todos os
aspectos, menos desejável (cf. as coroas de ouro); e creio que a observação da senhora sobre o
significado da dor de dentes nas mulheres grávidas havia despertado novamente em mim essas
seqüências de idéias.’” (424), “Eu sabia quão profundamente ele havia pranteado a irmã que perdera
tão cedo, e lhe escrevi dizendo estar certo de que ele transferira o amor que por ela sentira para a
filha, e que a nenenzinha enfim lhe permitiria esquecer sua perda irreparável” (518). Ainda, nas
páginas 375, 457, 541, 598, 647 e 648.
31
Freud, ESB, v. 5, 1996: “No primeiro plano do conteúdo do sonho, ocupa lugar proeminente uma
situação em que uma mulher parece me fazer investidas amorosas; já nos pensamentos oníricos, a
ênfase principal recai sobre o desejo de ao menos uma vez desfrutar de um amor desinteressado, um
amor que ‘não custe nada’, idéia esta que se oculta por trás da frase a respeito dos ‘olhos tão bonitos’
[‘belos olhos’] e da alusão forçada a ‘espinafre’” (674), “Não surpreende, diziam os pensamentos
oníricos, que essa pessoa se sentisse grata a mim: um amor desses não seria ‘gratuito’. O amor
gratuito, porém, ficou em primeiro plano nos pensamentos oníricos” (675), “Lembro que minha corrida
gratuita de táxi me fizera recordar minha recente e dispendiosa corrida com um membro de minha
família, que a interpretação do sonho fora “Quisera poder um dia experimentar um amor que não me
custasse nada”; e que, pouco tempo antes do sonho, eu fora obrigado a despender uma considerável
soma em dinheiro por causa dessa mesma pessoa” (689), “Só depois de reconhecer essa moção é
que meu desejo de um amor que não me exigisse nenhum gasto, no sonho, adquire sentido. Não
obstante, posso honestamente dizer que, quando decidi gastar aquela importância, não hesitei por
um só momento” (689). Ainda, na página 660.
32
Freud, ESB, v. 6, 1996: “Ao mesmo tempo, despertou nele uma saudade dessa outra mulher, o que
entrou em conflito com seus sentimentos em relação a seu atual objeto de amor” (205), “O calor, o
fogo, a fonte da vida, o desperdício de energia vital saindo de um tubo ereto e oco — não foi difícil
adivinhar, por essas associações, que as idéias do calor e do fogo estavam inconscientemente
vinculadas em sua mente com a idéia do amor, como é tão freqüente no pensamento simbólico, e que
haveria ali um forte complexo de masturbação, conclusão esta que logo foi confirmada por ele” (246).
Ainda, nas páginas 46, 96, 107, 110, 175, 180, 184, 185, 190, 205, 221, 222, 229 e 245.

50

histeria33 (1905). Cabe destacar a simetria entre fome e amor – que tem um sentido
muito especial na obra de Freud – e teremos a oportunidade de analisar esse
detalhe, aparece pela primeira vez em A interpretação dos sonhos: “O amor e a
fome, refleti, reúnem-se no seio de uma mulher”.
Quando o pensamento freudiano introduz a teoria das pulsões, ela já está
inevitavelmente ligada ao amor por uma necessidade. Se a sexualidade somente se
manifesta dentro do amor para a sociedade moderna ocidental depois de Rousseau
e de Goethe; se todos os laços sociais no tempo de Freud somente são possíveis
com o amor, desde as relações religiosas até a família e o Estado; se este último
tem uma relação íntima com o mito do amor materno (BADINTER, 1985); se no seio
da família não se justifica o laço além do amor; se na maioria das instituições
modernas o laço social é o amor, o elemento discursivo de poder simbólico que dita
sua lei; não há como imaginar a sexualidade sem ser nos moldes de um discurso
sobre o amor. Para Freud, a libido é uma energia sexual que investe os objetos

33

Freud, ESB, v. 7, 1996: “Agora ela conhece um meio de atrair o amor dos pais, e se valerá dele tão
logo disponha do material psíquico para produzir uma doença” (51), “É provável que se encontre na
maioria dos seres humanos um traço nítido dessa inclinação precoce da filha pelo pai e do filho pela
mãe, e deve-se presumir que ela seja mais intensa, já desde o início, no caso das crianças
constitucionalmente destinadas à neurose, que têm amadurecimento precoce e são famintas de
amor” (61), “Mas fogo não é empregado apenas como oposto de água; serve também como
representação direta do amor, de estar enamorado, ardendo de paixão. Portanto, de ‘fogo’ parte uma
via que, passando por esse sentido simbólico, chega aos pensamentos amorosos, enquanto que a
outra via, por intermédio do oposto ‘água’ e depois de fazer uma ramificação que estabelece outro
vínculo com ‘amor’ (pois também este deixa as coisas molhadas), leva a outra direção” (73-74),
“Relembro aqui a interpretação a que me compeliu, em Dora, a cadeia reforçada de pensamentos
sobre as relações de seu pai com a Sra. K.: a de que uma inclinação infantil pelo pai fora invocada
para que fosse possível manter sob recalcamento o amor recalcado pelo Sr. K” (86), “Tal história
primitiva, conforme o somatório dos determinantes constitucionais, pode constituir o fundamento para
dois tipos de conduta frente às exigências do amor na maturidade: ou uma entrega plena à
sexualidade, sem nenhuma resistência e beirando a perversão, ou, por reação, o repúdio da
sexualidade no adoecimento neurótico” (87), “Seu equivalente ali foi a invocação do amor infantil pelo
pai como proteção contra a tentação atual” (87), “O amor pelo pai, invocado para protegê-la da
tentação, provinha dessa mesma história infantil” (88), “O ciúme sentido pela mãe era inseparável do
círculo de pensamentos ligados ao amor infantil pelo pai, aqui invocado para dar proteção” (89),
“Assim, diz-se em dois lugares do conteúdo do sonho “caixa de jóias da mamãe”, e esse elemento
substitui a menção ao ciúme infantil de Dora, às gotas (ou seja, ao umedecimento sexual), ao sujar-se
com a secreção e, por outro lado, aos pensamentos de tentação atuais que pressionam pela
retribuição do amor e retratam a situação sexual iminente — ansiada e ameaçadora” (90). Ainda, nas
páginas 32, 35, 46, 47, 48, 55, 58, 62, 64, 66, 72, 85, 101 e 116.
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através de uma pulsão sexual ligada a um objeto sexual – eis o discurso da
sexualidade. Contudo, esse discurso naturaliza e apaga o discurso sobre o amor,
fixando-o na domideologia.
Com esse primeiro passo decisivo para a compreensão da sexualidade,
embasada com um discurso sobre o amor, que foi os Três ensaios, Freud foi
acrescentando complexidade ao assunto, ora introduzindo novos conceitos
importantes, ora revisando e abandonando outros conceitos dispensáveis, fazendo
do conceito de pulsão, juntamente com o conceito de libido que acompanha os
avanços teóricos na mesma medida, o mais complexo e difícil em psicanálise,
sempre em vias de novas elaborações, merecendo acréscimos através de notas (ou
mesmo no corpo do texto, como no terceiro ensaio A teoria da libido) em 1910, 1915
e em 1920. No prefácio da edição de 1920, em particular, o autor de O discurso da
pulsão coloca: “E quanto à ‘ampliação’ do conceito de sexualidade, que a análise
das crianças e dos chamados perversos tornou necessária, todos aqueles que
desde seu ponto de vista superior olham desdenhosamente para a psicanálise
deveriam lembrar-se de quanto essa sexualidade ampliada da psicanálise se
aproxima do Eros do divino Platão” (1905, p. 127). E sendo a pulsão teoricamente
fundamentada na noção de libido, esta também está associada ao amor, como
mostra o texto Psicologia das massas e análise do eu, de 1921, que será abordado
em breve.
Cinco anos depois da primeira publicação de Os três ensaios, surge A
concepção psicanalítica da perturbação psicogênica da visão, de 1910, em que
Freud (1910b) formula o primeiro dualismo pulsional: tendo como foco o órgão, as
pulsões podem ser sexuais (de ordem libidinal) e de autoconservação: “A boca serve
tanto para beijar como para comer e para falar; os olhos percebem não só alterações

52

no mundo externo, que são importantes para a preservação da vida, como também
as características dos objetos que os fazem ser escolhido como objetos de amor —
seus encantos” (1910b, p. 225). Em toda a extensão da obra freudiana, um objeto de
sexualidade é um objeto de amor. E, nesse ensaio, fica expressa a ligação
discursiva da pulsão com um conteúdo muito particular do poema de Schiller Die
Weltweisen: a fome e o amor, que mais tarde (em O mal-estar na cultura, por
exemplo, como vimos) é deslocado para um significado de necessidade e amor. Em
1911, com Formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico, Freud
(1911) molda essa concepção de dois grupos de pulsões de acordo com dois
princípios (FREUD, 1998, p. 183): o princípio de prazer, próprio do processo
primário, ditaria as pulsões sexuais, enquanto o princípio de realidade, com a
organização do processo secundário, estabeleceria as pulsões de autoconservação.
Assim: “Enquanto o ego passa por suas transformações, de ego-prazer para egorealidade, os instintos sexuais sofrem as alterações que os levam de seu autoerotismo original, através de diversas fases intermediárias, ao amor objetal a serviço
da procriação” (1911, p. 46).
Essa posição teórica de Freud é deixada de lado em 1914, em Sobre o
narcisismo: uma introdução (FREUD, 1914b), quando ele descarta a possibilidade
de haver duas classes de pulsões separadas, uma pulsão do eu e uma pulsão
sexual. Com o desenvolvimento do conceito de narcisismo, ficou evidente que as
pulsões sexuais também eram pulsões do eu. Observando a libido na “demência
precoce” e na “esquizofrenia” (e ainda nas “crianças” e nos “povos primitivos”), a
autor coloca que existe primariamente uma libido de eu, tomando corpo no
narcisismo primário, e uma libido objetal caracterizada pelas pulsões dirigidas a
objetos externos ao eu. O desenvolvimento do eu é precedido por pulsões auto-
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eróticas, libidinais, que, através de uma nova ação psíquica com o investimento do
que vem a ser o eu, abrem espaço para um narcisismo primário. Com a imposição
externa, a libido narcísica é afastada do eu para os objetos através de um ideal de
eu – esse processo abre também caminho para a criação do supereu no indivíduo
(Freud introduziu supereu na teoria psicanalítica em O eu e o isso, de 1923)
(ROUDINESCO E PLON, 1998, p. 744). O que parece existir nos casos de
“demência precoce” e “esquizofrenia” é a retirada da libido dos objetos para se
investir no eu como objeto de amor. De acordo com Freud, essa retirada é
iminentemente homossexual. As pulsões que estavam nos objetos agora ocupam o
eu no amor. Neste ensaio, há uma explicação de amor à luz do narcisismo:

[...] é fácil observar que a catexia objetal libidinal não eleva a auto-estima. A
dependência ao objeto amado tem como efeito a redução daquele
sentimento: uma pessoa apaixonada é humilde. Um indivíduo que ama
priva-se, por assim dizer, de uma parte de seu narcisismo, que só pode ser
substituída pelo amor de outra pessoa por ele. Sob todos esses aspectos, a
auto-estima parece ficar relacionada com o elemento narcisista do amor [...]
No primeiro caso (onde o uso feito da libido é ego-sintônico), o amor é
avaliado como qualquer outra atividade do ego. O amar em si, na medida
em que envolva anelo e privação, reduz a auto-estima, ao passo que ser
amado, ser correspondido no amor, e possuir o objeto amado, eleva-a mais
uma vez. Quando a libido é reprimida, sente-se a catexia erótica como
grave esgotamento do ego; a satisfação do amor é impossível e o
reenriquecimento do ego só pode ser efetuado por uma retirada da libido de
seus objetos. A volta da libido objetal ao ego e sua transformação no
narcisismo representa, por assim dizer, um novo amor feliz; e, por outro
lado, também é verdade que um verdadeiro amor feliz corresponde à
condição primeira na qual a libido objetal e a libido do ego não podem ser
distinguidas. (1914b, p. 105-106).

Logo depois do texto sobre o narcisismo, Freud, em 1915, publicou As
pulsões e seus destinos (FREUD, 1915a), nos Artigos sobre metapsicologia, em
que retoma a teoria das pulsões definindo seus quatro elementos e apontando para
quatro destinos. As características da pulsão são sua “pressão” (ou força),
“finalidade” (ou ainda “alvo” ou “meta”), o “objeto” e a “fonte”:
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Por pressão de uma pulsão, compreendemos seu fator motor, a quantidade
de força ou a medida da demanda de trabalho que ela representa. A
finalidade de uma pulsão é, em qualquer instância, a satisfação, que só pode
ser obtida removendo-se o estado de estimulação na fonte da pulsão. O
objeto de uma pulsão é aquilo a respeito do que ou através do que a pulsão é
capaz de atingir seu propósito. Por fonte de uma pulsão entendemos o
processo somático que ocorre num órgão ou parte do corpo e cujo estímulo é
34
representado na vida mental por uma pulsão . (FREUD, 1998, p. 197).

Os destinos da pulsão são a inversão em seu contrário, a reversão para a
própria pessoa, o recalque e a sublimação, sendo desenvolvidos apenas os dois
primeiros neste ensaio. Tratando da inversão, Freud (1915a) oferece uma inversão
quanto à finalidade (sadismo/masoquismo e voyeurismo/exibicionismo) e quanto ao
conteúdo, ou inversão “material” (a transformação de amor em ódio). Interessa-nos
particularmente a inversão da pulsão em seu contrário quanto ao conteúdo de amor
para o ódio porque é o momento que Freud chega mais perto de uma fronteira
discursiva entre “amor” e “pulsão”.
Os pares sadismo/masoquismo e voyeurismo/exibicionismo são inversões
quanto à finalidade, intercalando em atividade e passividade, não deixando de
reverter para a própria pessoa, visto que o objeto está em questão (mudança de
objeto: fazer sofrer a si mesmo, no caso do sadismo), vindo de uma mesma fonte
pulsional. A inversão quanto à mudança do conteúdo só é observada na
transformação de amor em ódio, segundo Freud, porquanto amor e ódio são
dirigidos simultaneamente para o mesmo objeto e oferecem o exemplo mais
importante de ambivalência de sentimento. A questão é que se Freud tem tratado a
sexualidade com o fundamento de amor, como solucionar o problema dessa
inversão possível que é a transformação pulsional de amor em ódio? Nesse artigo,
Freud hesita colocar um “objeto de amor” no discurso expresso, por exemplo, e
mesmo tratando a sexualidade como amor, admite não resolver o problema de sua
34

Cada um desses elementos da pulsão está bem explicado por Laplanche e Pontalis (1998) – a
pressão: p. 354-355; a meta: p. 281-284; o objeto: p. 321-325; e a fonte: p. 193-194.
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inversão para o ódio. Interessante notar que Freud parece se questionar o tempo
todo na tentativa de encaixar tais idéias, admitindo preferir considerar o amor como
toda corrente de sexualidade:

O caso de amor e ódio adquire especial interesse pela circunstância de que
se recusa a ajustar-se a nosso esquema dos instintos. É impossível duvidar
de que exista a mais íntima das relações entre esses dois sentimentos
opostos e a vida sexual, mas naturalmente relutamos em pensar no amor
como sendo uma espécie de instinto componente específico da
sexualidade, da mesma forma que os outros que vimos examinando.
Preferiríamos considerar o amor como sendo a expressão de toda a
corrente sexual de sentimento, mas essa idéia não elucida nossas
dificuldades e não podemos ver que significado poderia ser atribuído a um
conteúdo oposto dessa corrente. (1915a, p. 138).

Freud tenta responder a questão colocando “três” inversões quanto à
mudança do conteúdo de amor, o amor em relação a três contrários seus:
amar/odiar; amar/ser amado, e amar(odiar)/indiferença. A resposta é colocada diante
de três pares antitéticos: sujeito (eu)/objeto (mundo externo), prazer/desprazer e
ativo/passivo.
O primeiro contrário encontrado, para o amor na vida do sujeito, é a
indiferença ao mundo externo. O eu teria somente como fonte de prazer ele mesmo
e deixaria supostamente o mundo externo na indiferença. Aqui ainda surge um eco
do dualismo pulsional sexual e do eu, sendo este último conseqüência de autoerotismo confrontado com a realidade, introjetando objetos que lhe dão prazer e
expelindo aqueles desagradáveis. Surge, então, com o narcisismo primário, o
segundo contrário do “amar”: amor/ódio. Freud não deixa claro como da indiferença
o amor se transformou em ódio, pois que não pode existir concomitantemente
narcisismo, que é supostamente a indiferença ao mundo externo, e ódio ao mesmo
mundo externo, mas não hesita em correlacionar o par amor/indiferença com o par
eu/mundo externo e o par amor/ódio com o par prazer/desprazer, sendo o amor ao
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eu concomitante a uma indiferença ao mundo externo, e o amor aos objetos de
prazer concomitante ao ódio aos objetos de desprazer. Freud parece sugerir que
tudo em relação ao mundo externo é odiado e que a indiferença é um caso especial
desse ódio. Posteriormente, Freud diz que o ódio é anterior ao amor, e que ambos
surgem de fontes diferentes. Parece sugerir que através de um ódio primordial aos
objetos do mundo externo, que assumem um aspecto desagradável, o investimento
é direcionado para o eu, que seria a fonte de prazer, com o que ele chamou de
primeiro contrário: o amor/narcisismo. Posteriormente, o ódio ao desprazer de
objetos do mundo externo é dividido com o prazer por estes mesmos objetos, que
passam a ser considerados amor, sugerindo o segundo contrário: amor/ódio.
Contudo, se o ódio está, inicialmente, no segundo momento, como ele pode
fundamentar o primeiro momento? Freud parece indicar que o ódio primordial
fundamenta tanto o “narcisismo primário” como a relação do eu com os objetos.
Em meio a tudo isso, veremos que o jogo de linguagem de Freud substituiu
os contrários do amor por contrários de ódio, sem nem ele mesmo ter percebido, já
que este supostamente é anterior ao amor e o justifica: ódio/indiferença e ódio/amor,
sendo que o ódio ao mundo externo somente pode ser uma medida para o eu ser
investido de amor e para o eu se ligar a objetos externos de amor. Podemos
interpretar essa substituição como uma dificuldade de Freud em lidar com a relação
amor/ódio na medida em que a sexualidade vinha sendo fundamentada no amor.
Freud não fala sobre um objeto de amor no narcisismo primário (que seria o próprio
eu), neste texto em particular, e nem de um objeto de amor para a pulsão. Ele está
tratando das pulsões, e, se o amor é uma pulsão, deve ter um objeto (ele colocava
esse objeto muitas vezes em sua obra como objeto de amor). Mas aqui o amor não
é uma pulsão, é um significante lingüístico. Freud parece estar tão intrigado com o
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texto que o seu estudo se volta para uma análise lingüística da palavra amor,
retirando-a do conceito de pulsão e colocando-a a serviço do eu:

Poderíamos, num caso de emergência, dizer que um instinto ‘ama’ o objeto
no sentido do qual ele luta por propósitos de satisfação, mas dizer que um
instinto ‘odeia’ um objeto, nos parece estranho. Assim, tornamo-nos
cônscios de que as atitudes de amor e ódio não podem ser utilizadas para
as relações entre os instintos e seus objetos, mas estão reservadas para as
relações entre o ego total e os objetos. Mas, se considerarmos o uso
lingüístico, que por certo não é destituído de significação, veremos que há
outra limitação ao significado do amor e do ódio. Não costumamos dizer que
amamos os objetos que servem aos interesses da autopreservação;
ressaltamos o fato de que necessitamos deles, e talvez expressemos uma
espécie de relação adicional diferente para com eles, utilizando-nos de
palavras que denotam um grau muito reduzido de amor — tais como, por
exemplo, ‘ser afeiçoado a’, ‘gostar’ ou ‘achar agradável’.
Assim, a palavra ‘amar’ desloca-se cada vez mais para a esfera da pura
relação de prazer entre o ego e o objeto, e finalmente se fixa a objetos
sexuais no sentido mais estrito e àqueles que satisfazem as necessidades
dos instintos sexuais sublimados. A distinção entre os instintos do ego e os
instintos sexuais que impusemos à nossa psicologia é dessa forma
encarada como estando em conformidade com o espírito de nossa língua. O
fato de não termos o hábito de dizer que um instinto sexual isolado ama o
seu objeto, mas considerarmos a relação entre o ego e seu objeto sexual
como o caso mais apropriado no qual empregar a palavra ‘amor’ — esse
fato nos ensina que a palavra só pode começar a ser aplicada nesse
sentido após ter havido uma síntese de todos os instintos componentes da
sexualidade sob a primazia dos órgãos genitais e a serviço da função
reprodutora. (1915a, p. 142).

É dessa maneira que Freud indica um caminho para a inversão de uma
pulsão quanto ao seu conteúdo: o conteúdo da pulsão parece sugerir, em primeiro
lugar, algo lingüístico, no caso o amor. Mas esse amor somente é colocado nesse
nível a um alto custo teórico de colocar o ódio em um nível pré-lingüístico, isso
acompanhará os desenvolvimentos posteriores da teoria na pulsão de morte, vista
na seqüência. Freud fala que existem fontes diferentes para o ódio e o amor, sendo
conjugados nas pulsões sexuais com a finalidade genital (que poderia acompanhar o
sadismo, por exemplo, sem deixar de ser erótica). Nesse texto, ele não indica qual é
a “fonte” do ódio, mas o amor parece ser um derivado do ódio: “Resta-nos agora
reunir o que sabemos da gênese do amor e do ódio. O amor deriva da capacidade
do ego de satisfazer auto-eroticamente alguns dos seus impulsos instintuais pela
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obtenção do prazer do órgão [...] O amor nessa forma e nessa fase preliminar quase
não se distingue do ódio em sua atitude para com o objeto. Só depois de
estabelecida a organização genital é que o amor se torna o oposto do ódio”
(FREUD, 1915a, p. 143). O conteúdo da pulsão, sendo o amor, oferece uma
dificuldade que Freud não conseguiu resolver. A teoria das pulsões elaborada por
ele utilizava um discurso sobre o amor em seu fundamento. Porém, quando chega o
momento de colocar no “conteúdo” dessa pulsão o amor, as coisas ficam complexas.
Direcionar o amor para o uso lingüístico somente “tapa o sol com a peneira”,
digamos assim. O amor continua fundamentando a sexualidade, e a contradição
torna-se inevitável, porquanto a pulsão sendo amor não oferece grandes riscos, mas
quando invertemos isso, o amor no contexto da pulsão, os fundamentos teóricos
perdem sustentação: “Preferiríamos considerar o amor como sendo a expressão de
toda a corrente sexual de sentimento, mas essa idéia não elucida nossas
dificuldades e não podemos ver que significado poderia ser atribuído a um conteúdo
oposto dessa corrente” (1915a, p. 138).
O amor como conteúdo da pulsão invertida em ódio somente pode ser
colocado em um nível lingüístico, mas para não perder sustentação teórica, Freud
coloca o ódio em um nível pré-discursivo. Ele acaba transformando os contrários do
amor nos contrários do ódio, o que no fundo não responde a questão dos contrários
realmente significantes: a pulsão e o amor. O fato é que uma pulsão de ódio é
injustificada por toda a teoria precedente das pulsões. Se uma pulsão de amor é
justificada através da teoria das pulsões, uma suposta pulsão de ódio somente pode
ficar em um contexto pré-social, do qual emerge o amor para se tornar seu
“contrário”. Fica ainda em suspenso como as pulsões podem retornar ao próprio eu
como objeto de amor, como as pulsões investem objetos de amor. Assim, Freud
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somente pode entender que essa circunstância “se recusa a ajustar-se a nosso
esquema dos instintos”. O recurso a três opostos do amor somente mascara o uso
discursivo do ódio relacionado ao amor enquanto conteúdo contrário da pulsão. A
relutância de Freud em tratar do amor e do ódio como contrários em gênese é
impulsionada pela domideologia de amor, que funciona através de uma estrutura
binária ligada à identidade – o amor e o ódio do eu. Observamos que Freud chega
perto de formular uma teoria sexual sem os recursos interdiscursivos de amor,
retirando as justificativas de amor que embasam a sexualidade (como, por exemplo,
objeto de amor) e jogando-a na relação do eu com os objetos. Contudo, a maneira
como Freud quer formular a teoria das pulsões não o permite descartar o amor do
interdiscurso de sexualidade. Freud já estava implicado na nova instituição de amor,
estava já interpelado pela domideologia de amor e elaborava suas teorias já à luz do
complexo amoroso. Tanto não elabora uma crítica para esse aparecimento coercitivo
de amor em sua teoria como não critica as construções de amor enquanto elemento
de eu, que provavelmente teria vindo de fora e se expressaria através de um ideal
de eu imposto pelo supereu cultural.
Em 1920, com Além do princípio do prazer, Freud (1920) introduz com o
nome de coação à repetição algo que já vinha sendo observado há muito tempo,
principalmente nas neuroses obsessivas, de destino e traumáticas, e também no
próprio movimento da transferência. A noção de coação à repetição é central para a
nossa interpretação sobre a domideologia, em particular sobre a domideologia de
amor. Freud diz que a coação à repetição é o que há de mais conservador na
impulsão da pulsão, o que a faz ser demoníaca. O que é uma construção teórica
muito significativa para a nossa análise do complexo amoroso. Além disso, o autor
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introduz um novo dualismo pulsional: a pulsão de vida e a pulsão de morte, as quais
nos ajudarão a pensar o “conteúdo” das pulsões.
Partindo do princípio de prazer, Freud teoriza que este não é tão ubíquo
quanto se imaginava, havendo situações desagradáveis, difíceis de serem
concebidas sob a influência deste princípio, como, por exemplo, o advento da
realidade, com seu princípio que move as pulsões do eu, e o recalque, quando o eu
parece se achar destituído de uma parte. Se essas são algumas situações internas,
as guerras, os graves acidentes e catástrofes são fatores “externos” que podem
provocar neuroses de guerra ou neuroses traumáticas, nas quais é difícil observar o
princípio de prazer: há algo que escapa, algo mais além. Nos sonhos ocorridos nas
neuroses traumáticas, o sujeito revive os traumas de maneira repetitiva, acordando
desconcertado, o que não tem relação com o prazer (veja que o sonho é a
realização de um desejo proibido que ficou recalcado). Ao observar seu neto Ernst
(filho de sua filha Sophie, que faleceu enquanto Freud redigia esse livro), que ao
lançar um carretel emitia um som semelhante a um fort (lá) e, ao puxá-lo, emitia um
outro som agora parecido com um da (cá), Freud interpretou esse movimento
repetitivo como uma maneira de controlar a situação, de colocar-se numa posição
ativa diante de uma imposição da realidade exterior desagradável, que promovia a
separação entre a criança e sua mãe. Para compensar esse desprazer, o bebê
supostamente lançava o carretel como um gesto de hostilidade e de domínio
prazerosos.
Freud sugere que a psicanálise, baseando-se na interpretação, deixa o
analisando confrontado com a repetição de seu material recalcado. Com as
resistências dele, o psicanalista tem as ferramentas através das quais opera para
fazer de sua neurose uma neurose de transferência, com um conteúdo
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eminentemente sexual. Essa operação lança o analisando ao princípio de prazer,
através do qual quer evitar o desprazer da emergência do material recalcado do
inconsciente para o consciente, não sem rememorar momentos da infância, de
quando o sujeito passou pelo complexo de Édipo. A transferência seria, pois, o
momento clínico da coação à repetição analisada através da interpretação de
resistências surgidas de um contexto traumático. Tratando do consciente, que tem
uma relação particular com o mundo exterior e avalia os impulsos prazerosos e
desagradáveis, Freud propõe um sistema de proteção que atua diante desse mundo
exterior em relação aos impulsos. O que caracterizaria a neurose traumática é uma
ruptura dessa proteção, quando o sujeito fica à mercê do exterior. O princípio de
prazer não atua mais e assim o exterior que seria desagradável, junto aos impulsos,
invade o sujeito com a tentativa de restabelecimento através de todas as energias.
Os sonhos entrariam em cena para tentar dominar as excitações, mas fatalmente
fracassariam. Aliás, o sonho estaria submetido a algo além do princípio do prazer,
que seria mais antigo que ele e o influenciaria em algumas situações, nas quais o
objetivo não seria a realização dos desejos e sim a coação à repetição.
Revisando a teoria das pulsões, Freud anuncia a coação à repetição com
suas conseqüências teóricas: há algo de conservador na pulsão e algo que leva ao
inorgânico. Os impulsos pulsionais vão na direção da “descarga”, o que ocorre na
totalidade deles. Quando esses impulsos associados à coação à repetição são
desagradáveis, o que significa a repetição de algo contrário ao princípio de prazer,
então a pulsão toma sua forma demoníaca. A pulsão seria uma necessidade,
repetitiva, a restaurar um estado anterior daquilo que se tornou vivo graças à
“pressão de forças perturbadoras externas”:
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Mas como o predicado de ser ‘instintual’ se relaciona com a compulsão à
repetição? Nesse ponto, não podemos fugir à suspeita de que deparamos
com a trilha de um atributo universal dos instintos e talvez da vida
orgânica em geral que até o presente não foi claramente identificado ou,
pelo menos, não explicitamente acentuado. Parece, então que um instinto
é um impulso, inerente à vida orgânica, a restaurar um estado anterior de
coisas, impulso que a entidade viva foi obrigada a abandonar sob a
pressão de forças perturbadoras externas, ou seja, é uma espécie de
elasticidade orgânica, ou, para dizê-lo de outro modo, a expressão da
inércia inerente à vida orgânica.
Essa visão dos instintos nos impressiona como estranha porque nos
acostumamos a ver neles um fator impelidor no sentido da mudança e do
desenvolvimento, ao passo que agora nos pedem para reconhecer neles o
exato oposto, isto é, uma expressão da natureza conservadora da
substância viva. (1920, p. 47).

As pulsões sexuais seriam aquelas, movidas pelo princípio de prazer,
responsáveis pela conservação da vida, enquanto todas as outras seriam
conservadoras em direção a um estado anterior ao não vivo. As pulsões sexuais são
conservadoras em sua resistência às influências externas e preservam a própria
vida, são também os desvios que interrompem, pelo menos momentaneamente, o
curso que leva à morte: “Se tomarmos como verdade que não conhece exceção o
fato de tudo o que vive morrer por razões internas, tornar-se mais uma vez
inorgânico, seremos então compelidos a dizer que ‘o objetivo de toda vida é a morte,
e, voltando o olhar para trás, que ‘as coisas inanimadas existiram antes das vivas”35
(1920, p. 49). À parte as pulsões sexuais, não há outras que não procurem restaurar
um estado anterior de coisas. Temos assim um novo dualismo pulsional teorizado
por Freud com esse novo fundamento da pulsão: a coação à repetição entre Eros36
e as pulsões de morte. Isso representa para nós um achado original que não pára de
ter conseqüências para nossa interpretação crítica. Eros retoma o lugar de
fundamento da sexualidade, tendo um ar de ambivalência, visto que ainda há o

35

Freud tem como influência o livro Schopenhauer. Ver em Roudinesco e Plon (1998, p. 484-488),
sobre cartas de Lou Andreas-Salomé, a filha de Freud e Schopenhauer.
36
“O que tenho no espírito é, naturalmente, a teoria que Platão colocou na boca de Aristófanes no
Symposium e que trata não apenas da origem do instinto sexual, mas também da mais importante de
suas variações em relação ao objeto” (FREUD, 1920, p. 68).
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problema do ódio e do “sadismo”. O que parece é que uma certa primazia das
pulsões de morte – movidas pela coação à repetição – ocupa o palco freudiano.
Voltando à teoria da libido, Freud argumenta que as pulsões do eu, que
surgem da matéria inanimada para a matéria animada, sem deixar de conservar um
sentido de restauração do inanimado, exercem pressão no sentido da morte,
enquanto as pulsões sexuais formando o “animado” exercem pressão no sentido do
prolongamento da vida. Isso seria supostamente interpretado sem contradizer a
biologia e a embriologia. Se antes, em As pulsões e seus destinos, o autor hesitara
em colocar Eros no fundamento da sexualidade, aqui ele o faz abertamente: “Dessa
maneira, a libido de nossos instintos sexuais coincidiria com o Eros dos poetas e dos
filósofos, o qual mantém unidas todas as coisas vivas”37 (1920, p. 61). Duas páginas
depois, Freud repete seu discurso: “Mas ainda nos é mais necessário enfatizar o
caráter libidinal dos instintos de autoconservação, agora que nos estamos
aventurando ao novo passo de reconhecer o instinto sexual como Eros, o
conservador de todas as coisas, e de derivar a libido narcisista do ego dos estoques
de libido por meio da qual as células do soma estão ligadas umas às outras” (1920,
p. 63). Confrontando a oposição contra uma libido “monista”, Freud ainda enfrenta o
terreno escorregadio da relação entre amor e ódio, tendo posição semelhante ao de
As pulsões e seus destinos, respondendo a ocasião de um “sadismo original” que se
misturaria com o amor posterior: “Ora, o próprio amor objetal nos apresenta um
segundo exemplo de polaridade semelhante: a existente entre o amor (ou afeição) e
o ódio (ou agressividade) [...] Mas, como pode o instinto sádico, cujo intuito é
prejudicar o objeto, derivar de Eros, o conservador da vida? [...] Onde quer que o
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No parágrafo seguinte, Freud coloca novamente a relação mútua entre a fome e o amor: “A
psicanálise, que não podia deixar de fazer alguma suposição sobre os instintos, ateve-se
primeiramente à popular divisão de instintos tipificada na expressão ‘fome e amor’” (1920, p. 62).
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sadismo original não tenha sofrido mitigação ou mistura, encontramos a
ambivalência familiar de amor e ódio na vida erótica” (1920, p. 64-65).
Se a teoria da sexualidade como energia de libido materializada em pulsões
sexuais surge fundamentada sutilmente no amor, essa imposição de amor,
fortemente marcada no discurso freudiano, abre-nos a possibilidade discursiva de
repensar a pulsão no contexto da domideologia de amor imposta pelo sobre-eu. Se
o amor que vinha fundamentando a pulsão é uma imposição de cultura de sobre-eu
investida domideologicamente para que a sua lei não seja desmascarada e o real da
dominação não seja exposto, graças ao trabalho da domideologia (materialização da
necessidade), e se estamos interpretando criticamente a domideologia de amor, o
que sobra da pulsão? Como poderia a pulsão, que está entre o somático e o
psíquico, ser uma energia libidinal interna fortemente marcada pelo amor, cuja
emergência não vai além de uma imposição domideológica de sobre-eu? Como uma
pulsão que é constituída de amor e é radicalmente interna pode ser,
concomitantemente, uma lei de sobre-eu materializada em fantasias de eu?
Freud postulou nos Três ensaios que a pulsão é uma energia que está entre
o brotar orgânico e o representante psíquico, entre o somático e o psíquico, e que
somente lhe interessaria este último enquanto exigência de trabalho no sentido da
satisfação sexual. A pulsão estaria sujeita a uma evolução por onde passaria os
investimentos orais, anais, fálicos e genitais, entre outros. O próprio corpo seria fonte
e finalidade dessa pulsão, sendo jogada nas zonas erógenas. O olhar e o escutar
também estariam submetidos a esse ímpeto de energia libidinal que estoura de
dentro. Entretanto, se a pulsão está entre o somático e o psíquico; se ela é uma
exigência do interior orgânico e biológico que através de um representante psíquico
encontra satisfação em um objeto; se ela é predominantemente uma libido sexual
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que respeita uma evolução de investimento em zonas erógenas; enfim, se ela já
sabe que o oral é uma zona a ser investida diante de uma pressão interna
automaticamente imposta, porquanto é o representante aquele que recebe o
mandato dessa exigência interna; por que ela necessita desse representante
psíquico, se o caminho já é antecipadamente dado pela exigência interna? Se as
zonas erógenas oral, anal e fálica já são conhecidas de certo modo desde o início,
pois a exigência é interna e impulsiona algo que se torna representante depois dela,
o que seja, o representante psíquico, como mandatário de exigências, enfim, se o
corpo já é mapeado (nomeado) antecipadamente por essa evolução, o
representante psíquico não se tornaria supérfluo? Se a evolução da libido já sabe
desde sempre para onde ir, se já sabe que o oral é oral, que o anal é anal, que o
fálico é fálico, para que o representante psíquico da pulsão com sua representação
de oral, anal e fálico? E se for justamente porque a pulsão tenha um representante
psíquico38 do oral, do anal e do fálico que é possível nomear as zonas investidas,
como explicar que ele seja oral, anal e fálico antecipadamente pela exigência
interna?
Freud enfrentou essa dificuldade com a noção representante (delegado) de
representação, colocada basicamente nos artigos O recalque (FREUD, 1915b) e O
inconsciente (FREUD, 1915c), de 1915. O recalque seria um destino da pulsão, ao
lado da inversão em seu contrário, do retorno para a própria pessoa e da
sublimação. Esses dois artigos em conjunto dão uma interpretação da relação entre
38

Laplanche destrincha a questão fazendo da relação entre o somático e o psíquico uma relação de
delegado e mandatário, quando o primeiro delega “exigências”, podemos assim dizer, para o
segundo, que as cumpre: “A solução segundo a qual a pulsão, considerada somática, delega os seus
representantes psíquicos parece-nos ser mais rigorosa, na medida em que não se limita a invocar
uma relação global de expressão entre somático e psíquico, e mais coerente com a idéia da inscrição
de representações inseparável da concepção freudiana do inconsciente” (1998, p. 455). A relação
“global de expressão” que Laplanche tenta desconsiderar foge da questão, porquanto essa relação
problematiza as incoerências do que há entre o somático e o psíquico. Ademais, como vínhamos
argumentando, por que o delegado delega “exigências” para o representante, se ele mesmo já fez a
tarefa? Será sua excentricidade?
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recalque, pulsão e inconsciente, tendo como ponto de articulação o representante de
representação da pulsão como representante psíquico. A rigor, não há recalque da
pulsão, senão de suas representações, que não deixariam de estar ligadas a seus
representantes. E é essa ligação que nos interessa na medida em que responderiam
pelas exigências somáticas delegadas para o representante psíquico. Com esses
dois artigos, Freud teoriza sobre como uma pulsão, estando entre o somático e o
psíquico, apresenta uma qualidade de representante de representação, a qual pode
ser recalcada pela iniciativa de um desprazer primeiro, mantendo um trabalho de
afastamento das representações para longe do consciente, constituindo-as no
inconsciente.
Essa qualidade de ser um representante de representação da pulsão é
responsável por representar a libido investida nas zonas erógenas do sujeito, desde
o mamar, passando pela defecação e o investimento fálico, até a consolidação
genital e suas conseqüências de maturação no sujeito. Contudo, essa qualidade
pressupõe que haja um delineamento autoconsciente da parte quantitativa (que não
deixaria de ser, em nossa análise crítica, uma qualidade) da pulsão, tanto no sentido
do somático como no sentido do desprazer. Enquanto o somático, ou a parte
orgânica da pulsão, seria direcionado para essas finalidades corporais, quase
concomitantemente o psíquico representaria, através do representante de
representação da pulsão, as finalidades investidas. E enquanto o desprazer
primordial recalcaria o representante de representação, as representações
inconscientes permaneceriam aí pela lógica da censura do recalque. O
questionamento é se a pulsão, sendo somática e psíquica, partindo do orgânico e
delegando uma necessidade de representação ao psíquico, realmente depende
desse psíquico na medida em que o caminho é pré-delineado para as zonas
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erógenas e para o inconsciente como representante de representação recalcado
diante de um desprazer primordial. Se já existem zonas erógenas antecipadamente
às representações que as nomeiam, qual a necessidade dessas representações? É
justamente por essas representações serem uma necessidade ancorada em um
nível pré-discursivo de orgânico e de somático, que elas podem operar
domideologicamente no sentido de fazer aparecer a pulsão como algo interno ao
que se chama de organismo e não como algo psíquico, no sentido de nomear
mesmo o que é somático.
A antecipação do somático em relação ao psíquico e do desprazer em
relação ao recalcado é o que fundamenta discursivamente a pulsão enquanto
representante de representação e o recalque como afastamento de representação
para o inconsciente. O inconsciente seria, assim, constituído pelo representante de
representação com a pressuposição de que a pulsão tem um quantum somático e de
afeto. O afeto, conseqüência do desprazer da separação entre representação e
representante, estaria nomeado antes do que ele quer fazer crer o que afetar
(através do recalque), e o somático, conseqüência das energias surgidas do
orgânico misteriosamente, estaria nomeado antes do que ele quer fazer crer o que
representar (através do representante pulsional). Com essas antecipações, a teoria
freudiana quer fazer crer domideologicamente que a pulsão parte do orgânico do
corpo para atingir o psíquico do corpo, nomeando com um sentido inverso, prédiscursivo, aquilo que já fora nomeado: ao invés do psíquico nomear o que seja
zonas erógenas a partir de fora, é ele um delegado da representação que surge
internamente para o exterior, podendo-se questionar o estatuto ontológico dessa
construção, de naturalização da pulsão no somático, tendo efeitos de domideologia
para aquilo que entendemos ser “a pulsão”. Se tratarmos criticamente da pulsão,
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podemos interpretar que esse seu aparecer interno é domideológico daquilo que, no
real de dominação, seria externamente voltado para a superfície do eu. E se
estivermos certos quanto ao sobre-eu atuar junto com a performatividade de
domideologia e quanto ao amor ser uma imposição de cultura, uma operação de
sobre-eu cultural e de domideologia performativa, fazendo um efeito de mal-estar,
podemos interpretar que a pulsão é a peça chave da performatividade na medida em
que traz performativamente, com a coação à repetição e a identificação
inconsciente, o exterior para o interior, formando uma matéria superficial constituída
por aquilo que Butler chamou de abjeto: uma identidade somente sustentada através
da exclusão do abjeto, um exterior interiorizado.
Quando a teoria das pulsões é pensada – e Freud já havia incorporado
anteriormente o discurso sobre o amor em seu pensamento –, a sexualidade é tida
como sinônimo de amor e de Eros. A partir dos Três ensaios, de 1905, o
pensamento sobre a pulsão se desenvolve fazendo dela dependente do amor até os
últimos textos de Freud, por exemplo, Esboço de psicanálise, de 1938. Nesse
entretempo, as formulações sobre a pulsão ligadas ao amor estão sujeitas à crítica
da domideologia: em 1910, com A concepção psicanalítica da perturbação
psicogênica da visão, ao propor o primeiro dualismo pulsional (pulsões sexuais e de
autoconservação); em 1911, com Formulações sobre os dois princípios do
funcionamento psíquico, propondo o princípio de prazer (processo primário) e o
princípio de realidade (processo secundário); em 1914, com Sobre o narcisismo:
uma introdução, teorizando sobre uma libido do eu (narcisismo primário) e uma libido
do objeto – recuando diante da possibilidade de haver duas classes de pulsões
separadas; em 1915, com As pulsões e seus destinos, através dos elementos da
pulsão (pressão, finalidade, objeto e fonte), de sua reversão para a própria pessoa
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(sadismo e masoquismo, por exemplo) e a inversão em seu contrário, quando o
amor se transforma em “ser amado”, em “ódio” e em “indiferença”; e em 1920, com
Além do princípio do prazer, quando Freud introduz a noção de coação à repetição.
Em 1921, com Psicologia das massas e análise do eu, Freud (1921) dá as
primeiras indicações do amor ser um efeito radicalmente cultural e social. Ele coloca
a idéia de libido na constituição dos laços que, através ou não de um líder, formam a
sociedade. O estudo da psicologia social, nesse sentido, não estaria afastado do
estudo da psicologia individual, com as devidas adaptações, na medida em que o
indivíduo é um produto social. A psicologia individual procura os caminhos da
satisfação das pulsões de uma alteridade: uma outra pessoa que represente um
modelo, um objeto, um auxílio ou um oponente. O que define o narcisismo no
indivíduo é de certa maneira mesclado ao que define o social, a uma libido de
objeto. Enquanto no primeiro caso o indivíduo se depara com pessoas amadas na
órbita familiar, no segundo caso ele está inserido no âmbito institucional, como
membro de uma raça, de uma nação, de uma casta, de uma profissão ou como
membro de uma organização social com objetivos definidos, o que oferece ao
pesquisador uma ampla possibilidade de pesquisas.
Quando, na massa, o indivíduo está sujeito à mudança em sua atividade
mental, a racionalidade não é observável e a sugestão se coloca como explicação
plausível, sendo um fato fundamental na vida mental do homem. Contudo, uma
interpretação baseada na libido – energia quantitativa que fundamenta as pulsões –
esclareceria a psicologia das massas, na medida em que essa energia se acha
compreendida sob a palavra amor:

Damos esse nome à energia, considerada como uma magnitude
quantitativa (embora na realidade não seja presentemente mensurável),
daqueles instintos que têm a ver com tudo o que pode ser abrangido sob a
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palavra ‘amor’. O núcleo do que queremos significar por amor consiste
naturalmente (e é isso que comumente é chamado de amor e que os poetas
cantam) no amor sexual, com a união sexual como objetivo. Mas não
isolamos disso — que, em qualquer caso, tem sua parte no nome ‘amor’ —,
por um lado, o amor próprio, e, por outro, o amor pelos pais e pelos filhos, a
amizade e o amor pela humanidade em geral, bem como a devoção a
objetos concretos e a idéias abstratas [...] Somos de opinião, pois, que a
linguagem efetuou uma unificação inteiramente justificável ao criar a palavra
‘amor’ com seus numerosos usos, e que não podemos fazer nada melhor
senão tomá-la também como base de nossas discussões e exposições
científicas. (1921, p. 101-102).

A libido como energia pulsional designada por todos esses significados de
amor – do amor sexual ao amor pela humanidade em geral – é o que fundamenta,
epistemologicamente, a psicanálise “como base de nossas discussões e exposições
científicas”, e é o que, teoricamente, constrói aquilo que entende por psicologia das
massas, de um ponto de vista psicológico contraposto ao coletivo. Como vínhamos
trabalhando com o conceito de pulsão, o movimento do interior para o exterior é
mais um efeito de cultura do que uma ontologia orgânica com sua parcela
representativa. O amor, se teorizado a partir de um “amor sexual” ou de uma “pulsão
sexual” (com a sexualidade fundamentada no amor), está investido de domideologia,
naturalizando efeitos de dominação do social sobre o indivíduo e fazendo da pulsão,
conceito fundamental da psicanálise, uma legitimação do que Sousa Filho chamou
de “a dominação sobre os indivíduos em diversas formas” (SOUSA FILHO, 2001, p.
32). Onde houver “pulsão” na obra freudiana, é, de certa maneira, um efeito de
domideologia. Queremos deixar claro que a teoria freudiana das pulsões é de uma
epistemologia crítica. Contudo, perpetua a necessidade de repetir a performatividade
domideológica imposta pelo sobre-eu cultural. O que nos faz pensar sobre a
atividade teórica como um procedimento crítico em relação a uma realidade da qual
emergem os efeitos de dominação social real, como sugere Sousa Filho (2007a).
Sendo assim, todo encontro teórico é um reencontro crítico. Sugerimos que a obra
freudiana é crítica e que pode ser criticada, contestando os efeitos de domideologia
71

que se cruzam discursivamente através dela. A “pulsão” que emerge do interior para
o exterior parece mais um efeito de uma interiorização do exterior com a
performatividade da domideologia, por meio de uma exclusão do abjeto e de uma
concomitante imposição de sobre-eu cultural.
A psicanálise, dando às pulsões o nome de amor, supõe que as relações
amorosas constituem a essência da mente coletiva. Essas relações são resultados
do poder que as faz constituir: “[...] um grupo é claramente mantido unido por um
poder de alguma espécie; e a que poder poderia essa façanha ser mais bem
atribuída do que a Eros, que mantém unido tudo o que existe no mundo?” (FREUD,
1921, 102-103). A constituição do social, sendo relações amorosas, é mantida
através de poder, o qual investe Eros para a tarefa de manter unido tudo o que
existe no mundo, não sem o apoio de Ananké, pois que na massa o indivíduo sente
a necessidade de estar em harmonia em relação aos outros, “ihnen zu Liebe” (“por
amor a eles”):

“[...] se um indivíduo abandona a sua distintividade num grupo e permite que
seus outros membros o influenciem por sugestão, isso nos dá a impressão
de que o faz por sentir necessidade de estar em harmonia com eles, de
preferência a estar em oposição a eles, de maneira que, afinal de contas,
talvez o faça ‘ihnen zu Liebe’” (1921, p. 103).

Eros seria uma pulsão a serviço da união enquanto necessidade de relacionamento
com o outro. Essa pulsão, que tem a aparência de ser interna, é o poder de Eros
atuando no sentido da necessidade de união social, um efeito de domideologia de
amor fixado com a coação à repetição de uma pulsão de dominação de amor. A
libido, nesses termos, está mais relacionada ao poder, à domideologia e ao sobreeu, de uma performatividade pulsional real de dominação de amor, do que à energia
quantitativa interna materializada em “pulsões” que brotam de um orgânico limítrofe
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da representação. A libido é, pois, efeito de poder que cria inconscientemente um
eu, conseqüência da domideologia e imposição de um sobre-eu, atuante por meio
da performatividade de uma pulsão de dominação, a qual pode trazer com a
identificação inconsciente o amor.
Interpretando duas organizações de massa artificiais, a Igreja e o Exército,
Freud (1921) afirma que suas sustentações dependem da ilusão de haver um líder
que ama todos igualmente, ligando os indivíduos entre si através de laços libidinais
investidos na figura do líder: Cristo para a Igreja e o Comandante para o Exército. Se
estivermos certos quanto aos efeitos de poder que constituem a “libido”, a “pulsão” e
o “amor” (ou “Eros”), podemos concluir que o laço social é um efeito de poder
domideológico, impulsionado por uma pulsão de dominação de amor com a
performatividade do eu amo e a imposição de sobre-eu cultural. Dessa forma, o
processo de materialização do “laço”, encontrado (uma interpelação!) pelo sujeito
através de identificações inconscientes, torna-se uma conseqüência do mandamento
religioso Amarás o teu próximo como a ti mesmo! Uma pulsão de dominação de
amor, materializada inconscientemente através da performatividade elevada à
coação à repetição da domideologia, constitui os laços libidinais (de poder) que
sustentam a massa. São laços investidos de dominação real, com os quais podemos
colocar sob suspeita o libidinal como uma energia interna que se exterioriza através
da pulsão (freudiana). Se a libido é alguma energia, somente pode ser como efeito
de domideologia, uma energia de poder que é interiorizada através de identificações
inconscientes, materializando um exterior no sentido de excluir um abjeto interior que
sustenta aquilo que a identidade do eu amo é.
Freud (1921) sustenta que surge pânico se a massa se desintegra diante de
laços mútuos que deixam de existir, liberando um medo gigantesco e absurdo. O
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medo desencadeado pelo pânico pressupõe um relaxamento na estrutura libidinal do
grupo e reage a este relaxamento de maneira justificável: perda dos laços libidinais.
Sugerimos que não há “relaxamento na estrutura libidinal” diante de uma
desintegração dos laços sociais. A libido, por ser um efeito de dominação real,
continua naquilo que deixou de ser laço, tendo como conseqüência uma espécie de
ponto culminante daquilo que Sousa Filho (2001) teorizou como sendo um medo
atualizado pelo castigo. A dominação continua, por assim dizer, nos laços libidinais
(de dominação), mas agora na identificação inconsciente daquele exterior abjeto
interiorizado, que ameaça com medo e castigo a instabilidade da Ordem, deixando
às claras o real da dominação, o real do que Silverman (1992) nomeou de trauma
histórico que a domideologia performa em cada repetição da pulsão de dominação
simbólica de amor.
Diante de uma massa com um líder e de uma massa com uma idéia (no
lugar do líder), Freud privilegia a relação libidinal da massa com um líder. Contudo, é
difícil separar o “líder” da idéia que o cria como efeito de identidade ancorada no
amor, por exemplo. Com as ferramentas teóricas que Freud tinha em mãos, ele
interpretou que o amor pelo objeto, de certa maneira, substitui o amor próprio do
narcisismo:

Nas antipatias e aversões indisfarçadas que as pessoas sentem por
estranhos com quem têm de tratar, podemos identificar a expressão do
amor a si mesmo, do narcisismo. Esse amor a si mesmo trabalha para a
preservação do indivíduo e comporta-se como se a ocorrência de qualquer
divergência de suas próprias linhas específicas de desenvolvimento
envolvesse uma crítica delas e uma exigência de sua alteração [...] Uma tal
limitação do narcisismo, de acordo com nossas conceituações teóricas, só
pode ser produzida por um determinado fator, um laço libidinal com outras
pessoas. O amor por si mesmo só conhece uma barreira: o amor pelos
outros, o amor por objetos. Levantar-se-á imediatamente a questão de
saber se a comunidade de interesse em si própria, sem qualquer adição de
libido, não deve necessariamente conduzir à tolerância das outras pessoas
e à consideração para com elas. Essa objeção pode ser enfrentada pela
resposta de que, não obstante, nenhuma limitação duradoura do narcisismo
é efetuada dessa maneira, visto que essa tolerância não persiste por mais
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tempo do que o lucro imediato obtido pela colaboração de outras pessoas.
(FREUD, 1921, p. 113).

O amor que constitui o narcisismo aparece também como limitador para a
atividade social no amor pelos objetos. Se esse amor é um efeito de domideologia,
como proceder com essas ferramentas freudianas? A domideologia de amor opera
através de efeitos de poder (de Eros) performativamente materializados na
emergência do sujeito, com a formação de eu no narcisismo relacionado ao sobreeu. A questão é que um sobre-eu impõe amor ao indivíduo fazendo constituir,
através da interpelação, a emergência do sujeito formado com um eu ontológico de
amor, um eu amo. Portanto, não podemos considerar que o “narcisismo” venha
antes do “amor pelo objeto”, digamos assim, pela justificativa de que a sujeição às
identificações inconscientes achega de fora. As conseqüências de sobre-eu e de
performatividade da domideologia, através do mandamento, materializam o
narcisismo do eu, a dominação simbólica que constitui o eu. O movimento que
interpretamos é o contrário do proposto por Freud, sendo que a dominação é o efeito
real de sobre-eu impondo o mandamento (de amor) e a performatividade da
domideologia (de amor), materializados com as pulsões de dominação simbólica de
amor que atravessam todos os ângulos do indivíduo feito sujeito. O amor pelos
objetos não é uma limitação do amor por si mesmo, é uma imposição que se
completa na emergência do eu de amor, do eu de narcisismo: que não precisa
necessariamente ser de amor, podendo fixar qualquer materialização (real, simbólica
e imaginária) de laço de dominação imposta pelas culturas. Na massa, nas
instituições, na sociedade, o indivíduo torna-se sujeito de uma dominação simbólica
imposta pela lei do sobre-eu com o concurso da domideologia.
Freud (1921) sustenta que a identificação é a mais remota expressão do
laço afetivo com o outro, desempenhando um papel na história primitiva do
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complexo de Édipo: a criança, seja ela um menino ou uma menina, em relação aos
seus pais (e irmãos). A identificação pode ainda ser regressiva, com uma
substituição do laço libidinal de objeto através de sua introjeção ao eu, quando, por
exemplo, na histérica identifica-se o sintoma do outro (uma tosse, para Dora). Por
fim, a identificação pode ser através do compartilhamento de uma qualidade comum
da situação em que os indivíduos se unem como membros em uma coletividade, na
ausência de qualquer investimento sexual. Essa identificação está entre cada um
dos membros de uma coletividade entre si, e entre eles e o condutor das massas,
colocado na posição de ideal de eu por cada um desses membros, sustentando-a
como laço.
Podemos interpretar que se há um complexo de Édipo que representa a
relação da criança com seus pais, se esse complexo é de amor na identificação
desses personagens, é antes efeito de um complexo amoroso regulador do laço
social imposto com um sobre-eu e interpelado pela domideologia. Os nomes de pai,
filho, mãe no contexto de relacionamento do complexo de Édipo é a conseqüência
da domideologia de amor que regula performativamente, com a repetição da pulsão
de dominação de amor, a materialização do laço social da identificação inconsciente.
O inconsciente é, pois, efeito da dominação simbólica que, por meio da identificação
(imposição e interpelação de amor), foi segredada do sujeito com o recalcamento da
natureza cultural da dominação. No lugar de amor poderia estar qualquer outro
significante de dominação na cultura: o que importa saber é que as culturas, por
meio de sobre-eu e domideologia, impõem e interpelam uma interpretação de laço
social de dominação, o que no nosso caso cultural achega repetitivamente com a
palavra amor, tendo efeitos nas construções teóricas da psicanálise. O complexo de
Édipo é, dessa maneira, efeito desse complexo amoroso de poder que nomeia como
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lei a identidade de amor. Quando Freud elaborou o complexo de Édipo, o mito já era
uma conseqüência da domideologia de seu tempo e perpetua interpretações sobre o
amor até hoje. Pode-se considerar que a interpretação de laço de amor tem uma
genealogia e concluir que toda interpretação freudiana de amor faz do laço uma
única possibilidade: o laço de amor, excluindo todas as outras sociabilidades, de
todas as outras culturas existentes ou inexistentes (ou em porvir).
Freud (1921) prossegue sua interpretação da psicologia das massas
comparando o estado de estar apaixonado com a hipnose. Estar apaixonado é um
investimento de um objeto realizado pela pulsão sexual com o objetivo da satisfação
sexual. O objeto amado, quando passa pelo crivo da idealização, que falsifica o
julgamento crítico a seu respeito, é valorizado na medida em que o amor do
narcisismo é transferido para ele. Quando o amor pelo objeto se torna infeliz e o
investimento deixa de ser satisfeito, é porque o objeto amado pelo eu fora colocado
no lugar do ideal do eu. A hipnose seria a colocação do objeto de amor do eu no
lugar do ideal do eu, em que se pese a falta de crítica do eu diante de seu objeto
(ideal de eu) valorizado. A hipnose forma uma relação entre dois sujeitos que pode
esclarecer a formação de massa com o investimento de libido no ideal de eu (o que
viria a ser o supereu39), como objeto de amor, e com a identificação de todos em
relação a esse ideal40.

39

Roudinesco e Plon (1998, p. 614).
“Assim, ela [a linguagem] dá o nome de ‘amor’ a numerosos tipos de relações emocionais que
agrupamos, também, teoricamente como amor; por outro lado, porém, sente, a seguir, dúvidas se
esse amor é amor real, verdadeiro, genuíno, e assim insinua toda uma gama de possibilidades no
âmbito dos fenômenos do amor [...] Em determinada classe de casos, estar amando nada mais é que
uma catexia de objeto por parte dos instintos sexuais com vistas a uma satisfação diretamente
sexual, catexia que, além disso, expira quando se alcançou esse objetivo: é o que se chama de amor
sensual comum [...] Em sua primeira fase, que geralmente termina na ocasião em que a criança está
com cinco anos de idade, ela descobriu o primeiro objeto para seu amor em um ou outro dos pais, e
todos os seus instintos sexuais, com sua exigência de satisfação, unificaram-se nesse objeto”
(FREUD, 1921, p. 121). Como podemos verificar, o amor freudiano abarca todas as possibilidades de
laço social de dominação, na qual o real do amor é essa dominação simbólica que se fixa no
indivíduo, submetendo-o. O primeiro objeto para o amor do menino coloca o questionamento da

40

77

Da interpretação de Freud (1921) podemos refletir sobre a relação do eu
com o ideal do eu na identificação da massa (das instituições, organizações e
coletividades, para não falar das culturas e sociedades) com um líder e sob hipnose.
A hipnose é uma relação que faz parte do amar porque o movimento de sobre-eu
impõe um ideal em que o sujeito interpelado coloca o amor (entre outros
significantes de dominação) na direção do outro – antes de ser hipnótico, é panóptico (FOUCAULT, 2004). O objeto amado é um discurso domideológico que
impele o sujeito do eu metafísico de amor na direção do laço de dominação. A figura
do líder é menos importante do que o movimento simbólico da dominação real de um
amor, o que poderia ajudar a entender contextos sociais como o nazismo na Europa.
O discurso domideológico sobre o amor é pan-óptico e é fixado com uma
imposição de sobre-eu, materializando um ideal de amor com o qual o indivíduo
inconscientemente se identifica por meio de interpelação e dominação. A pan-óptica
desse ideal de eu de amor produz aquela crença de que o amor é natural e
necessário, investindo no sujeito a domideologia de um eu leve e solto, racional a
ponto de fazer escolhas, quando no real de dominação simbólica é insustentável. O
eu metafísico de amor cai diante da insustentável leveza da domideologia, deixando
exposto o ideal de eu, o sobre-eu e a dominação. A domideologia é pan-óptica, pois
investe o eu com um ideal que escapa da sua consciência, colocando a dominação
como ideal, sujeitando o indivíduo a ser cúmplice de sua própria dominação. Se o
ideal é a dominação na figura simbólica da palavra mágica (Rei, Amor, Deus,
Beleza, Dinheiro...), somente o é na materialização de um sobre-eu ubíquo, que
impõe sua lei, e da performatividade da domideologia que interpela o indivíduo como
sujeito em sua dominação inconsciente.

existência de um amor antecipadamente ao seu “objeto”, como se houvesse um amor metafísico que,
segundo a teoria freudiana, alcançasse um primeiro objeto, podendo-se a partir daí desenvolver-se.
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A teoria da libido pode ser interpretada como uma teoria sobre a dominação,
em que a pulsão de dominação de Eros impele o indivíduo a se juntar a outros
formando unidades cada vez maiores. Se há alguma energia na libido que forma a
sexualidade é o efeito de poder, no mesmo sentido dado por Foucault, sendo que
esse poder é um impulso da pulsão de dominação de amor. A libido, como poder,
materializa-se na pulsão de dominação atravessando o sujeito em todos os poros e
em todos os ângulos, performando o oral, o anal e o genital, para não falar do corpo.
Essa libido de dominação é o que sustenta a massa (as instituições, as
organizações, as coletividades, as culturas e as sociedades) com uma igualdade
pan-óptica que faz da dominação, do poder, uma necessidade domideológica. O
líder não é mais importante que a idéia domideológica que o sustenta. Não há como
localizarmos no tempo uma horda primeira e determinarmos os fundamentos sociais
dessa antiguidade remota. Contudo, podemos analisar a domideologia que se faz
presente na própria teoria que tenta abordar esse passado pré-histórico. Toda
tentativa do pré-histórico, no sentido do pré-discursivo, está fadada ao fracasso, na
medida em que naturaliza uma interpretação da lei pela necessidade tautológica
dessa lei: é uma horda primeira que tem um pai, mas, por ser primeira, não explica
como o pai se torna pai, como o filho se faz filho, como a mulher se transforma em
mulher e como o amor emerge amor.
O indivíduo, sujeitando-se à domideologia inconscientemente por meio de
identificações inconscientes forçadas pelo sobre-eu, mantém laços de dominação
pelos quais cruza essa libido de poder materializada em pulsões de dominação,
dentre as quais há uma que faz sentido no ocidente desde os gregos do Banquete:
Eros. Em outras palavras, é o amor domideológico que sujeita o indivíduo com uma
interpelação que o impulsiona a manter relação com outros indivíduos formando
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instituições banhadas com um simbólico dominante. Se o amor é que achega com
toda a pressão pulsional de um sobre-eu, essas instituições estão materializadas
com a domideologia de amor na emergência do sujeito, e esse discurso vai
fundamentar a instituição e a agência social. Grande parte da “economia” de
dominação nas instituições modernas do ocidente encontra-se na simples palavra
amor. A libido materializa, pois, amor. Se o sobre-eu impõe cultura de dominação, é
também com a materialização de um eu ontológico do qual escapa algo
inconsciente, a dominação. Essa imposição de cultura é performada pelo ideal de
eu, fazendo recair sobre essa formação de eu o ideal que ele deveria ser. Onde não
há diferenciação entre esse eu e o ideal do eu, a domideologia alcança sucesso,
fazendo o indivíduo sujeitar-se a alguma qualidade excepcional da dominação: o
sujeito torna-se cúmplice de sua dominação, que se mantém “bela”, “nobre”,
“sensata”, “racional”. O líder da instituição, que tem sua origem no “pai”, é
secundário diante da dominação social que significa uma simples palavra: amor. A
figura do pai usa a lei a seu favor, fazendo dela uma conseqüência sua, deixando à
mostra o antes da lei. Se a dominação é inconsciente, a crítica também o é, contudo
operando com as ferramentas da cultura para ingressar na desconstrução desse
simbólico dominante.
Em 1923, Freud (1923) publicou O eu e o isso, que, ao lado de Mais-além do
princípio de prazer, de 1920, e de Psicologia das massas e análise do eu, de 1921,
conduz o pensamento psicanalítico para a reviravolta teórica da década de 20, com
a introdução de conceitos como coação à repetição e pulsão de morte. A psicanálise
tem trabalhado com os conceitos de consciente e inconsciente desde seu início,
quando trata da hipnose e do sonho, na formulação de um fundamento que
responde aos questionamentos da vida psíquica e suas conseqüências patológicas,
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o que representaria uma cientificidade. O que se entende por consciente e
inconsciente, como adjetivos e designando processos psíquicos latentes, representa
uma abordagem descritiva, quando uma representação dinâmica abordaria o
inconsciente através do material recalcado e da resistência, que força o recalque a
manter representações inconscientes. A abordagem dinâmica considera que o
recalcamento impede o dado inconsciente de se tornar consciente, na medida em
que cria uma resistência observada na análise. Tem-se também como uma
superação da representação tópica do psiquismo (a primeira tópica) – nas instâncias
do consciente (Cs), do pré-consciente (Pcs) e do inconsciente (Ics) – a tópica
(segunda tópica) formada pelo eu, pelo isso e pelo supereu. Como o consciente
elaborado

pela

psicanálise

da

primeira

tópica

não

respondia

mais

aos

questionamentos de haver algo no eu que fugia à simples consciência e à percepção
externa, diante de um dado clínico original das associações livres que permitia
observar processos inconscientes no eu, e diante da constatação clínica de que nem
tudo que é inconsciente equivale ao recalcado, o que se desenrola nesse ensaio
(FREUD, 1923a) é o entrecruzamento da primeira tópica na formulação de uma
segunda tópica.
Sendo que o indivíduo é um isso psíquico, desconhecido e inconsciente, o
eu repousa em sua superfície, desenvolvendo a partir de seu núcleo o sistema
perceptivo (pré-consciente/consciente/mundo externo). Fundindo-se parcialmente ao
isso, o eu é uma superfície corporal, é um eu corporal. Do outro lado, está o supereu
(ou analogicamente o ideal de eu), que, não estando firmemente ligado ao
consciente, é apresentado como um processo inconsciente de duas posições de
identificação: “o caráter triangular da situação edipiana e a bissexualidade
constitucional de cada indivíduo” (1923a, p. 44). Se, por um lado, a criança mantém
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uma relação com um pai e com uma mãe, por outro, ela encontra-se entre uma
posição masculina e uma posição feminina. O menino e/ou a menina estarão no
cerne do complexo de Édipo, através do qual será imposto um supereu41 e fará
emergir a masculinidade ou a feminilidade de acordo com as identificações da
criança, que pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino, com a mãe e com o
pai. Sem detalharmos o complexo de Édipo, pois o examinaremos mais adiante,
interessa-nos agora as suas conseqüências para o eu (assim como para o isso e
para o supereu): “O amplo resultado geral da fase sexual dominada pelo complexo
de Édipo pode, portanto, ser tomada como sendo a formação de um precipitado no
ego, consistente dessas duas identificações unidas uma com a outra de alguma
maneira. Esta modificação do ego retém a sua posição especial; ela se confronta
com os outros conteúdos do ego como um ideal do ego ou superego” (1923a, p. 4647)42.
Eros, ou as pulsões sexuais, retorna à cena freudiana contracenando com a
pulsão de morte43. Como pulsões de vida, Eros apresenta-se para tentar anular a

41

Nesse texto, o supereu é análogo ao ideal de eu, aquele ideal advindo do pai que impede a
realização do complexo de Édipo.
42
“Esse aspecto duplo do ideal do ego deriva do fato de que o ideal do ego tem a missão de reprimir
o complexo de Édipo; em verdade, é a esse evento revolucionário que ele deve a sua existência [...]
O superego retém o caráter do pai, enquanto que quanto mais poderoso o complexo de Édipo e mais
rapidamente sucumbir à repressão (sob a influência da autoridade do ensino religioso, da educação
escolar e da leitura), mais severa será posteriormente a dominação do superego sobre o ego, sob a
forma de consciência (conscience) ou, talvez, de um sentimento inconsciente de culpa [...] O ideal do
ego, portanto, é o herdeiro do complexo de Édipo, e, assim, constitui também a expressão dos mais
poderosos impulsos e das mais importantes vicissitudes libidinais do id. Erigindo esse ideal do ego, o
ego dominou o complexo de Édipo e, ao mesmo tempo, colocou-se em sujeição ao id [...] Se o ego
não alcançou êxito em dominar adequadamente o complexo de Édipo, a catexia energética do último,
originando-se do id, mais uma vez irá atuar na formação reativa do ideal do ego” (1923a, p. 47-51).
Freud coloca uma dominação do supereu, constituindo a expressão dos mais poderosos impulsos,
sobre o eu, que domina, por sua vez, o complexo de Édipo: se o investimento sexual vem do isso, é o
êxito do domínio do complexo de Édipo pelo eu, este dominado pelo supereu. Essas passagens
evidenciam que Freud estava perto de um pensamento sobre a dominação. Em nossa interpretação
crítica, trata-se da imposição do sobre-eu na performatividade pulsional de um eu através de
identificações, que deixam sua dominação inconsciente, e do destino do domínio desse eu, que
apresentam as conseqüências da domideologia de amor ou, simplesmente, do complexo amoroso.
43
“[...] temos de distinguir duas classes de instintos, uma das quais, os instintos sexuais ou Eros, é,
de longe, a mais conspícua e acessível ao estudo [...] Com base em considerações teóricas,
apoiadas pela biologia, apresentamos a hipótese de um instinto de morte, cuja tarefa é conduzir a
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finalidade de tudo que é vivo. É a morte, que mostra silenciosamente sua cara na
pulsão de morte, figurando mais concretamente no sadismo e na perversão. O
componente sádico da pulsão sexual é uma fusão da pulsão de morte a serviço das
pulsões de vida na satisfação sexual, mas pode, todavia, haver uma (des)fusão
(decomposição) da pulsão, em que se pese somente a pulsão de morte em sua
concretude mais destrutiva, o que se observa nas neuroses graves. Às duas classes
de pulsões, as de vida e as de morte, Freud contrapõe a ambivalência amor/ódio
observada na clínica para representar Eros/Morte. Não é difícil representar isso para
Eros, contudo, para as pulsões de morte não se conduz a outro caminho senão à
agressividade:

Parece existir um fato desse tipo. Para a oposição entre as duas classes de
instintos podemos colocar a polaridade do amor e do ódio. Não há
dificuldade em encontrar um representante de Eros; mas temos de ficar
gratos se pudemos achar um representante do evasivo instinto de morte no
instinto de destruição, ao qual o ódio aponta o caminho. Ora, a observação
clínica demonstra não apenas que o amor, com inesperada regularidade, se
faz acompanhar pelo ódio (ambivalência), e que, nos relacionamentos
humanos, o ódio é freqüentemente um precursor do amor, mas também
que, num certo número de circunstâncias, o ódio se transforma em amor e o
amor em ódio [...] Tampouco o tem o outro caso, em que sentimentos de
amor que ainda não se tornaram manifestos, expressam-se, inicialmente,
por hostilidade e tendências agressivas; e pode ser que aqui o componente
destrutivo da catexia do objeto se tenha apressado em ir à frente e somente
mais tarde se lhe juntou o erótico. (1923a, p. 55-56).

Como a transformação de ódio em amor, e vice-versa, não depende do
objeto, mas do que achega internamente de maneira não direta, porém
complementar, há algo desconhecido, uma agressividade investida de pulsões de
morte, uma energia deslocável e neutra, anterior ao advento das pulsões sexuais de
Eros, cuja origem remonta ao narcisismo com um investimento de libido no eu

vida orgânica de volta ao estado inanimado; por outro lado, imaginamos que Eros, por ocasionar uma
combinação de conseqüências cada vez mais amplas das partículas em que a substância viva se
acha dispersa, visa a complicar a vida e, ao mesmo tempo, naturalmente, a preservá-la” (1923, p. 53).
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procedente dos objetos investidos pelo isso, o que parece uma sublimação44. É esse
narcisismo secundário que retira os investimentos do isso nos objetos devolvendo a
energia libidinal ao eu, que Freud entende por uma dessexualização, ou sublimação.
As pulsões de vida provocam no isso, com o princípio de prazer, uma defesa contra
o silêncio das pulsões de morte, com uma luta contra a libido45.
No último capítulo de O eu e o isso (1923a), é retomada a discussão sobre a
dependência do eu ao isso e ao supereu, e como surge a culpa no contexto do
complexo de Édipo. Como o eu constitui-se das identificações inconscientes que
tomam o lugar dos investimentos libidinais abandonados pelo isso, o supereu
somente pode ser a conseqüência da superação do complexo de Édipo, que é a
relação do eu fraco com o complexo paterno, desviando as energias do objeto
materno para si, inconscientemente assimilando a dominação:

A relação do superego com as alterações posteriores do ego é
aproximadamente semelhante à da fase sexual primária da infância com a
vida sexual posterior, após a puberdade. Embora ele seja acessível a todas
as influências posteriores, preserva, não obstante, através de toda a vida, o
caráter que lhe foi dado por sua derivação do complexo paterno — a saber,
a capacidade de manter-se à parte do ego e dominá-lo. Ele constitui uma
lembrança da antiga fraqueza e dependência do ego, e o ego maduro
permanece sujeito à sua dominação. Tal como a criança esteve um dia sob
a compulsão de obedecer aos pais, assim o ego se submete ao imperativo
categórico do seu superego. (1923a, p. 61).

44

“Parece ser uma concepção plausível que essa energia deslocável e neutra, que é, sem dúvida,
ativa tanto no ego quanto no id, proceda do estoque narcísico de libido — que ela seja Eros
dessexualizado [...] Se essa energia deslocável é libido dessexualizada, ela também pode ser
descrita como energia sublimada, pois ainda reteria a finalidade principal de Eros — a de unir e ligar
— na medida em que auxilia no sentido de estabelecer a unidade, ou tendência à unidade, que é
particularmente característica do ego [...] De qualquer modo, isto lança luz sobre uma importante
função do ego em sua relação com Eros. Apoderando-se assim da libido das catexias do objeto,
erigindo-se em objeto amoroso único, e dessexualizando ou sublimando a libido do id, o ego está
trabalhando em oposição aos objetivos de Eros e colocando-se a serviço de impulsos instintuais
opostos. Ele tem de aquiescer em algumas das outras catexias objetais do id; tem, por assim dizer,
de participar delas” (FREUD, 1923a, p. 57-58).
45
“E da luta contra Eros! Dificilmente se pode duvidar que o princípio de prazer serve ao id como
bússola em sua luta contra a libido – a força que introduz distúrbios no processo de vida. Se é
verdade que o princípio de constância de Fechner governa a vida, que assim consiste numa descida
contínua em direção à morte, são as reivindicações de Eros, dos instintos sexuais, que, sob a forma
de necessidades instintuais, mantêm o nível que tende a baixar e introduzem novas tensões”
(FREUD, 1923a, p. 59).
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Apoiando-se na clínica psicanalítica, Freud aborda o sentimento de culpa na
emergência do supereu, começando pela “reação terapêutica negativa”: O
analisando não responde ao que se entende por “progresso do tratamento”,
realizando o “mais poderoso de todos os obstáculos à cura”, que é uma atitude
negativa advinda da inacessibilidade narcísica. O sentimento de culpa está presente
conscientemente no neurótico obsessivo e no melancólico e inconscientemente na
histeria, como uma “consciência moral” que investe o ideal do eu contra o eu com
efeitos de culpa inconsciente na situação do complexo de Édipo: “Pode-se ir mais
longe e aventar a hipótese de que grande parte do sentimento de culpa deve
normalmente permanecer inconsciente, pois a origem da consciência (conscience)
acha-se intimamente vinculada ao complexo de Édipo, que pertence ao
inconsciente” (1923a, p. 64). Clinicamente, no caso da melancolia, o supereu utiliza
o sadismo para arrasar o eu, inconscientemente, com uma parcela de agressividade
(pulsão de agressão) que se desloca da pulsão (de amor):

Se nos voltarmos primeiramente para a melancolia, descobrimos que o
superego excessivamente forte que conseguiu um ponto de apoio na
consciência dirige sua ira contra o ego com violência impiedosa, como se
tivesse se apossado de todo o sadismo disponível na pessoa em apreço.
Seguindo nosso ponto de vista sobre o sadismo, diríamos que o
componente destrutivo entrincheirou-se no superego e voltou-se contra o
ego. O que está influenciando agora o superego é, por assim dizer, uma
cultura pura do instinto de morte e, de fato, ela com bastante freqüência
obtém êxito em impulsionar o ego à morte, se aquele não afasta o seu tirano
a tempo, através da mudança para a mania [...] O superego, contudo,
comporta-se como se o ego fosse responsável por eles [os impulsos
destrutivos] e demonstra, ao mesmo tempo, pela seriedade com que pune
essas intenções destrutivas, que elas não são meras aparências evocadas
pela regressão, mas uma substituição real do amor pelo ódio. (1923a, p. 6566).

A melancolia seria o tipo ideal da dominação da pulsão de morte
materializada em pulsões de agressão originalmente e inconscientemente contra o
exterior, mas agora voltadas para o eu. Essa situação provém da atualidade do
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complexo de Édipo não superado na sua identificação com o modelo paterno,
assimilando concomitantemente uma pulsão de agressividade, anteriormente jogada
para fora e agora, depois da castração, voltada para dentro do eu, com um
investimento narcisista de libido, provocando ansiedade e medo. O medo da morte
seria a impossibilidade do eu ser amado quando em seu entorno achegam as
pulsões de agressão, promovidas pela pulsão de morte, que outrora eram jogadas
naquilo que se tornou supereu. O que Freud mostra é que o eu gostaria que o
supereu tivesse amor ao invés de ódio, sobressaindo o ódio contra si na forma
mortal de pulsões de agressão. A luta está dada entre um ódio naturalizado,
provindo do exterior para dentro de si, e um Eros que procura atenuar, com vida, as
conseqüências marcantes do destino, a morte:

Estas considerações tornam possível encarar o medo da morte, tal qual o
medo da consciência, como um desenvolvimento do medo da castração. A
grande significação que o sentimento de culpa tem nas neuroses torna
concebível que a ansiedade neurótica comum seja reforçada nos casos
graves pela formação de ansiedade entre o ego e o superego (medo da
castração, da consciência, da morte). O id, ao qual finalmente retornamos,
não possui meios de demonstrar ao ego amor ou ódio. Eros e o instinto de
morte lutam dentro dele; vimos com que armas um grupo de instintos
defende-se contra o outro. Seria possível representar o id como se achando
sob o domínio dos silenciosos mas poderosos instintos de morte, que
desejam ficar em paz e (incitados pelo princípio de prazer) fazer repousar
Eros, o promotor de desordens; mas talvez isso seja desvalorizar o papel
desempenhado por Eros. (1923a, p. 71).

Retornando à nossa crítica do discurso freudiano sobre o amor, a segunda
tópica freudiana nos oferece elementos para uma interpretação da domideologia de
amor. Se o amor se fixa na forma de um mandamento impositivo de sobre-eu
repetido performativamente com uma pulsão de dominação de amor, é dessa
imposição de sobre-eu que emerge um eu cruzado em todos os ângulos com essa
dominação real. É com uma coação à repetição da pulsão de dominação de amor
que o eu é interpelado pela domideologia de amor, a qual deixa inconsciente a
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dominação de seu discurso simbólico e força um eu emergente na mesma medida
de um isso de dominação. Esse eu imposto pelo sobre-eu materializa, por meio de
identificações inconscientes de um exterior no processo de interiorização, uma
identidade ontológica do laço social de dominação, criando uma metafísica da
substância de amor atravessada de poder, um poder real fixado em dominação do
laço com o nome amor. O sobre-eu – todos esses efeitos de poder materializados no
eu corporal – impõe a lei que antecipa sua justificação como necessária, fazendo
dos elementos anteriores da lei, o pré-discursivo, uma sanção do depois da lei. O eu
é efeito de poder desse sobre-eu domideologicamente interpelado com o
mandamento de amor, que justifica essas classificações sociais de parentesco (amor
de pai, mãe, irmão, irmã...), gênero (amor feminino, masculino, homossexual,
transgênero...) e cosmologia (amor de Deus, de Jesus, celestial, Eros, das
divindades...), além do amor das nacionalidades, das coletividades identificadas com
qualquer nome (amor pelo time do coração, pelo clube de mães, pela turma do bar,
pela associação dos aposentados, pela psicanálise), criando corpos que amam
(bodies that love, parafraseando Butler). O eu é a conseqüência de poder
materializado performativamente com a pressão pulsional de sobre-eu, formando
identidades de eu de amor, as quais são cruzadas de dominação em todos os poros,
sendo essa dominação elevada ao nível inconsciente e ficando recalcada, digamos
assim, numa instância muito particular chamada isso.
O laço social de dominação é apresentado ao indivíduo sujeitado de
domideologia com aquilo que Freud quis chamar de “o caráter triangular da situação
edipiana e a bissexualidade constitucional de cada indivíduo”. Esse complexo de
Édipo teorizado por Freud é sempre já interpretado com um complexo amoroso mais
amplo, um discurso sobre o amor investido de domideologia, performando
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desempenhos reguladores na mesma medida em que possibilita desvios, sujeitando
o indivíduo às pulsões de dominação repetitivas e necessárias, perpetuadas por
uma coação à repetição, uma necessidade de repetir, um teatro de pai, mãe, filho e
amor. Essas identificações inconscientes pressionadas pelo sobre-eu, formando um
eu ontológico de amor e um isso de dominação, trazem junto de si tudo aquilo que
não é essa identidade, materializando internamente um abjeto forçado a ser
excluído, aquilo que são amores perros: os amores homossexuais, bissexuais,
poligâmicos, incestuosos. Nessa estrutura binária forçada pela identidade de gênero,
como já vimos em Butler, o par masculino e feminino, em nome de uma coação de
heterossexualidade, de heteronormatividade e falogocentrismo (conceito forjado por
Derrida), esses desempenhos de “bissexualidade constitucional” freudiana regulam,
por meio da imposição de sobre-eu com a domideologia de amor, uma identidade
domesticada de amor. O complexo amoroso força, pois, papeis de gênero, de
parentesco e de cosmologia, formando identidades ontológicas sujeitadas às
pulsões de dominação de amor, do pai, da mãe, da família e do que tudo une, de
Eros. São os efeitos desse complexo amoroso naturalizado que Freud encontrou
para elaborar sua teoria do Complexo de Édipo, fazendo dele uma anterioridade em
relação ao supereu (sobre-eu, para nós), tendo como conseqüência o eu regulado:
para nós, o eu é conseqüência de sobre-eu forçando impulsivamente uma lei de
linguagem, repetida performativamente. A lei, nesse sentido, é produto de
sexualidade, de amor, de pai, de mãe, de família, e do discurso que achega em
pulsões de dominação46.
Se a sexualidade, com suas pulsões sexuais, é em grande medida
fundamentada no discurso sobre o amor fortemente marcado por um sobre-eu e com
46

O que nos interessa nesse momento é o discurso freudiano sobre o amor, que já nos indicava um
caminho para uma teoria da domideologia: a “dominação do superego sobre o ego”, os “poderosos
impulsos”, o “ego dominou o complexo de Édipo”, entre outras indicações.
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domideologia, podemos repensar as duas classes de pulsões elaboradas por Freud
como fazendo parte daquilo que estamos propondo como pulsões de dominação. Se
as pulsões sexuais (ou pulsões de dominação de sexo ou sexualidade) são
formuladas como Eros contrapostas a outras pulsões, como as de agressão, estas
mais essenciais no pensamento freudiano, na medida em que são anteriores
àquelas, as pulsões de vida são contrapostas às pulsões de morte. Se é fácil
encontrar, segundo Freud, um representante para Eros que pode se manifestar na
longa gama de pulsões sexuais de amor, as pulsões de morte são evasivas, sendo
somente representadas nas pulsões de destruição/agressividade apontadas pelo
ódio, quando deslocadas das pulsões sexuais para as pulsões soltas da
sexualidade. Contudo, podemos reinterpretar essas pulsões – as de vida como
manifestação sexual de amor e as de morte como manifestação agressiva de ódio –,
levando-se em conta uma análise crítica desse discurso sobre a pulsão. Como vimos
anteriormente, no texto As pulsões e seus destinos, é difícil manter um ódio anterior
ao amor sem correr o risco dele (o ódio) estar investido de domideologia. Se existe
um ódio movido ao exterior na atualidade do complexo de Édipo, contra o supereu, o
qual faz voltar esses impulsos agressivos para dentro, no eu, e se o amor surge
como uma outra classe de pulsões para a anulação ruidosa desse silêncio de morte,
podemos questionar o estatuto ontológico desse ódio, na medida em que se trata de
uma materialização discursiva achegada de fora que constitui, performativamente,
algo que odeia. Assim como a amor, o ódio também não pode ser anterior ao que o
nomeia como ódio, ao processo de materialização pulsional de dominação de um
significante de ódio. Como vimos, as pulsões não advêm de dentro. São
conseqüências interiorizadas de poder, que se fixam como um exterior pulsional
interiorizado performativamente e coagido a repetir. Tanto o ódio como o amor são,
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portanto, elementos representativos da pulsão de dominação imposta como lei pelo
sobre-eu, na interpelação domideológica que deixa a dominação no isso,
inconscientemente.
Façamos algumas considerações que, de certo modo, mostram a
contradição no pensamento freudiano: o sobre-eu performa um eu com pulsões de
dominação que fazem sentido para seu imaginário, um sentido domideológico a bem
da verdade, investindo narcisicamente (libido: poder) dominação no eu do indivíduo,
sujeitando-o inconscientemente. Essas pulsões são culturais, elas são brincadeiras
titereiras da cultura, atuando como desempenhos regulados para os pares das
estruturas binárias de identidade ontológica: homem/mulher, masculino/feminino,
amor/ódio,

vida/morte,

racional/irracional,

forte/fraco,

claro/escuro,

e

outras

seqüências duais, as quais são simbolicamente articuladas com a dominação: do
homem, do masculino, do amor, da vida, do racional, do forte e do claro
(BOURDIEU, 1999b). O isso é, portanto, constituído pelas conseqüências apagadas,
recalcadas, psicóticas, perversas, histéricas e narcisistas da dominação do laço
social. O que as pulsões de dominação de morte e as pulsões de dominação de vida
fazem como desempenhos reguladores de identidades materializadas, é um
processo de exclusão daquilo que seja um abjeto de morte e de vida: outras
possibilidades de morte e vida são interiorizadas como abjeto que deveriam, por
princípio de identidade, permanecer exteriores, até o limite da não-morte e da nãovida. Eros une as substâncias em unidades cada vez maiores, e as pulsões de morte
conduzem ao estado de não-vida; a vida é uma resposta para a morte e a morte é a
conclusão da vida; são interpretações do nosso laço social de dominação, da nossa
cultura, excluindo outras sociabilidades e culturalidades, que não dependem
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diretamente, ou da forma como nos é identificada inconscientemente, da “morte” e
da “vida” como nós dependemos.
O eu, dessa maneira, é efeito de poder imposto pelo sobre-eu, gerando um
isso de dominação, com pulsões de dominação elevadas à potência repetitiva. O
sobre-eu força um eu de identificação inconsciente com o laço social dominante,
teorizado por Freud como o contexto do complexo de Édipo positivo, e em nossa
análise crítica como um complexo amoroso, “amoroso” simplesmente porque a
domideologia é de amor, não descartando outras sociabilidades, as quais
virtualmente viriam com uma carga de domideologia semelhante, no sentido de
deixar inconsciente a sua dominação real. Esse complexo amoroso é uma
performatividade de papéis e ideais reguladores que repetem o sentido
domideológico de amor no contexto familiar, através de figuras como a mãe, o pai e
o infante. O complexo de Édipo teorizado por Freud é efeito de poder de um
complexo amoroso, onde o termo dominante é o amor para interpretar o laço social
de amor como a única sociabilidade. O sobre-eu força uma “resolução” desse
complexo, fazendo do eu um corpo domesticado em relação ao parentesco, ao
gênero e à cosmologia, entre outras classificações sociais. O que Freud chama de
“sentimento de culpa” talvez não seja tanto a conseqüência da instauração do que
ele teoriza como supereu no contexto edipiano, mas sim uma imposição forçada de
um significado domesticado ao significante amor; um sentimento que evoca aquilo
que escapa da lógica binária amor/ódio: é através do desempenho materializado
para a ação social que o amor deve se tornar ódio e o ódio se tornar amor,
produzindo justamente a culpa na inversão dos significantes. É conseqüência da
pulsão de dominação de agressão o sentimento de culpa em um contexto dominado
pelo amor: faz parte do desempenho sentir culpa, portanto; são as regras do jogo de
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amor/ódio, porquanto o indivíduo está sujeitado à domideologia que perpetua a
inversão simbólica na atualização do par binário.
O que Freud chama de “complexo paterno” como sendo o supereu é
conseqüência de um sobre-eu que impõe à figura do pai a lei de linguagem como lei
de gênero, de parentesco e de cosmologia: o legal é lingüisticamente naturalizado
em masculino, em pai e em Deus. É formando um eu dócil que o sobre-eu impõe
desejos, impulsos e amores aos entes de parentesco, concomitantemente à
emergência do gênero e à crença cosmológica. O sobre-eu mantém-se à parte do eu
e o domina, como coloca Freud. O eu é “fraco” perante o sobre-eu, e sua maturação
está sujeita à imposição de sobre-eu, porquanto foi pulsionado coercitivamente a
obedecer à repetição do imperativo categórico. O que Freud chama de sentimento de
culpa, que estamos tratando como um mal-estar próprio da cultura domideológica de
amor, vai estar presente no que ele nomeia de “reação terapêutica negativa” e na
clínica da melancolia, da histeria e da neurose obsessiva.
Se o estatuto da transferência em psicanálise clínica é fundamentado
também no discurso sobre o amor; e se este amor é uma imposição de sobre-eu e
uma interpelação domideológica; enfim, se o amor está investido de dominação; não
seria essa transferência marcadamente impulsionada por uma contratransferência,
na medida em que o psicanalista está sujeito à domideologia de amor? Será que
essa dominação inconsciente que o amor, produto de poder, impulsiona no eu não
seria problemática no contexto clínico da psicanálise? Será que o psicanalista
“dando” amor (discursivamente) ao analisando não estaria reforçando os laços de
dominação social advindos do sobre-eu, e, domideologicamente, produzindo uma
“reação terapêutica negativa” da dominação desse amor? Não seria simplesmente a
reação terapêutica negativa uma conseqüência do mau manuseamento clínico da
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dominação? Se sim, como que a clínica psicanalítica tem sobrevivido com efeitos
terapêuticos positivos? Será que o seu método – o método da associação livre, por
meio do qual o sujeito se interroga sobre a domideologia inconsciente da dominação
– tem sido eficaz? Será que o método psicanalítico seria eficaz justamente por
elaborar uma crítica da dominação, mas, paradoxalmente, justificando a dominação,
como por exemplo a de amor, como única sociabilidade?
O que está em jogo no ”sentimento de culpa” é mais a pressão de sobre-eu,
no sentido de performar as pulsões de dominação de morte, de agressão e de
destruição sobre o eu para coagi-lo a repetir a eficácia simbólica fort e da, lá e cá,
fora e dentro, no exterior e no interior, alternando performativamente a estrutura dos
pares binários. Aquilo que Freud diz a respeito da pulsão de agressão ser lançada
do interior para o exterior e voltada para dentro, na instauração do supereu diante do
complexo de Édipo, na identificação do indivíduo com o complexo paterno,
investindo o eu narcisicamente com libido e, conseqüentemente, fazendo surgir a
melancolia, nada mais é do que efeito de poder. Ocorre quando o sobre-eu impõe a
dominação

simbólica

forçando

a

emergência

de

um

eu

interpelado

inconscientemente pelas identificações domideológicas, gerando pulsões de
dominação de agressão, as quais são jogadas para fora e para dentro. As pulsões
de morte são, por assim dizer, conseqüências de poder de sobre-eu em impor um
simbólico de “morte”. Realmente, Freud está certo quando diz que a luta entre Eros
e as pulsões de morte é eterna47, dentro da domideologia, porquanto um depende
do outro para repetir a necessidade de dominação48, como dois elétrons simbólicos
que circulam um núcleo de dominação, levando o discurso domideológico a impelir
47

Lembremos, com Sousa Filho, que a domideologia se coloca como eterna, dada, única, inevitável,
necessária e imutável.
48
Não queremos aqui dizer – que fique claro – que a dominação seja necessária, mas que os efeitos de
dominação se colocam como se ela fosse necessária. A dominação não é necessária, mas ela se repete
na necessidade, uma coação à repetição, uma necessidade de repetir.
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amor na mesma medida que ódio, “vida” na mesma medida que “morte”,
“construção” na mesma medida que “destruição”. O que ocorre é que o eu, em seu
emergir, vai desempenhando a dominação de amor e de ódio imposta pelo sobre-eu.
O medo que o eu tem não é da “morte”, e sim da desordem, como colocou Sousa
Filho; é um medo da exposição da dominação domideológica, que tem relevância no
contexto judaico-cristão da morte e de uma vida post mortem, a qual Nietzsche
(2007) criticou com todas as ferramentas, com os conceitos de vontade de potência
e niilismo: contudo, vontade de nada é ainda melhor que o nada de vontade dos
budistas.
Quando Freud teoriza o isso “como se achando sob o domínio dos
silenciosos, mas poderosos” impulsos de morte, ele olha, na verdade, efeitos de
poder que achegam sobre sua clínica, quando as pulsões de dominação de morte
são realmente poderosas no contexto inconsciente de dominação no isso. No
melancólico, dominam as pulsões de morte, na melancolia rondam as pulsões de
dominação de morte no eu e em sua relação com o mundo. O mal-estar não se
revela pelo desempenho que o significado de morte implica para o sujeito, fazendo-o
de fato morrer, e sim pela sua dominação, algo que está incorporado nesse eu
corporal e dócil, que responde com todas as performatividades ao mandamento do
sobre-eu Amarás o teu próximo como a ti mesmo, na mesma medida em que
Odiarás o teu próximo como a ti mesmo. Eis a performatividade repetitiva da pulsão
de dominação de vida e de morte, de amor e de ódio, de masculino e de feminino, de
construção e de destruição, diante da pressão de um sobre-eu forçando o eu a agir
para si e para o mundo, coercitivamente. Estamos, portanto, diante de uma pulsão de
dominação (de amor, de ódio, e de tudo que se coloca como simbólico.
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Por

pulsão

de

dominação

estamos

interpretando

o

processo

de

materialização simbólica forçada por um sobre-eu impositivo de cultura, através da
identificação inconsciente, com a sujeição do indivíduo à domideologia, performando
um eu dócil e corporal, que acaba por lançar ao isso sua dominação. A pulsão é
uma dominação simbólica forçada como necessária e repetitiva, coercitivamente, no
sentido de cruzar todos os poros do eu – efeito de poder que é –, produzindo-o
como identidade às custas de uma abjeção interiorizada: a abjeção de tudo o que
não é essa identidade. A pulsão de dominação é uma formulação freudiana,
inicialmente utilizada no contexto de uma crueldade que tem origem na relação de
domínio da criança com algum objeto, passando a ser interpretada como a ligação
que as pulsões de morte têm com as pulsões sexuais no sentido de dominar um
objeto49. O termo pulsão, der Trieb em alemão, é composto com o termo die
Bemächtigung, de difícil tradução para o português, que significaria dominação,
formando o termo der Bemächtigungstrieb, a pulsão de dominação. Bemächtigung é
uma substantivação do verbo reflexivo sich bemächtigen, que significa se apoderar,
apossar-se, evocando foneticamente a palavra “poder” (Macht), visando o objeto
externo e tomando-o à força. O Bemächtigungstrieb está muito próximo do Wille zur
Macht nietzschiano (vontade de poder, de potência, de dominar, sem ser algo
consciente), cujo radical é o mesmo em alemão [Be(mächt)igung: Macht] e em
português [a(poder)ar-se: poder]:

Bemächtigung é utilizado para designar a ‘vontade de dominar’ que brota da
pulsão no sentido de se apossar dos objetos. Quando é composto com a
palavra Trieb, forma Bemächtigungstrieb (‘pulsão de dominação’). O termo é
empregado por Freud desde Os Três ensaios sobre a Teoria da
Sexualidade (1905); posteriormente, no curso da evolução da teoria
pulsional, seu papel no corpo teórico freudiano vai se alterando.
Nas primeiras formulações freudianas trata-se de uma pulsão autônoma não
sexual e relacionada com a agressividade; seu objetivo é apoderar-se de
49

Ver Laplanche e Pontalis (1998, p. 399-400).
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objetos. Freud supõe que com a maturação da criança a ‘pulsão de
dominação’ se amalgame às pulsões sexuais [...], dotando-as de certa
agressividade.
Não cabe aqui descrever a evolução do conceito, mas com o tempo Freud
passa a relacioná-lo com o sadismo e com a pulsão de morte, até que a
Bemächtigung termina por perder a característica de uma pulsão autônoma.
Passa então a ser descrita como uma atividade da pulsão de morte que
pode estar a serviço das pulsões sexuais, quando estas envolvem a
dominação de um objeto [...].
Lingüisticamente, o emprego freudiano do verbo bemächtigen mantém-se
próximo da conotação do ato violento e visceral de ‘apoderar-se pela força’.
(HAANS, 1996, p. 174).

Para nossa interpretação crítica, a pulsão de dominação é construída
diferentemente em relação à proposta freudiana. Para Freud, a pulsão de
dominação brota do interior para tomar posse, apoderar-se dos objetos externos.
Inicialmente, em sua teoria, como autônoma e não como sexual e relacionada à
agressividade. Posteriormente, ligada à pulsão de morte, podendo estar a serviço
das pulsões sexuais (pulsões de vida). Para nossa análise crítica, as pulsões de
dominação são efeitos desse “apoderar-se pela força” (no sentido de ser investido
de poder), quando um sobre-eu força uma efetividade de poder sujeitando o
indivíduo domideologicamente, não importando se essa pulsão é sexual, de morte,
de vida, de Eros, de amor, ela é materializada performativamente como uma pulsão
de dominação do simbólico: amor, ódio, vida, morte, pai, mãe, família, Deus,
masculino, feminino, conhecimento, corpo. Essa pulsão de dominação atualiza um
poder produtivo de identidades de um eu sujeito à domideologia imposta no
processo de materialização do sobre-eu, criando efeitos inconscientes de
dominação. É no sentido de um eu forçado a tornar-se dominado por pulsões que
achegam com a força do sobre-eu, o qual impõe cultura e interpela domideologia,
recalcando a dominação para o inconsciente, que tratamos o processo de
materialização daquilo que essas pulsões50 trazem, o simbólico. O sentido de sobre50

“Qualquer pulsão é sempre poderosa e, a rigor, irrefreável. A Bemächtigungstrieb, na sua essência
pulsional, não conhece inibição (Hemmung), é total, violenta e destrutiva” (HAANS, 1996, p. 174).
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eu sobre o eu é “apoderar-se pela força”, colocando-a (essa força, essa dominação,
esse poder) no inconsciente: Wo es war, soll ich werden, onde isso era dominação,
devo eu tornar-me sujeito de domideologia; onde isso era poder, deve o eu tornar-se
efeito de domideologia – diante da força de sobre-eu.
Isso nos remete a dois outros termos utilizados por Freud no contexto da
dominação: die Bewältigung e die Bändigung. Quanto à Bewältigung, “[...] propomos
que se traduza por maîtrise (domínio), é a maioria das vezes usada por Freud para
designar o fato de alguém se tornar senhor da excitação – de origem pulsional ou
externa –, o fato de ligá-la” (LAPLANCHE, p. 400). É uma substantivação do verbo
bewältigen (HAANS, 1996, p. 178-179), que significa dar conta, realizar, levar a
cabo, absorver e superar emocionalmente, no sentido de um esforço para lidar com
a situação, para sobreviver/superar, enfrentar algo avassalador e adquirir controle
sobre o estado geral:

[...] o termo bewältigen refere-se ao domínio dos estímulos pulsionais
(Triebreize). É empregado para descrever a tentativa da psique de dar conta
do turbilhão de ‘estímulos pulsionais’ (Triebreize) que inunda, desorganiza e
ameaça arrastar o sujeito numa maré de excitações (estas imagens
‘hídricas’ são freqüentemente empregadas por Freud em conexão com a
circulação e acúmulo de estímulos [Reize]) [...] a Bewältigung enfatiza o
volume avassalador de excitações que tem de ser enfrentado, controlado e
superado pelo Eu [...] é um trabalho interno de lidar com os estímulos dos
quais o ego não tem como fugir [...] Em ambos os casos [no caso da
Bändigung também], trata-se de ‘domínios’ precários em diferentes esferas
onde a pulsão se manifesta de forma poderosa. (1996, p.181-182).

Não podemos interpretar por “estímulos” senão o turbilhão de significantes
de dominação materializando um eu através de identificações inconscientes
pressionadas por um sobre-eu impositivo de cultura. É no sentido do eu ser forçado
por um volume avassalador de representações da pulsão de dominação que
estamos tratando dos efeitos de sobre-eu performativamente repetidos, que
produzem identidades (de amor, de ódio, de vida, de morte...) dóceis, com o “risco”
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de transformar o poder em contra-poder, posto que esses “domínios” são precários.
O sobre-eu exerce um domínio de poder sobre o eu, produz dominação recalcada
no isso e interpela a domideologia de seus mandamentos de coação à repetição do
simbólico. Essas pulsões produzem efeitos “estimulantes”, digamos assim, na
dominação do eu com um discurso domideológico da criação de laço social. Esse
domínio advém do sobre-eu que instaura a lei com sua citação, ratificando o antes
da lei para torná-la eficaz na domideologia e constituindo um pré-discursivo
patentemente questionável, um pré-discurso que tenta anular o processo pelo qual
se impõem, jogando-o em um tempo e espaço mitológicos.
Die Bändigung, uma substantivação do verbo bändigen (dominar, amansar,
domar, colocar rédeas) é traduzida como domínio, amansamento, domação, no
sentido de conseguir conter algo selvagem. É um termo utilizado com a pulsão, no
sentido de domar a pulsão, porquanto ela é uma força que pode ser bändigt
(domesticada, colocada com rédeas) pelo eu (freudiano), tal como no exemplo do
cavaleiro:

A importância funcional do ego se manifesta no fato de que, normalmente, o
controle sobre as abordagens à motilidade compete a ele. Assim, em sua
relação com o id, ele é como um cavaleiro que tem de manter controlada a
força superior do cavalo, com a diferença de que o cavaleiro tenta fazê-lo
com a sua própria força, enquanto que o ego utiliza forças tomadas de
empréstimo. A analogia pode ser levada um pouco além. Com freqüência
um cavaleiro, se não deseja ver-se separado do cavalo, é obrigado a
conduzi-lo onde este quer ir; da mesma maneira, o ego tem o hábito de
transformar em ação a vontade do id, como se fosse sua própria. (FREUD,
1923a, p. 39).

Bändigen significa a sujeição às amarras ligadas ao eu, quando a pulsão
surge do isso. Pode ser utilizado também como o domínio da pulsão de morte ligada
às pulsões sexuais: “pode-se dizer que a força essencial da pulsão de morte
permanece atuando, contudo, ao conduzi-la parcialmente para determinados
98

objetos; se a libido não logra realmente dominá-la, pelo menos consegue refreá-la
em seus efeitos destrutivos” (HAANS, 1996, p. 189).
É por um eu submetido (bändigt) que o sobre-eu pressiona pulsões de
dominação que chegam por meio de torrentes no isso, em cuja profundidade está o
inconsciente de dominação. Se fôssemos usar a metáfora do cavaleiro, diríamos que
este é o sobre-eu que conduz o cavalo (o eu), com toda sua selvageria, para
dominá-lo com esporas, chicote e mal-trato, sem que o animal saiba o porquê de
seguir por determinado caminho, posto que o destino (a dominação) é inconsciente.
Quando, por vezes, ele revolta-se e decide andar por sua própria conta, corre o risco
de ser novamente dominado pela espora e pela chicotada, enfim, pela pulsão de
dominação, que é o cavaleiro que lhe impõe um caminho desconhecido a ser
seguido. A pulsão de dominação emerge da atualidade da imposição de sobre-eu,
forçando um eu materializado em um processo performativo, implicado na produção
de poder, e formando eus corporais dóceis e sujeitos à domideologia.
Na década de 40, a discussão psicanalítica sobre a pulsão de dominação –
instinct to master – foi conduzida na escola Ego Psychology por Ives Hendrick, com
o contexto do Bewältigungstrieb aplicado às investigações sobre aprendizagem
durante a infância51. Em 1942, foi publicado o artigo Instinct and ego during infancy
(Pulsão e eu durante a infância), pela Psychoanalytic Quarterly, em que o autor
(HENDRICK, 1942) pretende interpretar as “funções do eu” aprendendo a dominar o
ambiente externo. O autor propõe que, não sendo a vida psíquica do adulto uma
simples repetição da infância, esta seria o desenvolvimento primeiro das
“ferramentas corporais” da dominação que a criança faz do ambiente, e a relação

51

Ives Hendrick utiliza, como toda a sua geração de língua inglesa, o termo instinct para traduzir o
termo proposto por Freud como der Trieb. Em nossa leitura do autor, procuramos substituir instinto
por pulsão. O pensamento do autor está evidentemente baseado na biologia, considerando a pulsão
como uma energia advinda da biologia, semelhante ao que Freud havia pensado sobre a pulsão.
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desse período de aprendizado precoce com a coação neurótica e o desenvolvimento
do eu (34) com as pulsões do eu. Entre as fantasias sexuais de uma criança, em sua
coação ou necessidade de repetir, que aparece também na vida pulsional do
erotismo e da neurose adultas, não é o “sexual” que preocupa Hendrick, e sim a
reação do adulto frente às fantasias infantis, ocasionando medo e conflito (no
infante), os quais produzem a esperada coatividade pulsional infantil (1942, p. 3637). Considerada uma falácia a definição de uma vida infantil nos termos de
“complexos” adultos (37), na medida em que “A segue B não quer dizer que A é o
mesmo que B” (39), posto que a aplicação direta do adulto no infantil negligencia
justamente o que o autor chama de um “desenvolvimento de habilidade de dominar
um segmento do ambiente”, uma pulsão de dominação teorizada como um impulso
inato para fazer e para aprender como fazer. Esta pulsão seria mais importante para a
vida infantil do que o prazer sexual (40).
Considerando que as pulsões sexuais têm como objetivo o prazer sexual (de
órgãos sexuais ou outra zona erógena), a pulsão de dominação também visa o prazer,
contudo, na realização bem-sucedida de uma função: a alteração (algumas vezes a
cognição) da situação externa (40-41). A pulsão de dominação é ao menos um termo
apropriado, porque todas as manifestações desta pulsão (tais como manipulação,
locomoção, compreensão e raciocínio) parecem servir de várias maneiras ao
propósito definitivo de ajustar o ambiente (41). A pulsão de dominação estaria na
prática que a criança necessita para realizar seu controle sobre o mundo exterior,
utilizando-a como ferramenta para o domínio do ambiente, o que o autor exemplifica
como o aprender a mamar, andar e produzir sons, no desenvolvimento de uma
função do eu, percorrendo funções parciais, como a “fase reflexa” e a “fase de
aprendizado”, até chegar na maturidade. A pulsão de dominação está associada à
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coação à repetição, ou à compulsividade: “[...] esta compulsividade [...] é sempre
uma regressão ao estágio normal da função não aprendida; e que compulsividade é
sempre associada com uma inabilidade de exercitar proficientemente uma função,
simples ou complexa, que satisfaz a necessidade de dominar” (45). Quando a
situação exterior é dominada, a coatividade desaparece.
Esse processo de aprender é, conseqüentemente, a fundação do
desenvolvimento do eu com a integração de funções parciais que habilitam a
energia pulsional a ser descarregada tão adequadamente que a coação a repetir
não fica evidente. O principal propósito do eu parece ser o desenvolvimento dos
meios de tal descarga completa de tensões pulsionais e que a coação à repetição
latente não se torne manifesta, o que faz o autor afirmar que essa função do eu com
a pulsão de dominação inicia o desejo e que o desenvolvimento da habilidade de
executar uma certa função pode determinar, por exemplo, os alvos pré-genitais
através dos quais a gratificação libidinal é visada durante uma certa fase, a infância:
o exemplo que o autor coloca é a “fase anal”. Sendo os objetivos libidinais
conseqüências das funções do eu como respostas ao desejo por prazer sexual e
seus derivados, a “escolha” de objetivos eróticos é determinada em parte por uma
habilidade em realizá-los (50). Hendrick conclui seu artigo sugerindo que o impulso
“psicobiológico” dos seres humanos para controlar o mundo exterior seja chamado
de instinct to master e enfatiza que o prazer é derivado deste impulso, na medida em
que é satisfeito performando funções do eu através da vida, na perpetuação dessas
satisfações (51). Interessante notar que há um adendo com a discussão de dois
termos (Instinct to master e The ‘learning phase’ and the repetition compulsion [A fase
de aprendizado e a coação à repetição]), no qual o autor justifica que não teoriza
contra a teoria libidinal de Freud e que a teoria da coação à repetição, tal como ele

101

trabalha, é importante para se pensar o aprendizado infantil de acordo com a pulsão
de dominação.
Em 1943, Hendrick (1943) publicou o artigo Work and the pleasure principle
(O princípio de trabalho e o princípio de prazer) pela mesma revista Psychoanalytic
Quarterly, defendendo a tese do work principle (o princípio de trabalho), de que se
busca o primeiro prazer através do uso eficiente do “sistema nervoso central” para o
desempenho das bem-integradas funções do eu, que habilitam o indivíduo a
controlar ou alterar seu ambiente (1943, p. 311). O princípio de prazer em relação ao
princípio de realidade não pode ser respondido somente em termos de libido e sua
satisfação, porquanto, para que a libido seja satisfeita, precisa ter meios que a
viabilizem, quando as funções parciais do eu provêem ferramentas que realizam o
controle do mundo externo, o que poderia ser chamado de trabalho (314). O autor
assume que as funções do eu são respostas de uma pulsão diferentes do fim, do
propósito e do mecanismo de prazer próprios da libido, uma pulsão de dominação
(instinct to master) psicanaliticamente definida como fonte biológica de tensão
impulsionada para modelos específicos de ação, sendo que seu objetivo é definitivo
(por isso é diferente do sadismo e outras pulsões sexuais) no controle ou alteração
de um determinado ambiente, uma situação estranha para o eu (314). A pulsão de
dominação é um impulso impelido para a integração e o desempenho hábil,
incentivando o desenvolvimento e o exercício das funções do eu, que são
mentalmente e emocionalmente experimentadas como uma necessidade de
performar o trabalho de modo eficiente. O princípio de trabalho deve ser
conseqüentemente considerado como evidência de maturidade de uma função do
eu, e a coação à repetição como evidência de que o eu está funcionando
inadequadamente no desempenho de alguma tarefa (328). Nessa mesma edição da
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Quarterly, Hendrick (1943b) publicou ainda uma carta para os editores, The
discussion of the ‘instinct to master’ (Discussão da pulsão de dominação),
justificando sua posição teórica, rebatendo as críticas e considerando esta pulsão
como uma das pulsões do eu.
A construção teórica de Hendrick é interessante para pensarmos a pulsão de
dominação na medida em que ela se afasta da libido para ser uma relação do eu
com o mundo externo. É desse afastamento e questionamento em relação à libido e
ao princípio de prazer, do prazer sexual principalmente, que a pulsão de dominação
se revela como ferramenta de articulação entre o eu e o ambiente externo. Tendo
como princípio o trabalho, essa relação do eu com o ambiente, as pulsões de
dominação seriam supostamente responsáveis pela articulação do prazer, da libido,
com o objeto, uma vez que, para se chegar a libido no objeto, é necessário antes
descobrir o meio que a possibilite. A teorização inteligente de Hendrick nos colocaria
diante de algo que impele o eu a dominar o ambiente externo, utilizando ferramentas
articuladas às funções parciais de domínio, as quais exerceriam o trabalho de
controle do mundo externo.
Todavia, a proposta de Hendrick é questionável na medida em que esse eu
tem ferramentas anteriores a sua própria constituição. Como a pulsão de dominação,
trabalhando como função do eu em dominar o ambiente externo aparece na vida
psíquica do sujeito, sendo que essa pulsão pressupõe esse eu funcional? A
pressuposição do eu para que as pulsões de dominação trabalhem no ambiente
externo contradiria a atuação dessas pulsões, a não ser que houvesse uma outra
pressuposição, a de que o eu nascesse junto do indivíduo, como um eu genético, o
que levaria a construção a uma ontologia injustificada: como pode haver uma pulsão
de dominação antes do eu, e como pode haver um eu antes de sua própria criação
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através das pulsões de dominação? Se as pulsões de dominação criam o eu, de
onde surgem essas pulsões? Hendrick não fez nenhuma consideração ao emergir
pulsional ou libidinal a partir do isso: para a escola Ego Psychology, o isso é
secundário. Se a pulsão de dominação, uma pulsão do eu, que tem como princípio o
trabalho de domínio sobre o mundo exterior para controlá-lo e, conseqüentemente,
poder ligar o how to do (como fazer) à satisfação libidinal das pulsões sexuais sob o
princípio do prazer, o que fica sem sustentação é a natureza dessa dominação a
partir do pressuposto de um eu sempre já existente, um eu ontológico que emerge
com ferramentas necessárias para a dominação daquilo que Hendrick quer entender
por ambiente. Como se o ambiente estivesse sempre já dotado de sentido, tanto
quanto o eu, seu dominador, com suas funções parciais e pulsões de dominação.
Se a pulsão de dominação, a serviço do princípio de trabalho, realiza as
funções parciais do eu para dominar e modificar o ambiente externo, com a coação à
repetição muito pouco evidente, mas em grande medida presente, no sentido de
repetir a dominação do ambiente até que este esteja controlado para proporcionar
prazer ao eu; quando a pulsão de dominação fornece os meios para que a libido
alcance seus objetivos; enfim, se a pulsão de dominação performa um eu, como ela
pode ser possível se depende discursivamente desse eu para poder ganhar vida? A
pulsão de dominação performa um eu sim, contudo não a partir desse eu, porquanto
estaríamos colocando a pulsão em um nível pré-discursivo como se ela dependesse
de um eu ontológico e genético, biologicamente determinando ferramentas para
controlar um suposto ambiente externo. É para o “ambiente externo” que podemos
supor que são direcionadas as pulsões de dominação, mas não do eu em relação ao
ambiente, e sim do sobre-eu pressionando um eu (este um ambiente externo para o
sobre-eu). O que não é eu, o que vem surgindo, o simples “brotinho de vida” dentro
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do “útero” da mulher, um “espermatozóide” em um encontro muito especial com um
“óvulo”, aquele “pedaço do ambiente” que não chega a ser muito bem definido, mas
que se vai definindo, esse é o pressuposto mundo exterior da cultura. Ela tenta
pressionar, através da pressão de um sobre-eu, a imposição de sentido, e forçar um
eu. O ambiente externo é certamente dominado, mas no sentido de fazer interpelar a
domideologia na atualidade da emergência de um eu dócil, dominado de cultura,
atravessado de poder em todos os ângulos e em todos os poros, em todas as zonas
erógenas, que performativamente vão sendo nomeadas legalmente produzindo
poder. É em relação a um princípio de trabalho que a pulsão de dominação atua
criando um eu. O princípio de trabalho domideológico é que faz dessa pulsão um
rebento em uma nova “vida”, uma nova “morte”, um novo “amor”. O mundo exterior
é, pois, o vir-a-ser eu sujeito da dominação e submetido a um sobre-eu que o
pressiona a brotar, a pulsar, atravessando-o com o poder que é, gerando
identidades, nomes, gêneros, parentescos, conhecimentos, no ímpeto de se tornar
maduro para poder fazer parte do sobre-eu e repetir, coercitivamente, a
domideologia.
A pulsão de dominação tem como objetivo o controle, contudo, como efeito
de sobre-eu de poder performativo que afirma sua lei, sancionando o antes do
discurso, o pré-discursivo, no depois do discurso, nos efeitos legais e produtivos de
seu poder. Controla o mundo exterior para fazer dele um rebento ontológico de
identidade, embalado pelas metafísicas das substâncias simbólicas, tais como as de
amor e as de vida. Se existe uma função do eu, é a sua sujeição ao laço social de
dominação sustentada com o princípio de trabalho domideológico, o qual imprime
poder na emergência do eu na cultura imposta pelo sobre-eu. Se Hendrick afirma
que a pulsão de dominação é um meio para que as pulsões sexuais – baseadas no
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movimento entre o princípio de prazer e o princípio de realidade – possam ser
satisfeitas em objetos, na medida em que pulsões estariam a serviço das funções do
eu, afirmamos que a pulsão de dominação é o meio para que o sobre-eu possa ser
materializado performativamente no advento do indivíduo sujeitado, posto que toda
pulsão é de dominação e de produtividade de poder, sendo acelerada pelo princípio
de trabalho domideológico. O sobre-eu impõe cultura por meio das pulsões de
dominação direcionadas ao eu, em uma performatividade que materializa o laço
social através de identificações inconscientes de domideologia, atualizando a
interpelação e a sujeição na mesma medida em que a dominação é recalcada no
isso, no qual esse real não mostra sua cara, sendo apagado pela operação
domideológica. No inconsciente, não há amor ou ódio, vida ou morte, dia ou noite,
posto que, nele, do simbólico sobra o poder, e da domideologia sobra a dominação
dessas estruturas binárias. A pulsão de dominação, cuja “fonte” é o sobre-eu, com
um trabalho performativo dos enunciados de poder, tem o sentido da Bemächtigung,
quando se apodera do indivíduo, sujeitando-o; conexo com o sentido de Bewältigung
ou master (do instinct to master, de Hendrick), dominando-o como o ambiente
externo em relação ao sobre-eu, com o princípio de trabalho domideológico; e,
finalmente, com o sentido de bändigen, de domar, amansar, deixar dócil, na sujeição
do eu, tornando-o dócil (do corpo, de Foucault), tal como um cavalo ao seu
cavaleiro, que tem toda sorte de equipamento e poder de disciplina para submetê-lo.
Nossa pulsão de dominação se assemelha muito àquilo que Foucault (1988)
teorizou como poder. Em seu livro História da sexualidade – a vontade de saber –, o
autor teoriza os mecanismos intrínsecos de poder, criando e intensificando a
sexualidade ao invés de reprimi-la, quando, nos séculos XIX e XX, chega-se a um
ápice discursivo, em que o sexo e seus movimentos centrípetos e centrífugos
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permeiam e consolidam as disciplinas de saber, que dizem a verdade sobre o sexo,
como a psicanálise52. Questionando as proposições discursivas que afirmam ser a
repressão o fato efetivo do sexo, o autor coloca o sexo como efeito de poder, no
qual a repressão é mais um discurso a seu serviço, revelando uma “vontade de
saber” (17). Sendo a hipótese repressiva útil para o funcionamento e a utilização do
discurso em instituições, a proposta do autor, assim como a nossa, caminha contra o
poder desse discurso; no caso de Foucault, contra os efeitos de poder de
sexualidade, e para a nossa análise crítica do discurso contra os efeitos de poder de
amor. O poder – como a pulsão de dominação, cria o “sexo”, a “sexualidade” e seu
fundamento, o “amor” no conceito de sexualidade – produz seus efeitos na
atualidade de sua imposição legal. Sendo uma explosão discursiva dos três últimos
séculos, o “sexo” foi colocado em discurso53 na Igreja com a pastoral cristã (24), por
exemplo, e em direção a diversos discursos racionais54 decompostos e dispersos no
social, como o da demografia emergente do Estado, no século XVIII, e seus efeitos
de “população” (28), e em outras instituições (pedagogia, medicina, psiquiatria,
moral):

Realmente: as sexualidades múltiplas – as que aparecem com as idades
(sexualidade do lactente ou da criança), as que se fixam em gostos ou
práticas (sexualidade do invertido, do gerontófilo, do fetichista...), as que
investem difusamente no relacionamento (sexualidade da relação médicopaciente, pedagogo-aluno, psiquiatra-louco), as que habitam os espaços
definidos (sexualidade do lar, da escola, da prisão) – todas constituem o
correlato de procedimentos precisos de poder. (1988, p. 47).

Enquanto o movimento científico de produção de discursos tinha como
fundamento uma vontade de saber embalada pela racionalidade, no que se refere

52

Ver Foucault (1988, p. 16); poderíamos colocar ao invés do “sexo” o “amor” no discurso.
Nossas interpretações analisam a colocação do amor em discurso.
54
“De que maneira um discurso de razão poderia falar disso?” (1988, p. 27). Disso, podemos tirar a
dominação.
53
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ao discurso científico sobre o sexo, ao contrário, a falta de racionalidade elementar
sustenta uma vontade obstinada de não-saber (54-55). Tendo sido uma forma
particular de confissão a primeira experiência de verdade moderna, nos
procedimentos de individualização pelo poder (58), a confissão sexual teve sua
forma científica voltada para a vontade de saber sobre o sexo (64), com o objetivo
de revelar o sexo escondido do sujeito com um discurso clínico e cientificamente
interpretado: a confissão e a ciência estão unidas para descobrir a verdade do sexo,
que na psicanálise é o prazer da sexualidade. Os discursos disciplinares criam poder
descobrindo o sexo como verdade científica, quando a ciência tem esse escopo e o
sexo é alvo de confissão “inconfessada” de poder, um mesmo tanto de poder é
escondido da cena científica para cada novo conceito classificatório de
comportamentos doentios que se produza em que se pese não sua quantidade, mas
sua qualidade produtiva de corpos submetidos e secretos de “sexo”, de
“sexualidade”. A produção de corpos é um tema também presente em Vigiar e punir
(FOUCAULT, 2004).
A psicanálise não seria nem ars erotica nem scientia sexualis, mas scientia
erotica, uma ciência do amor. Se a sexualidade é escondida para Foucault, o amor
se esconde nessa sexualidade sempre já escondida, como uma matriosca dentro de
outra. Por esse motivo, é ainda mais difícil tocar nesse segredo ocidental, o segredo
inconfessado do amor. A psicanálise, sendo a “vontade de saber” também sobre o
amor, constrói racionalmente um não-saber, um inconsciente da dominação que
esse próprio amor implica, cujo método é o confessionário das “evidências”
amorosas, considerando que o sujeito permanece efeito de poder de amor, posto
que a transferência é um laço de amor. Existem também os “doentes” de amor, os
narcisistas que só amam a eles mesmos, as neuróticas histéricas que não podem
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ver o amor, os obsessivos que revivem a cada instante uma repetição de amor e os
psicóticos que do amor só sentem a dominação e o poder. Essas classificações
atribuem vários destinos à doença de amor, quando a psicanálise procura resolver o
amor mal sucedido, a partir do suposto amor bem-sucedido, na medida em que todo
psicanalista um dia já foi submetido à transferência de amor, para poder amar na
transferência com seu analisando, mostrando a este de qual amor se está tratando,
do verdadeiro amor da psicanálise. Todo esse amor está escondido na sexualidade
que também se esconde na cena científica da curiosidade, da vontade de saber que
nada sabe sobre o real de amor, sobre sua dominação.
A pulsão de dominação funciona como o poder no discurso, na confissão, na
ciência e na racionalidade. A pulsão de dominação de amor – poder que é – infiltrase na ciência racional da psicanálise, que pressupõe o irracional, para dizer que o
amor é sexualidade inconsciente por fim confessada. A sexualidade é um efeito de
poder de onde, de como e de quando emerge um amor profundamente implicado em
seu discurso, aparentemente racional e científico, que interpela o sujeito naquele
momento clínico – para não dizer cínico – de confessionário: “[...] é somente
mascarando uma parte importante de si mesmo que o poder é tolerável. Seu
sucesso está na proporção daquilo que consegue ocultar dentre seus mecanismos.
O poder seria aceito se fosse inteiramente cínico? O segredo, para ele, não é da
ordem do abuso; é indispensável ao seu funcionamento.” (83). Se o poder é uma lei,
ele está além da lei do desejo que imprime repressão, além da lei jurídica no
contraponto com o poder absoluto, além da produção legislativa que promete o
poder da lei, ela que é uma lei sancionada pelo discurso para criar poder positivo a
partir de sua enunciação. O poder é onipresente:
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[...] não porque tenha o privilégio de agrupar tudo sob sua invencível
unidade, mas porque se produz a cada instante, em todos os pontos, ou
melhor, em toda relação entre um ponto e outro. O poder está em toda
parte; não porque englobe tudo e sim porque provém de todos os lugares. E
‘o’ poder, no que tem de permanente, de repetitivo, de inerte, de autoreprodutor, é apenas efeito de conjunto, esboçado a partir de todas essas
mobilidades, encadeamento que se apóia em cada uma delas e, em troca,
procura fixá-las. Sem dúvida, devemos ser nominalista: o poder não é uma
instituição e nem uma estrutura, não é uma certa potência de que alguns
sejam dotados: é o nome dado a uma situação estratégica complexa numa
sociedade determinada. (1988, p. 89).

As pulsões de dominação são nominalistas. Elas são somente os efeitos de
poder nomeados que atravessam todos os lugares em uma coação à repetição,
movida para manter seu status simbólico, e se são pressionadas por um sobre-eu,
não é porque esse sobre-eu é exterior, mas porque aquilo que é pressionado é
interiorizado pelo sobre-eu. O sobre-eu não impõe de cima as pulsões no sentido de
pressionar um eu, da mesma maneira que o poder de Foucault não vem de cima,
mas de todos os lados, atravessando todos os poros, elevando todas as potências
para criar o efeito de poder. O sobre-eu não está literalmente sobre o eu, ele está
em todas as partes pressionando pulsões de dominação, sendo efeitos de poder,
como o dispositivo de poder foucaultiano: dispositivo (de poder) de sexualidade.
O dispositivo de sexualidade surge dentro do dispositivo de aliança, no qual
a família é o permutador da sexualidade com a aliança55: “Essa fixação do

55

A citação seguinte de Foucault também foi utilizada por Santner (1997) na nota 39 da página 200
de A Alemanha de Schreber: “As sociedades ocidentais modernas inventaram e instalaram,
sobretudo a partir do século XVIII, um novo dispositivo que se superpõe ao primeiro e que, sem o pôr
de lado, contribui para reduzir sua importância. É o dispositivo de sexualidade: como o de aliança,
este se articula aos parceiros sexuais; mas de um modo inteiramente diferente. Poder-se-ia opô-los
termo a termo. O dispositivo de aliança se estrutura em torno de um sistema de regras que define o
permitido e o proibido, o prescrito e o ilícito; o dispositivo de sexualidade funciona de acordo com
técnicas móveis, polimorfas e conjunturais de poder. O dispositivo de aliança conta, entre seus
objetivos principais, o de reproduzir a trama de relações e manter a lei que as rege; o dispositivo de
sexualidade engendra, em troca, uma extensão permanente dos domínios e das formas de controle.
Para o primeiro, o que é pertinente é o vínculo entre parceiros com status definido; para o segundo,
são as sensações do corpo, a qualidade dos prazeres, a natureza das impressões, por tênues ou
imperceptíveis que sejam. Enfim, se o dispositivo de aliança se articula fortemente com a economia
devido ao papel que pode desempenhar na transmissão ou na circulação das riquezas, o dispositivo
de sexualidade se liga à economia através de articulações numerosas e sutis, sendo o corpo principal
– corpo que produz e consome. Numa palavra, o dispositivo de aliança está ordenado para uma
homeostase do corpo social, a qual é sua função manter, daí seu vínculo privilegiado com o direito;
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dispositivo de aliança e do dispositivo de sexualidade na forma da família permite
compreender certo número de fatos: que a família tenha se tornado, a partir do
século XVIII, lugar obrigatório de afetos, de sentimentos, de amor; que a sexualidade
tenha a família como ponto privilegiado de eclosão e que, por esta razão, ela nasça
incestuosa” (itálico nosso) (1988, p. 103). Se a pulsão de dominação de sexualidade
nasce de uma outra pulsão, a de dominação de aliança, a de dominação de amor
está discursivamente implicada também na de sexualidade a partir do século XVIII, e
a família é o local privilegiado da sexualidade enquanto amor (e também desejo). O
que vem a ser constitutivo de sexualidade também passa pela família como efeito do
dispositivo (de poder) de amor, como podemos interpretar em Foucault, de onde a
psicanálise retira todo seu arsenal para teorizar sobre o amor: “Pais, não receeis
levar vossos filhos à análise: ela lhes ensinará que, de toda maneira, é a vós que
eles amam. Filhos, não vos queixeis demais de não serdes órfãos e de sempre
encontrardes no fundo de vós mesmos, vossa Mãe-Objeto ou o signo soberano do
Pai: é através deles que tendes acesso ao desejo” (itálico nosso) (106). Os jogos de
sexualidade que se desenrolam no seio da família são efeitos de poder, o qual
investe figuras como a mãe, o pai e o filho, a família nuclear burguesa que foi objeto
para as teorias de sexualidade (de amor) da psicanálise. É efeito, portanto, de um
dispositivo de amor que mergulha no discurso de sexualidade, ela própria efeito de
poder entre sexo, amor e vida, termos fundamentais a partir dos quais se levanta o
edifício psicanalítico. Foucault admite, contudo, que ela é um foco de resistência
contra a ciência das classificações do que se entende como “sistema perversãohereditariedade-degenerescência”:
daí, também, o fato de o momento decisivo, para ele, ser a ‘reprodução’. O dispositivo de sexualidade
tem, como razão de ser, não o reproduzir, mas o proliferar, inovar, anexar, inventar, penetrar nos
corpos de maneira cada vez mais detalhada e controlar as populações cada vez mais global”
(FOUCAULT, 1998, p. 101). Podemos considerar esses dispositivos como sendo pulsões de
dominação de “sexualidade” e de “aliança”, cada qual com seu significado emergindo historicamente.
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E a posição singular da psicanálise no fim do século XIX não seria bem
compreendida se desconhecêssemos a ruptura que operou relativamente
ao grande sistema da degenerescência: ela retomou o projeto de uma
tecnologia médica própria do instinto sexual, mas procurou liberá-la de suas
correlações com a hereditariedade e, portanto, com todos os racismos e os
eugenismos. Pode-se muito bem fazer, agora, a revisão de tudo o que podia
existir de vontade normalizadora em Freud; pode-se, também, denunciar o
papel desempenhado há anos pela instituição psicanalítica; contudo, na
grande família das tecnologias do sexo que recua tanto na história do
Ocidente cristão e dentre as que empreenderam, no século XIX, a
medicação do sexo, ela foi, até os anos 40, a única que se opôs,
rigorosamente, aos efeitos políticos e institucionais do sistema perversãohereditariedade-degenerescência. (1988, p. 113).

Compreendemos a posição de Foucault na medida em que fazemos, de
certa forma, uma interpretação sutil: a de que uma certa vontade normalizadora de
Freud permite justamente a ocorrência, em sua obra, do que nos aparenta ser os
“perversos e degenerados” do amor. O discurso sobre o amor, na obra de Freud,
pode ser interpretado como a lei de aplicação teórica para a construção dos
conceitos psicanalíticos, quando tal discurso é retirado de um arquivo cultural
oitocentista com um interdiscurso dos campos da literatura, da filosofia, das artes em
geral e da política de Rousseau. É o discurso sobre o amor que está presente na
emergência do conceito de transferência e na prática de sua aplicação sobre
indivíduos sujeitados pela domideologia de amor, cortados e transpassados por
significados inúmeros que achegam com essas pulsões de dominação de amor,
impelidas culturalmente por um sobre-eu vigilante, pan-óptico: antes de a
transferência ser romanticamente bordada de amor, ela é bombardeada de pulsões
de dominação de amor que imprimem domideologia.
Sendo a “mulher” a personagem investida pelas pulsões de dominação de
sexualidade, ela não poderia estar fora do contexto discursivo da domideologia de
amor, o qual foi difundido pelo corpo social através daquelas pulsões. É a
“sexualidade” emergindo nas classes privilegiadas para se difundir, posteriormente,
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pelo corpo social56. Na mesma medida em que o dispositivo de sexualidade se
amplia

discursivamente,

não

somente

na

quantidade

como

também,

e

principalmente, na qualidade; a pulsão de dominação de amor move-se sutilmente e
acomoda-se no discurso de sexualidade, fundamentando-a. Se não fosse uma
pressão incessante e forte, com força, o sobre-eu não seria essa “instância” cultural
que emerge performativamente com as pulsões de dominação atravessando o
sujeito, por dentro e por fora, no ódio e no amor, na vida e na morte, posto que é
poder, tal como Foucault o entende. A vida e a morte, como significantes, sempre
atraem significados em um processo pulsional de cultura, que impõe essas
necessidades de repetir na ação social dos indivíduos, submetidos de sobre-eu e
sujeitos à domideologia.
Se Foucault percorreu o destino do dispositivo de sexualidade – que é muito
semelhante ao que entendemos como a pulsão de dominação de sexualidade –, ele
não prescindiu da pulsão de vida (Eros) e da pulsão de morte (Tânatos) no último
capítulo do primeiro volume, Direito de morte e poder sobre a vida. O discurso sobre
a morte57 e sobre a vida, investido de domideologia, representa os efeitos reais de
dominação que impulsionam, como uma coação à repetição, o sujeito à ação. A
“morte” funciona somente com a “vida”, e vice-versa: no pensamento freudiano, a
lógica é a mesma, principalmente em O mal-estar da cultura. Para a repetição atuar
56

“A personagem investida em primeiro lugar pelo dispositivo de sexualidade, uma das primeiras a
ser ‘sexualizada’ foi, não devemos esquecer, a mulher ‘ociosa’, nos limites do ‘mundo’ – onde sempre
deveria figurar como valor – e da família, onde lhe atribuíam novo rol de obrigações conjugais e
parentais: assim apareceu a mulher ‘nervosa’, sofrendo de ‘vapores’; foi aí que a histerização da
mulher encontrou seu ponto de fixação [...] Pode-se dizer que, então, o dispositivo de ‘sexualidade’,
elaborado de acordo com suas formas mais complexas e mais intensas para e pelas classes
privilegiadas, difundiu-se no corpo social como um todo” (FOUCAULT, 1988, p. 114-115).
57
“[...] esse formidável poder de morte – e talvez seja o que lhe empresta uma parte da força e do
cinismo com que levou tão longe seus próprios limites – apresenta-se agora como o complemento de
um poder que se exerce, positivamente, sobre a vida, que empreende sua gestão, sua majoração, sua
multiplicação, o exercício, sobre ela, de controles precisos e regulações de conjunto. As guerras já não
se travam em nome do soberano a ser defendido; travam-se em nome da existência de todos;
populações inteiras são levadas à destruição mútua em nome da necessidade de viver. Os massacres
se tornaram vitais. Foi como gestores da vida e da sobrevivência dos corpos e da raça que tantos
regimes puderam travar tantas guerras, causando a morte de tantos homens” (129).
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coercitivamente, os termos mudam necessariamente de amor para ódio e de ódio
para amor, de vida para morte e de morte para vida, implicando a rede de
significantes que irrompem para dar sustentação à dominação: a vida é amor, ódio,
morte...; o amor é vida, ódio, morte...; o ódio é amor, vida, morte...; a morte é ódio,
vida, amor... Como responderia Freud ao seguinte questionamento de Foucault: “De
que modo um poder viria a exercer suas mais altas prerrogativas e causar a morte
se o seu papel mais importante é o de garantir, sustentar, reforçar, multiplicar a vida
e pô-la em ordem?” (130). Cristo teve sua morte na cruz determinada pelo ódio dos
homens em relação a ele, e pelo seu amor pelos homens, com o objetivo de dar vida
à humanidade: eis uma bela história de dominação dos significantes que giram
nesse dispositivo de poder religioso. Cada um desses significantes carrega consigo
os mais diversos significados que atendam a diferentes possibilidades discursivas,
inclusive evocando os sentidos abjetos que a própria identidade do conceito foraclui,
de acordo com o sentido de abjeção de Butler, para quem, por exemplo, na
identidade de gênero “mulher” está o que ela é e o que não é, estão também os
casos impossíveis de hermafroditismo e as infindáveis possibilidades culturais de ser
mulher, que não constam em nossa pequena crença domideológica.
O que estamos chamando de pulsões de dominação de vida, ou Eros, tem
um paralelo com o que Foucault chama de “bio-história” e “bio-política”:

Se pudéssemos chamar ‘bio-história’ as pressões por meio das quais os
movimentos da vida e os processos da história interferem entre si,
deveríamos falar de ‘bio-política’ para designar o que faz com que a vida e
seus mecanismos entrem no domínio dos cálculos explícitos, e faz do
poder-saber um agente de transformação da vida humana; não é que a vida
tenha sido exaustivamente integrada em técnicas que a dominem e gerem;
ela lhes escapa continuamente. (FOUCAULT, 1988, p. 134).
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A imagem de “[...] as pressões por meio das quais os movimentos da vida
[...]” não se assemelha com nossa pulsão de dominação de vida, contanto que ela
tenha uma história e, efeito de poder que é, apresente uma política? A vida, com
seus movimentos de significação e de sentido construídos dialeticamente com a
domideologia e a crítica da domideologia, achega por meio das pressões
pulsionais de sobre-eu repetidas como necessidade para a ação social. Se no
pensamento de Foucault a vida está relacionada ao poder-saber, para nossa
interpretação as pulsões de dominação de vida atuam juntas com as pulsões de
dominação de saber para movimentarem parte do real das dominações culturais de
sobre-eu moderno ocidental58: “[...] estamos em uma sociedade do ‘sexo’, ou melhor,
‘de sexualidade’: os mecanismos de poder se dirigem ao corpo, à vida, ao que a faz
proliferar, ao que reforça a espécie, seu vigor, sua capacidade de dominar, ou sua
aptidão para ser utilizada [...] ela é um efeito com valor de sentido” (138). É nesse
entremear das pulsões de dominação de vida e de conhecimento que emergem
também as pulsões de dominação de sexualidade, e não é a repressão que as cria,
legalizando-as. A repressão é um efeito delas, pois entra através delas no
movimento pulsional. A pulsão, que para Freud é “reprimida” pelo eu (ou pelo
“desprazer” da “realidade externa”), aqui é a dominação pressionada pelo sobre-eu
que cria o poder e seus aparentes efeitos de repressão (recalque). A “repressão” é
uma intensificação da pulsão de dominação de sexualidade, andando junto da
domideologia de vida e de saber.
Se a domideologia de vida e de saber abrem espaço discursivo para o
sentido nazista de vida e de saber, isso ocorre quando a sexualidade sob a égide do
racismo eugênico da antiga concepção do sangue é levada às últimas
58

“Uma sociedade normalizadora é o efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada na vida”
(135).
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conseqüências no holocausto59. Nossas pulsões de saber podem deixar um segredo
em seu próprio discurso: a dominação. Por esse motivo, devemos nos interrogar
freqüentemente sobre nosso fazer científico, com uma vigilância epistemológica
constante que questione nossos próprios preconceitos, os quais emergem
concomitantemente na teorização e podem ser interpretados pelas ferramentas
críticas sempre já construídas de cultura. A pulsão de dominação de saber está
presente nesse paradoxo: domideologia e crítica. Ela nos achega na curiosidade
de desvendar o mundo, para desvendar a nós mesmos, e muitas vezes, quando
temos olhos para enxergar, cegamo-nos como Édipo diante do destino legal de amor
ou nos faz mergulhar como Narciso diante da dominação especular de amor. A
psicanálise encontra-se no mesmo contexto histórico da ascensão do nazismo,
como uma pulsão de dominação de saber e como instituição que se depara com o
dilema do amor. Enquanto o nazismo é o macro-cosmo do discurso sobre o amor
que alimenta o conhecimento sobre o racismo, a psicanálise é o micro-cosmo do
discurso sobre o amor que alimenta o conhecimento apoiado na crítica60; em ambos,
o discurso domideológico sobre o amor sustenta a instituição para finalidades
diferentes, um com o amor pelo Führer e o outro com o amor pelo Analista; em um, o
discurso sobre o ódio (amor) contra os judeus61 e, no outro, o discurso sobre o amor
(ódio) para a civilização. No nazismo, o hipnotismo da oratória atua como
59

“Sem dúvida, o nazismo foi a combinação mais ingênua e mais ardilosa – ardilosa porque ingênua
– dos fantasmas do sangue com os paroxismos de um poder disciplinar. Uma ordenação eugênica da
sociedade, com o que ela podia comportar e extensão e intensificação dos micropoderes, a pretexto
de uma estatização ilimitada, era acompanhada pela exaltação onírica de um sangue superior; esta
implicava, ao mesmo tempo, o genocídio sistemático dos outros e o risco de expor a si mesmo a um
sacrifício total. E a história quis que a política hitleriana do sexo tenha-se tornado uma prática irrisória,
enquanto o mito do sangue se transformava no maior massacre de que os homens, por enquanto,
tenham lembrança” (140).
60
Uma importante advertência: estamos sustentando que o contexto cultural da instituição da
psicanálise é o mesmo da ascensão do fascismo-nazismo europeu, com os mesmos discursos de
fundo e os mesmos dilemas institucionais. Lembremos da predileção de Freud por Jung, para que
este último “legitimasse” a psicanálise no contexto europeu. Nas próximas páginas, apontaremos
mais profundamente sobre essa problemática.
61
Chamamos a atenção para o amor/ódio contra os judeus, porquanto é um discurso de amor que
sustenta toda uma sociedade alemã, no período do nazismo, contra os judeus.
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infantilidade coletiva apaixonada, e na psicanálise a transferência atua como
rompimento com a hipnose para o despertar amoroso da neurose; ambos fazem o
discurso sobre o amor funcionar como peça das identificações inconscientes (de
dominação) que sustentam a instituição. O amor como lei está presente nas duas
instituições,

sendo

que

a

psicanálise,

na

leitura

de

Foucault,

critica

a

degenerescência e o racismo62.
O “sexo” está fixado na modernidade ocidental como o a partir de, como
elemento no ponto inicial de todo a posteriori, anatomicamente marcado no corpo,
enquanto reverte domideologicamente o poder em sexualidade:

[...] a noção de sexo garantiu uma reversão essencial; permitiu inverter a
representação das relações entre o poder e a sexualidade, fazendo-a
aparecer não na sua relação essencial e positiva com o poder, porém como
ancorada em uma instância específica e irredutível que o poder tenta da
melhor maneira sujeitar; assim, a idéia do ‘sexo’ permite esquivar o que
constitui o ‘poder’ do poder; permite pensá-lo apenas como lei e interdição.
(1988, p. 145).

Se voltarmos nossos olhos novamente para a definição de ideologia de
Sousa Filho (2001), entenderemos como a domideologia trabalha para inverter a
representação das relações entre a dominação e aquilo que vem ideologicamente
nomeado63. A domideologia de sexualidade faz a ideologia aparecer como se fosse

62

“É uma honra para a psicanálise – ou pelo menos para o que pôde haver nela de mais coerente –
ter suspeitado (e isto desde o seu nascimento, ou seja, a partir de sua linha de ruptura com a
neuropsiquiatria da degenerescência) do que poderia haver de irreparavelmente proliferante nesses
mecanismos de poder que pretendiam controlar e gerir o cotidiano da sexualidade: daí o esforço
freudiano (sem dúvida por reação ao grande crescimento do racismo que lhe foi contemporâneo) para
dar à sexualidade a lei como princípio, - a lei da aliança, da consangüinidade interdita, do PaiSoberano, em suma, para reunir em torno do desejo toda a antiga ordem do poder. A isto a
psicanálise deve o fato de ter estado – com algumas exceções e no essencial – em oposição teórica
e prática ao fascismo. Mas essa posição da psicanálise esteve ligada a uma conjuntura histórica
precisa. E nada pode impedir que pensar a ordem do sexual de acordo com a instância da lei, da
morte, do sangue e da soberania [...] seja, afinal de contas, uma ‘retro-versão’ histórica. O dispositivo
da sexualidade deve ser pensado a partir das técnicas de poder que lhe são contemporâneas”
(FOUCAULT, 1988, p.140-141).
63
Não é demais reforçar: “A ideologia é propriamente o que possibilita à cultura ser introjetada,
assimilada, compartilhada e conservada, sem que os seus padrões sejam questionados ou
recusados, em decorrência de não serem percebidos como construídos, particulares, relativos e
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causa de sua própria dominação, fundamentando o discurso de laço social de amor
teorizado pela psicanálise, quando é a dominação dessa pulsão de sexualidade,
transpassando o sujeito, que torna possível interpretar seus efeitos. A psicanálise
trata a sexualidade como o a partir de agora em diante, fazendo dela lei e interdição,
quando é a lei de linguagem dominante que produz efeitos inconscientes de sua
dominação na cultura, sujeitando o indivíduo à domideologia e, concomitantemente,
à imposição de sobre-eu na emergência do sujeito. É localizando a sexualidade
anatomicamente no corpo e teorizando o discurso sobre o amor, para uma
essencialidade ontológica da libido freudiana com as pulsões freudianas, que é o
“sexo” – como instância específica, unitária, binária e legal - age pacificamente com
todos seus efeitos domideológicos no discurso psicanalítico, sustentando a
dominação simbólica como se fosse o natural, o biológico, o anatômico, o real, o
localizável e o uno.
A

pulsão

de

dominação

de

sexo

torna

esse

ideal

necessário,

coercitivamente, impulsionando uma performatividade de identidade: “O sexo, essa
instância que parece dominar-nos, esse segredo que nos parece subjacente a tudo
o que somos, esse ponto que nos fascina pelo poder que manifesta e pelo sentido
que oculta, ao qual pedimos revelar o que somos e libertar-nos o que nos define, o
sexo nada mais é do que um ponto ideal tornado necessário pelo dispositivo de
sexualidade e por seu funcionamento” (145). Como o dispositivo de sexualidade, a
pulsão de dominação de sexualidade faz a domideologia aparecer como necessária,
uma necessidade de repetição que coloca em funcionamento esses desempenhos
performativamente identificados na ação inconsciente do sujeito. Ao invés de ser um
ponto fixo de onde emana metafisicamente o poder, o “sexo” é uma pulsão de

históricos, mas como dados, únicos, inevitáveis, necessários e imutáveis – por meio do que se
estabelece a dominação sobre os indivíduos em diversas formas” (SOUSA FILHO, 2001, p. 31-32).
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dominação de sexo que atravessa o sujeito ao mesmo tempo em que o constitui,
materializando-o: “Não se deve imaginar uma instância autônoma do sexo que
produza, secundariamente, os efeitos múltiplos da sexualidade ao longo de toda a
superfície de contato com o poder. O sexo é, ao contrário, o elemento mais
especulativo, mais ideal e igualmente mais interior, num dispositivo de sexualidade
que o poder organiza em suas captações dos corpos, de sua materialidade, de suas
forças, suas energias, suas sensações, seus prazeres” (145).
No imaginário, a pulsão de dominação de sexualidade representa uma
inteligibilidade de identidade, uma metafísica da substância de amor, uma ontologia
do eu, marcando no corpo uma causalidade social por meio do atributo simbólico64.
E se para Foucault, o sexo aspira hoje àquilo que fora o amor para o Ocidente
outrora, com uma relação particularmente intensa com a morte65, para nossa
interpretação da pulsão de dominação de sexualidade com o fundamento de amor –
ou seja, as pulsões de dominação de amor integrando sorrateiramente o discurso
domideológico de sexualidade – é o amor que está atrelado às pulsões de
dominação de morte com sua contrametade de vida. Mata-se tão freqüentemente
por amor como se vive por ódio: as pulsões de dominação de amor, ódio, vida e
morte estão tão entrelaçadas, que é difícil teorizar uma sem ser remetido a uma
implicação discursiva das outras, nas quais a sexualidade é uma emergência de
amor/ódio/vida/morte. Em Freud, não são as pulsões sexuais também voltadas para
o amor, para o ódio, para a morte e para a vida? Eros (em Freud), como pulsões de
64

“É pelo sexo efetivamente ponto imaginário fixado pelo dispositivo de sexualidade, que todos
devem passar para ter acesso à sua própria inteligibilidade (já que ele é, ao mesmo tempo, o
elemento oculto e o princípio produtor de sentido), à totalidade de seu corpo (pois ele é uma parte
real e ameaçada deste corpo do qual constitui simbolicamente o todo), à sua identidade (já que ele
alia a força de uma pulsão à singularidade de uma história)” (FOUCAULT, 1988, p. 145-146).
65
“Quando o Ocidente, há muito tempo, descobriu o amor, concedeu-lhe bastante valor para tornar a
morte aceitável; é o sexo quem aspira, hoje, a essa equivalência, a maior de todas. E enquanto o
dispositivo de sexualidade permite às técnicas de poder investirem sobre a vida, o ponto fictício do sexo,
marcado por esse mesmo dispositivo, exerce bastante fascínio sobre cada um para que se aceite
escutar nele bramir a morte” (146).
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vida cujo objetivo seria a união de amor em unidades cada vez mais amplas, estaria
em contraposição às pulsões de morte com sua manifestação mais imediata, o ódio,
do qual tudo, enfim, parte e chega com o sexual. Ademais, as pulsões de dominação
de sexualidade (fundamentada no amor) atravessam o sujeito com outras pulsões,
as de dominação de desejo, construindo uma identidade imaginária com uma
coerência superficial sustentada pela domideologia, correndo o risco de ter implodida
sua base (a dominação) pela crítica. Paradoxalmente, a crítica como pulsão de
dominação de saber, voltada para o desvendamento do mundo dominado pela
cultura, é a mesma crítica submetida através do discurso imposto culturalmente a
todas as suas ferramentas analíticas. Necessita de uma vigilância epistemológica e
uma humildade quanto ao erro, salutares para a construção científica.
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III Domideologia e instituição

Freud e todas as gerações da psicanálise não conseguiram olhar para Eros
– descrito em O mal-estar na cultura – como um mandamento de supereu cultural
apoiado por Ananké. As teorias psicanalíticas já vinham de uma trajetória romântica,
digamos assim, com o amor emergindo camuflado no discurso de sexualidade.
Freud não era um pensador livre (como Nietzsche), mas sim submetido à instituição
psicanalítica que toma o amor como o fundamento institucional de poder simbólico,
sustentando a perpetuação do complexo amoroso na teoria por meio de sua
interpretação sobre o amor (falo, castração, narcisismo e complexo de Édipo), e na
clínica, por meio dos efeitos da domideologia de amor na transferência. A máxima
elasticidade crítica que encontramos em Freud, no sentido de criticar a domideologia
de amor, está em O mal-estar, sem, contudo, romper com o complexo amoroso
ligado à instituição psicanalítica, a qual sustenta o amor como princípio de todas as
coisas, uma religião em que o verbo divino é amar. O problema colocado por Freud
(o amor como um mandamento de supereu cultural) carrega consigo um mal-estar
que é a síntese do que Santner (1997, p. 10) entendeu por o limiar da modernidade
– e o contexto de mal-estar do pós-nazismo é prova disso –, na qual as instituições
são formadas com discursos de dominação que perdem sustentação diante da
pulsão de dominação de saber que mina por dentro, como um vírus, a própria
dominação.
Seria difícil imaginar uma reviravolta no pensamento psicanalítico, pois que
seu berço é o discurso sobre a pulsão sexual baseada na domideologia de amor,
pensamento que segue uma trajetória sustentada pelo poder simbólico (BOURDIEU,
2005) de amor investido institucionalmente, no sentido de sujeitar os analisandos e

121

os analistas à órbita domideológica do complexo amoroso. Freud estava tão
implicado no movimento psicanalítico, que não lhe sobrou alternativa de encontro:
ou rompia com a instituição que ele mesmo havia criado, com a introdução da
crítica nietzschiana da metafísica, ou permanecia na comodidade e na
conveniência de continuar a elaborar teoricamente, por uma coação à repetição,
a partir do arquivo cultural europeu do romantismo de amor tornado institucional: a
psicanálise. Ele ficou com a segunda opção. Fazendo da sua ação o efeito da
domideologia de amor na teoria e na clínica, Freud fecha o discurso para a
legitimidade institucional através do amor, uma legitimidade dependente da
performatividade que faz crer a autoridade do analista com um suposto saber sobre
o amor, quando é foracluído o elemento decisivo da análise: a dominação. O saber é
suposto porque é dominação, é sobre o amor porque é o saber disso que a
dominação precisa para impor-se: o mandamento de amor imposto pelo sobre-eu
provoca efeitos inconscientes.
O Mal-estar é uma síntese da vida de Freud e da “vida” discursiva da
domideologia

de

amor

elevada

às

últimas

conseqüências

no

movimento

psicanalítico. Nesse, que é o principal livro psicanalítico, encontramos um esboço de
um fatal cruzamento de interpretação e sociologia no discurso moderno sobre o
amor, o ódio, a vida e a morte. A renegação do leitor a este texto freudiano ocorre
em função dos pressupostos teóricos de seu campo serem qualitativamente
metafísicos e ancorados na biologia, na anatomia e na fisiologia, enfim, nas ciências
que não são da área de humanas (antropologia, sociologia, política, filosofia).
Quanto mais (qualitativamente) o supereu, o eu e o isso, assim como as pulsões,
forem intrínsecos ao sujeito, ontologicamente, como pressupostos naturais, maior
será a renegação em olhar para o texto freudiano como efeito de cultura, como
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interpretação sobre o social, sobre a dominação social. Os dois movimentos
discursivos, a interpretação e as humanidades, emergem no pensamento freudiano
em O mal-estar, depois de uma longa e dura batalha epistemológica contra as
ciências naturais construirem o objeto psíquico cultural para si. Contudo, remanesce
em suas pulsões teóricas a metafísica da substância de amor, camuflada no
discurso de sexualidade, no discurso da pulsão inaugurado em Os três ensaios e
presente até os últimos lampejos freudianos.
Com A interpretação dos sonhos (Die Traumdeutung), cuja primeira edição é
de 1900, mas que já estava pronta em 1899, Freud (1900) introduz a Deutung, que
poderia ser traduzida por interpretação, porém com alguma perda do seu sentido
original. Embora Freud empregasse indiferenciadamente die Deutung, de origem
germânica, e die Interpretation (a interpretação), de origem latina, é mais freqüente o
uso do termo alemão (HAANS, 1996, 292). Die Deutung significa a decifração de
sentido misterioso (místico), tendo die Deutung as seguintes conotações (288):
apontar, indicar e revelar um sentido oculto ou decodificar e decifrar algo ininteligível,
na atividade de um iniciado ou sábio, um sentido explícito anterior:

O termo Deutung é empregado com freqüência no texto freudiano. Aparece
como termo-base no contexto dos sonhos para designar a ‘interpretação
dos sonhos’, Traumdeutung [...] Serve também para designar a atividade do
psicanalista de decodificar os fenômenos observados em sessão e deduzir
os processos intrapsíquicos do paciente, o chamado ‘trabalho de
interpretação’, Mitteilung der Deutung, momento no qual visa a
conscientização (Bewußtmachung) do paciente ou a deflagração de novas
elaborações e associações [...]. (HAANS, 1996, p. 290).

Paralelamente aos ruidosos discursos médicos, o discurso sobre a
interpretação, significando apontar para um sentido adicional, permeia A
interpretação dos sonhos (FREUD, 1900) para apresentar a tese freudiana de que o
sonho é a realização disfarçada de um desejo recalcado, através de um trabalho que
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deforma o pensamento onírico (latente) para apresentar um conteúdo manifesto,
com as ferramentas da censura promovidas pela resistência. As fontes do sonho são
os desejos infantis inconscientes atualizados, no cotidiano, em vestígios diurnos. O
trabalho do sonho opera com: a condensação, com a síntese dos pensamentos
inconscientes que rondam o desejo em uma imagem de unidade combinada; e com
o deslocamento, mecanismo associativo que transfere os pensamentos oníricos de
alto valor para a manifestação, banal e secundária, de baixo valor no sonho,
encobrindo aqueles desejos infantis. É através da condensação e do deslocamento
que o sonho pode ser representado. A interpretação no texto de Freud apontaria
para um outro sentido daquele manifesto no sonho, o qual estaria latente e
representaria o processo primário inconsciente censurado por um processo
secundário, este responsável pelas manifestações imagéticas e simbólicas
compreendidas na condensação e tornadas aceitáveis pelo deslocamento. No
trabalho do sonho, a condensação é o conteúdo manifesto único – sem lacunas e
intervalos – e o deslocamento é a transferência da importância creditada ao
pensamento inconsciente que constrói um sentido manifesto indiferente e
incoerente, no qual a interpretação, como arte de manejar o sonho apontando-lhe
um sentido latente, pode desvendar desejos inconscientes disfarçados que foram
outrora recalcados.
A interpretação de Freud aponta para um sentido latente, o inconsciente,
daquilo que fora recalcado, aparecendo com um conteúdo manifesto, o que é
aplicado tecnicamente a todo processo inconsciente, desvendando o desejo. Se o
sonho é a realização disfarçada de desejos inconscientes que foram recalcados,
assim ocorre porque há um trabalho que condensa e desloca o latente para o
manifesto, com o risco de ser desmascarado pela Deutung – contudo somente no
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sentido sexual do termo Deutung, porquanto a interpretação é voltada para o
conteúdo dos desejos sexuais infantis. Se o inconsciente freudiano é uma formação
de recalque de representações de desejos, esse recalque somente alcança, na
teoria psicanalítica, os desejos enquanto delimitado pelo discurso sobre a
sexualidade: o desejo freudiano somente é desejo sendo sexual. Como Laplanche e
Pontalis acreditam (1998, p. 245), a interpretação freudiana está inextrincavelmente
ligada à teoria sexual e ao método transferencial, com sua associação livre de
idéias, quando uma interpretação somente pode tomar corpo na clínica por meio da
evidencia latente da sexualidade inconsciente.
Se a sexualidade é um efeito de domideologia gerando corpos que amam, a
interpretação freudiana sobre a sexualidade somente pode ser possível dentro
desses limites discursivos em que a dominação exerce pressão pulsional com um
sobre-eu impositivo. A interpretação freudiana é efetivada a partir de um discurso
socialmente disponível sobre a sexualidade, produzindo um efeito da pulsão de
dominação de sexualidade, que determina culturalmente o sentido psicanalítico de
desejo inconsciente a ser recalcado. Se o sonho é a realização disfarçada de um
desejo inconsciente que fora recalcado, somente pode ser possível como um efeito
domideológico tornado inconsciente, da mesma forma que é o recalcamento da
dominação do discurso sobre a sexualidade. Portanto, em um sonho, o que está em
questão não é uma realização de desejos inconscientes recalcados, e sim a
realização de dominação inconsciente domideologicamente recalcada: a vida de
vigília é acompanhada pela domideologia que segreda a dominação66, deixando-a

66

Como vimos em Sousa Filho (2001), a ideologia inverte a dominação, fazendo-a (esta última)
natural e necessária do mesmo modo que a sujeição, aceitação, concordância e compromisso em
relação a ela: o sujeito é vítima (e cúmplice) de sua própria dominação. Daí, a implicação ética do
pensamento de Sousa Filho, porquanto ser cúmplice da dominação é ser responsável por ela. Há a
possibilidade do mergulho narcísico na dominação ou na crítica que metamorfoseia a ideologia em
suas bases discursivas, mostrando o real de dominação na aparência do social.
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no inconsciente, enquanto que o sono chama o sonho como dominação a ser
realizada, na mesma medida em que é domideologizada novamente, com as
mesmas ferramentas de condensação e deslocamento, no amanhecer abrupto ou
tranqüilo de um novo dia. O espetáculo, o medo, a angústia, a performance, a
teatralidade, a cinematografia, o delírio, a alucinação, o impossível, enfim, o real de
dominação está no sonho para ser, em seguida, novamente e dialeticamente
investido de domideologia, a qual recalca a dominação para o inconsciente, fazendo
o sujeito acreditar que os elementos dominantes do sonho nada mais são do que
incoerências oníricas. Essas incoerências são as transformações da dominação real
para o plano domideológico, no qual o que é coerente é o próprio efeito da
domideologia: é, tautologicamente, o pai ser pai, o filho ser filho, a mãe ser mãe e o
amor ser amor.
Nossa interpretação crítica não procura, como na interpretação de Freud, um
conteúdo latente, e sim um conteúdo concomitante, em que a domideologia é
culturalmente imposta ao mesmo tempo em que sua dominação é sancionada como
verdadeira. Não nos interessa saber se existe um conteúdo manifesto “por trás” de
outro latente e em vias de explodir nos sintomas, e sim se, concomitantemente, à
emergência do discurso chega também sua dominação e seu efeito inconsciente, a
domideologia. É no encontro dos efeitos que interpretamos criticamente os discursos
sobre os mais variados objetos (amor, vida, ódio, morte), o quanto possível das
possibilidades discursivas. Com o trabalho domideológico, operando para deixar a
dominação no isso, que as representações simbólicas achegam condensadas e
deslocadas daquilo que representa uma imposição de sobre-eu: o poder. O
processo inconsciente primário e secundário é constitutivo do mesmo processo de
materialização performativa de coação à repetição discursiva, colocando as crenças
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dominantes em um tempo mítico concomitantemente ao atravessamento de pulsões
de dominação simbólica (de amor, de ódio, de vida, de morte) no mundo imaginário
do sujeito. Estamos interessados não no que é latente, mas no que é efeito, pois que
os efeitos são concomitantes na materialização discursiva constituída pela
performatividade de sobre-eu através de identificações inconscientes com o discurso
domideológico.
O pensamento freudiano em A interpretação dos sonhos abre a
possibilidade discursiva de operar metodicamente com a hermenêutica ao lado dos
discursos físicos e médicos, os quais vão perdendo importância na obra de Freud na
medida em que o autor vai inserindo um outro discurso, o discurso da hermenêutica
social, da interpretação da sociedade, que culmina em O mal-estar, em que o
discurso é iminentemente interpretativo da sociedade. Dessa maneira, podemos
interpretar três trajetórias discursivas67 no texto de Freud: o discurso físico/médico
descendente68; o discurso hermenêutico ascendente e o discurso sociológico
ascendente. Conforme a linguagem médica perde sentido nas discussões
psicanalíticas, no momento em que se introduz a associação livre para “pinçar” o
sintoma, a interpretação começa a ser importante para apontar para um sentido
latente expresso pela maquinaria do processo secundário. Os conceitos vão
tomando um sentido de campo discursivo próprio, voltado para as representações
inconscientes sem, contudo, deixar de ancorar essas representações em um corpo
metafísico próprio da origem das pulsões, sempre para a interpretação do sintoma.
67

Entre outras trajetórias, é claro; nossa análise não pretende fechar os múltiplos discursos em três, e
sim apontar a importância desses três discursos para nossa interpretação. Obviamente, são muitas
as possibilidade de interpretação das muitas possibilidades de discurso na obra freudiana.
68
“O historiador H. Stuart Hughes, num belo livro intitulado Consciousness and Society, nos sugere
uma pista: a geração de 1890 caracterizou-se pela revolta contra o positivismo. A atitude destes
intelectuais foi descrita, por diversos autores, como ‘romântica’, ‘irracionalista’, ‘anti-intelectualista’,
mas no entender de Hughes o termo que melhor lhe convém é ‘anti-positivista’ [...] o positivismo
significava mais ou menos o mesmo que ‘materialismo’, ‘mecanicismo’ ou ‘naturalismo’; estes últimos
termos aludiam às explicações com base em analogias extraídas respectivamente da física e da
biologia” (ROUANET, 1996, P. 91-92).
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Junto a essa constituição do campo psicanalítico, com o discurso hermenêutico na
teoria e na clínica, onde o discurso físico/médico é forçado, pois que o “fenômeno” é
psíquico (cultural), o discurso sociológico vai tomando peso no sentido de aplicar
esses conceitos hermenêuticos para a análise da sociedade.
Assim, ao lado da hermenêutica de A interpretação dos sonhos, temos A
psicopatologia da vida cotidiana, de 1905, e os Chistes e sua relação com o
inconsciente, de 190569. A produção freudiana, da primeira década do século XX,
retoma freqüentemente as discussões de A interpretação, o que poderia representar
um “distender” discursivo entre a primeira trajetória e a segunda. Sabe-se que Freud
se lamentava por acreditar que sua interpretação dos sonhos não chamava a
atenção nos círculos intelectuais de seu interesse. Essa opinião talvez não
correspondesse à realidade (ROUDINESCO, 1998, p. 396), o que nos coloca um
questionamento, posto que a Freud interessasse que sua interpretação influenciasse
os círculos médicos vienenses, porém estes não demonstraram interesse em utilizar
a interpretação, posto que ela não fosse nem objeto nem método da medicina. O
discurso freudiano sustentava um elástico conceitual que mais cedo ou mais tarde
viria a ceder, com uma das pontas sendo a descendência do discurso médico/físico
e a outra sendo a ascendência do discurso hermenêutico, o que representava o
descontentamento de Freud frente à aparente indiferença pelo texto de A
interpretação dos sonhos, quando em praticamente todos os livros posteriores, na
primeira década, ele menciona a hermenêutica (dos sonhos) como o caminho
metodológico da psicanálise. Sua insistência não duraria muitos anos, e o elástico
forçaria no momento da introdução do discurso antropológico/sociológico de Totem e
tabu, de 1913, quando a interpretação psicanalítica é voltada para o discurso
69

Comentários sobre o termo “interpretação” na obra freudiana podem ser encontrados em
Roudinesco e Plon (1998) e Laplanche e Pontalis (1998).
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totêmico do incesto, colocando o peso analítico sobre o complexo de Édipo na
filogênese humana.
A interpretação, que era movida em conjunção com o discurso médico/físico,
aponta para um outro sentido, o sociológico, quando, ao lado de Totem e tabu, o
discurso freudiano examina a sociedade (antropologia, política, sociologia e filosofia)
nas obras70 Psicologia do eu, de 1921, O futuro de uma ilusão, de 1927, O mal-estar
na cultura, de 1930, e Moisés e o monoteísmo, de 1939. É um movimento
sociológico inaugurado na primeira década do século XX, que traz consigo a
interpretação psicanalítica para a análise da sociedade e da cultura na mesma
medida em que prescinde do discurso médico/físico anteriormente significativo.
Temos em Freud, portanto, a introdução de um discurso que fala sobre o social,
contudo como conseqüência psíquica, e não o psíquico como sendo conseqüência
social, como sugerimos em nossa interpretação do sobre-eu impor mandamentos
culturalmente determinados por meio de pulsões de dominação, em que o amor é
nosso exemplo privilegiado. Quanto ao amor, ou melhor, a pulsão de dominação de
amor, esta representa um outro discurso de dominação presente na psicanálise
freudiana, que figura discretamente na teoria e também na clínica71. E é na síntese
de O mal-estar que o discurso sobre a interpretação e o discurso sobre a sociedade
se entrelaçam para sugerir que o supereu cultural força um mandamento que
representa Eros materializado nas pulsões de vida, ou amor: Amarás o teu próximo
como a ti mesmo! Esse mandamento é performativamente pressionado pelo sobreeu que impõe ao sujeito à domideologia de amor com pulsões de dominação de
amor.
70

Podemos ainda acrescentar A moral sexual civilizada e a doença nervosa dos tempos modernos,
de 1908.
71
A dominação do amor entra, por assim dizer, na teoria quieta e permanece na clinica calada. O
silêncio da dominação seja talvez o maior “sintoma” dos psicanalistas: pelo menos é o seu maior
segredo.
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O discurso de O mal-estar na cultura remonta radicalmente o discurso sobre
a interpretação e o discurso sobre a sociedade, prescindindo, por razões lógicas de
possibilidade discursiva, do discurso médico/físico, contundo, não prescindindo da
ontologia do sujeito, fazendo-o aparecer como causa social, como causa de
supereu, quando é o sobre-eu que articula efeitos de construção discursiva, por
meio de pulsões de dominação, gerando uma identidade de eu que somente pode
colocar a dominação no isso, através do recalque domideológico. Freud pagou um
preço metafísico caro ao propor um sujeito anterior à cultura, uma pulsão anterior à
civilização, e um recalque anterior à pressão de sobre-eu: embora o discurso sobre o
objeto psíquico tenha assumido a interpretação e a sociedade em O mal-estar, a
metafísica da substância de amor ficou intacta pela ancoragem ontológica do sujeito
ao desamparo originário. Em termos de psiquismo, não há nada de originário,
quando o desamparo é construído para a domideologia de amor ser bem-sucedida,
dando um sentido concomitante de dominação ao discurso imposto pelo sobre-eu.
Mesmo que o movimento descendente do discurso médico/físico tenha sido
deslocado por um discurso ascendente sobre a hermenêutica social, o discurso
sobre o amor fica invisível aos olhos de Freud e de todas as gerações pósfreudianas, quando sua ontologia de desamparo de amor somente pode ser
interpretada como um efeito domideológico do social gerando corpos pulsionais (de
dominação) que amam. A crítica é uma política baseada na ética de assumir uma
posição frente à coação à repetição da domideologia, imposta pelo sobre-eu cultural,
que coloca a aparição consciente, segredando a dominação inconsciente com o
recalque. É a partir disso, que podemos interpretar o eterno retorno nietzschiano
como uma posição política e ética frente à repetição da domideologia: a resposta da
clínica psicanalítica, dessa maneira, estaria no cruzamento pulsional de dominação
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de ética, de política e de saber. Tomando conhecimento da dominação inconsciente
operada pela domideologia, o sujeito deve ser responsável por sua posição
implicada de poder, criticando os efeitos domideológicos na transferência clínica,
cujo objeto é a sujeição coletiva à dominação simbólica impressa pelo sobre-eu. O
sujeito de dominação inconsciente, diante do eterno retorno do domideológico,
deveria (é um dever) tomar posição frente à coação para repetir a dominação sobre
si mesmo, criticando-a ao mesmo tempo em que desarticula a domideologia que a
sustenta: o sentido concomitante que achega com o simbólico é de dominação, o
que insta o imaginário a não olhar nada disso, fazendo da dominação a necessidade
de repetir o simbólico sempre já dominante.
Contudo, a clínica psicanalítica tem feito justamente o contrário, tem
interpelado o sujeito à domideologia de amor, com um sobre-eu psicanalítico que o
pressiona com a normalização do laço de dominação social com o amor. Esse
posicionamento da psicanálise aplicando o amor na transferência é muito grave, pois
convoca o sujeito a permanecer na domideologia, que segreda a dominação
inconsciente, fazendo do sujeito fantoche de sua própria dominação com um
discurso muito bem articulado que funciona como óleo nas engrenagens
institucionais da psicanálise (e da sociedade). O conservadorismo de amor, desde
Freud, já presente na inauguração da psicanálise, é uma tentativa institucional de
perpetuar a domideologia de amor, que tem suas raízes no Eros platônico,
conjugado com o amor cristão, alcançando a construção do Estado moderno,
incisivamente influenciado pelo romantismo (rousseauniano entre outros), cujas
conseqüências de amor (e de ódio) podem ser vistas nas catastróficas mobilizações
de amor à pátria no contexto de ódio das duas grandes guerras mundiais. O microcosmo freudiano de amor comunga com o macro-cosmo do discurso moderno de
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domideologia de amor. A psicanálise, não escapando da domideologia de amor,
intensifica-a chegando às últimas conseqüências, quando o sujeito, por um lado, tem
acesso à rememoração de sua dominação social, mas, por outro lado, é submetido a
essa dominação social pela órbita do amor: o laço social (de transferência) é
construído por meio da performatividade que impõe uma identidade de amor,
forçando o sujeito a repetir os atos de fala que o implicam na dominação: eu amo,
logo existo, necessariamente!
A questão ética e política na psicanálise é, portanto, de primeira ordem,
considerando que essa instituição insta o sujeito à domideologia de amor, fazendo
perpetuar a dominação real de sobre-eu, atravessando-o em todas as direções e
sentidos pelas pulsões de dominação. O eterno retorno da dominação produz voltas
infinitas enquanto não se põe em cheque a dominação com a crítica da
domideologia; e enquanto o amor for o palco da transferência, esta será um engodo
da pulsão de dominação de amor com conseqüências clínicas graves. Observa-se a
maior contratransferência da história da psicanálise: uma contratransferência que ela
própria criou para si, quando considerou a metafísica da substância de amor o
princípio vital de todas as coisas vivas, sobrando somente a possibilidade do
analisando sujeitar-se, no mesmo quantum qualitativo do analista, ao amor
domideológico transferencial, como fez o rebento pulsional que constituiu o infante
sob o desamparo. A transferência, por conseguinte, fundamentada no amor, segreda
isso inconscientemente: a domideologia que cega o sujeito quando olha a
dominação. O que está no discurso de transferência, enfim, não é o “amor”, e sim a
dominação simbólica de amor sobre (ou através de) o sujeito, uma dominação
materializada concomitantemente ao advento cultural de sobre-eu, pressionando um
discurso pulsional de domideologia de amor. O psicanalista depara-se com o
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discurso de dominação junto ao analisando, um discurso inconsciente, posto que
nada se sabe sobre a dominação do discurso, saindo da boca do analisando
somente o discurso. O que sustentou a psicanálise até hoje foi o seu método de
talking cure, ou cura pela fala, que possibilita ao sujeito se interrogar sobre sua
história (uma história de dominação), rememorando momentos marcantes, repetindo
a domideologia sobre si mesmo e perlaborando criticamente os processos materiais
das identificações inconscientes impostas pelo sobre-eu cultural.
Lembrar, repetir e perlaborar são próprios do processo material de
transferência

de

dominação

segredado

domideologicamente

aos

sujeitos

psicanalíticos, horizontalmente, visto que, como diz o ditado, cada cabeça é uma
sentença, cada sujeito é atravessado por proposições de dominação (sentenças
performativas) fortemente materializadas inconscientemente. Dessa maneira, o
analista nunca tem conhecimento sobre o discurso que o analisando traz: o discurso
que faz sentido para o analisando é um discurso concomitantemente dominante,
sendo que o sentido que a interpretação psicanalítica trabalha é o de concomitância
de dominação, a qual é um segredo dos dispositivos de poder, é o segredo da
modernidade. Obviamente, os primeiros momentos do vir-a-ser do sujeito é a criação
de sobre-eu em cima de “uma nova vida”, com a “gravidez”, em que as pulsões de
dominação começam já a rondar um imaginário que força a crença que isso faz
sentido, com uma pressuposição discursiva que cria, dentro da própria cultura, tudo
concomitantemente, o ser investido sempre já da pulsão de dominação de vida, com
o cuidado político de fazer funcionar essa pulsão: o bio-poder. É com essa pressão
de sobre-eu que começa a ser materializada performativamente a identidade, com o
risco da foraclusão do abjeto que essa identidade exclui, posto que uma identidade é
tudo o que não é essa identidade, ficando a identidade e a não-identidade em limites
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discursivos próximos, prontas para romper a barreira com a ameaça de psicose. O
nascimento do sujeito é, portanto, uma fixação discursiva imposta àquele que vem
a ser o sujeito, na medida em que empurra para o inconsciente o processo material
de dominação impressa com domideologia em todo o seu percurso de sujeito
histórico – eis o trauma histórico.
Conforme a domideologia é identificada pelo sujeito, concomitantemente à
sua interpelação pelo sobre-eu cultural, ela fica inconsciente, não tendo o sujeito
acesso a ela pela via da domideologia, a qual é a responsável pelo recalque da
dominação das representações no psiquismo. Nesse sentido, a clínica psicanalítica,
através da transferência de domideologia, começa com a crença do desempenho da
ação terapêutica do psicanalista, ação que teria por objetivo instar o sujeito ao amor
transferencial, investido de domideologia: o sujeito é suposto saber sobre isso.
Entretanto, esse instar que o psicanalista lança ao psicanalisando é uma
contratransferência de sobre-eu, deixando a dominação de amor permanecer
inconsciente pelo trabalho da domideologia nos dois, psicanalisando e psicanalista.
Ao invés de instar o psicanalisando ao amor transferencial, sua ação crítica deveria
(é um dever) fazer o psicanalisando interrogar-se sobre a domideologia que faz
repetir eternamente a dominação sobre ele mesmo (e sobre o psicanalista também),
desamarrando os laços de dominação social sobre (através de) o sujeito sem,
contudo, chegar a um fim. É uma crença perversa acreditar que a dominação pode
ser “curada”, quando é a partir de pulsões de dominação que o sujeito intercepta as
várias dominações investidas nele. A clínica psicanalítica é o entrecruzamento de
muitas pulsões de dominação, entre elas a de saber, a de ética e de política,
contestando o poder pelo poder: é com o dispositivo de saber que o sujeito pode se
interrogar acerca do dispositivo de poder de sexualidade, por exemplo, e de outros
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(de amor, de vida, de morte, de ódio). Não é fora da lógica discursiva que o sujeito
encontra posição, senão implicado no próprio discurso dominante sobre as coisas
que o simbólico lhe vem trazer, na mesma medida em que ele as encontra: as
identificações inconscientes são os processos de materialização performativa dos
atos de fala que fazem sentido para o sujeito, e fazem um sentido concomitante de
dominação inconsciente.
O eterno retorno da domideologia está presente no movimento pulsional
para colocar a dominação eternamente no inconsciente, para que ela permaneça
eterna. O primeiro passo do psicanalista deveria ser instar o sujeito a um
posicionamento político da dominação de que ele mesmo é cúmplice, porquanto o
trabalho do psicanalisando aceita a realidade domideológica como se fosse o real,
quando o real de dominação é segredado ao seu inconsciente. A clínica
psicanalítica, com sua mais notável ferramenta crítica, a fala – que sustenta sozinha
a psicanálise na atualidade, com a transferência crítica da dominação inconsciente –
é uma pauta ética e política que convida o sujeito a refletir sobre a dominação que
ele próprio legitima com o trabalho de domideologia. Com isso, o eterno retorno
pode não retornar, e se retorna, será somente na crítica reflexiva sobre a ação de
liberdade: a crítica da domideologia. Por esse motivo, a ferramenta do eterno retorno
é a incisão no sujeito de seu próprio discurso, sobre sua própria domideologia, que o
faz vítima e cúmplice da sua dominação real, quando a conjunção de psicanalista e
psicanalisando deveriam observar os cuidados metodológicos de crítica da
domideologia acima expostos, de que: (a) somente se pode alcançar a dominação
com o questionamento sobre a ideologia, (b) quando a dominação é o movimento
real que impulsiona o sujeito, (c) com a coação à repetição da ideologia.

135

Observamos, a seguir, o eterno retorno, a necessidade de repetir, tão bem
exemplificado por Nietzsche em um aforismo de beleza inestimável:

O maior dos pesos - E se um dia, ou uma noite, um demônio lhe aparecesse
furtivamente em sua mais desolada solidão e dissesse: ‘Esta vida, como
você a está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez e por
incontáveis vezes; e nada haverá de novo nela, mas cada dor e cada prazer
e cada suspiro e pensamento, e tudo o que é inefavelmente grande e
pequeno em sua vida, terão de lhe suceder novamente, tudo na mesma
seqüência e ordem - e assim também essa aranha e esse luar entre as
árvores, e também esse instante e eu mesmo. A perene ampulheta do
existir será sempre virada novamente - e você com ela, partícula de poeira!’.
- Você não se prostraria e rangeria os dentes e amaldiçoaria o demônio que
assim falou? Ou você já experimentou um instante imenso, no qual lhe
responderia: ‘Você é um deus e jamais ouvi coisa tão divina!’. Se esse
pensamento tomasse conta de você, tal como você é, ele o transformaria e
o esmagaria talvez; a questão em tudo e em cada coisa, ‘Você quer isso
mais uma vez e por incontáveis vezes?’, pesaria sobre os seus atos como o
maior dos pesos! Ou o quanto você teria de estar bem consigo mesmo e
com a vida, para não desejar nada além dessa última, eterna confirmação e
chancela? (NIETZSCHE, 2001, p. 230).

O mais pesado dos pesos é o questionamento sobre o eterno retorno da
domideologia,

colocando-a

como

uma

leveza

insustentável:

o

discurso

domideológico é insustentável porque está fundamentado em premissas de
realidade imediata, identificada pelo sujeito no forçamento simbólico de sobre-eu:
realidade que segreda o real da dominação sutilmente ao ouvido inconsciente. A
leveza da domideologia torna-se insustentável quando o mais pesado dos pesos, a
crítica, interroga o sujeito sobre a coação à repetição com que a pulsão de
dominação é pressionada pelo sobre-eu: o demônio é o psicanalista que surge para
tirar do sono o analisando, nunca sem interrogar-se a si mesmo com seu demônio,
nos mesmos termos em que ele (o demônio) é o psicanalisando que surge como um
novo desafio em face da domideologia. É nesse sentido que o amor em O mal-estar,
colocado, portanto, como efeito de sobre-eu e sob a crítica, nesses dois sentidos
(mandamento de amor e segredo domideológico), representa a insustentável leveza
da domideologia psicanalítica. O amor em O mal-estar na cultura é o sentido
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concomitante que Eros e Ananké vêm trazer ao sujeito com o mandamento de
sobre-eu, mal-estar, portando, em relação ao sobre-eu e em relação à domideologia,
que sustenta laços de dominação social.
Freud não chegou a essa conclusão em O mal-estar na cultura por
considerar o sujeito a partir de uma ontologia da pulsão, e o supereu como um efeito
inconsciente no psiquismo, o que nos leva a sugerir que são as possibilidades
discursivas encontradas por ele, ancoradas na domideologia de amor, na medida em
que ele estava implicado na instituição psicanalítica. Esse movimento discursivo
permitiu,

desde

a

criação

da

psicanálise,

uma

contratransferência

epistemologicamente determinada pela instituição da psicanálise, que opera não
somente na teoria a epistemologia de amor, mas também na clínica didática e na
supervisão (o pan-óptico de amor?) de formação de novos psicanalistas
supostamente preparados para lidarem com o amor. Fazendo crer que a cultura é
um efeito de sexualidade construída nas bases do discurso sobre o amor, a
psicanálise trabalha com o discurso domideológico socialmente identificado e
presente em seu texto, fazendo esquecer o sentido concomitante de dominação,
investido no amor e escondido na sexualidade. A psicanálise, dessa maneira, está
investida de domideologia de amor de cima a baixo, nos textos e nas práticas
discursivas, nas imposições de sobre-eu atravessadas nos psicanalistas e nas falas
dos analisandos, que trazem o amor da rua para ter o sentido de neurose de
transferência. Pretendemos fazer, pois, uma antropologia do sobre-eu aplicada à
vida de Freud e à instituição psicanalítica, como movimento de massas. Os aspectos
históricos descritos ao longo deste capítulo estão baseados em Gay (1989),
Roudinesco e Plon (1998) e Perestrelo (1996).
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Como

sujeito

de

domideologia

inconsciente,

Freud

é

um

efeito

domideológico dos discursos que pressionavam, com a imposição de um sobre-eu
judaico

e

europeu

(iluminista,

positivista,

cientificista,

romântico,

nacional,

homofóbico, misógino, anti-semita, entre muitas outras possibilidades discursivas), a
emergência do grande eu freudiano, de Sigismund Schlomo Freud, burguês, médico
e psicanalista, regrado à moda de Ananké e Eros. Mesmo antes de seu nascimento
“físico”, um sobre-eu sempre já forçava pulsões de dominação no sentido de
interpelar um novo sujeito inconsciente da própria dominação que achegava de
todas as direções culturais, no seio de uma família judaica, cujo judaísmo era aberto
às outras possibilidades discursivas de educação incentivadas por seu pai, um judeu
“assimilado” pela proposta européia liberal. Sua cidade de nascimento foi Freiberg,
na Morávia do Império Austro-Húngaro, onde, em 1856, o novo rebento foi
performativamente convidado a erguer-se em formação domideológica, para ser
conquistado pelo mundo de cultura. Naquela época, o pequenino Freud foi
interpelado pelos primeiros raios culturais que permeavam o ambiente familiar: o
nascimento de um irmãozinho que viria a falecer; as aventuras com sua babá72,
tcheca e católica; o nascimento de sua irmã Anna, de quem tinha violentos ciúmes; o
judaísmo esclarecido da Haskalá com as primeiras letras73.
Jacob e Amália decidem deixar Freiberg rumo à Viena em 1860. A partir de
1865, o jovem Sigismund entra para o Gymnasium (Realgymnasium e o
Obergymnasium), cuja formação era voltada ao humanismo clássico, à cultura
germânica, às letras e às artes em geral. Na época, começou a dar vazão, na forma
72

“Ela era rude e muito exigente com o menino precoce, mas, achava Freud, ele a amara também por
isso [...] Aquela babá católica, velha e pouco atraente como era, tinha significado muito para Freud,
quase tanto quanto sua adorável mãe. Como algumas figuras que mais tarde viriam a monopolizar
sua vida imaginativa – Leonardo, Moisés, para não falar de Édipo –, o pequeno Freud gostava de
receber cuidados amorosos de suas mães” (GAY, 1989, p. 24).
73
Particularmente interessante é o segundo capítulo de A formação cultural de Freud, Freud e a
tradição judaica, onde Perestrello (1996b) analisa alguns contornos da “identidade” judaica de Freud.
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de epístolas, às pulsões de dominação de amor e de amizade, que lhe chegavam
como um impulso de cultura. Em 1871, começa a se corresponder com Eduard
Silberstein, e continua até 1881, quando, nesse entrementes, tem acesso à literatura
de Cervantes, de Goethe, de Sófocles, entre outros, e toma conhecimentos de
alguns

pensadores,

como

Aristóteles,

Feuerbach,

Brentano,

von

Brücke,

Nietzsche74, entre outros. Freud deu seus primeiros passos na cultura ocidental
moderna com lampejos atravessados de antiguidade clássica e, entrando para a
universidade de Viena75, em 1873, pôde reencontrar as pulsões de dominação de
saber na pesquisa. Pulsões essas que já eram impostas a ele, um simples “gameta”
com os tão comuns planos “narcísicos” (investimento de sobre-eu em um eu com
efeitos domideológicos) delineando os destinos (Ananké) de sua ação de dominação
social.
Entre 1873 e 1882, as pulsões de dominação presentes na Viena fin-desciècle foram interpelando Freud de forma muito particular: o saber da medicina e da
filosofia, de um lado, e a amizade76 romântica da literatura, por outro. É com a
promessa do positivismo (cientificista) que Freud se agarra à tentativa de ser um
pensador célebre, já revelada em sua correspondência. Primeiro no instituto de
zoologia, sendo bolsista de Carl Claus em Trieste, pesquisando a vida das enguias
74

“Pela correspondência verifica-se que Freud, já com dezessete anos (1873), estava familiarizado
com o que Nietzsche escrevera até aquela época, devido a sua amizade com Paneth e Lipiner, dois
admiradores incondicionais do filósofo e que se tornaram seus amigos. (Depois, quando adulto é
conhecida sua falta de interesse em ler Nietzsche; desculpava-se: para não interferir em suas idéias.
Em 1900, em carta a Wilhelm Fliess, anuncia ter comprado a obra e escreve: ‘onde espero encontrar
palavras para o que permanece mudo dentro de mim.’ Porém ainda demorou muito em lê-la. Anos
mais tarde, já bem idoso, em 1934, dirá:’em minha juventude ele representava uma nobreza que eu
não poderia alcançar.’)” (PERESTRELLO, 1996, p. 27-28). Essas palavras de Freud são significativas
para percorrermos as possibilidades discursivas encontradas por ele para a construção teórica de sua
psicanálise.
75
“Mas antes de começar a confirmar as esperanças de seus pais, e suas também, Freud enfrentou
um rito de passagem da adolescência: o primeiro amor. Em 1872, com dezesseis anos, ele voltou a
Freiberg para uma visita [...] O objeto ostensivo da devoção de Freud era Gisela Fluss, um ano mais
nova do que ele, irmã de um outro colega de escola, também de Freiberg” (GAY, 1989, p. 37).
76
“Vocês, certamente, sabem da importância dessa relação na vida de Freud e de sua conhecida frase:
‘Sempre precisei ter na vida um grande amigo e um inimigo implacável. Por vezes, sendo eles
representados pela mesma pessoa’” (PERESTRELLO, 1996, p. 14).
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machos de rio, para pensar sobre o funcionamento específico das células nervosas;
depois, no instituto de fisiologia, sendo aluno de Ernst Wilhelm von Brücke, ocasião
em que conheceu Josef Breuer. Por um lado, Freud estava se envolvendo na
filosofia positivista da medicina vienense, embarcando na pesquisa com o objetivo
de ser conhecido nesse campo como um produtor original de idéias, ao mesmo
tempo em que se interessava pelas filosofias, de onde poderia se depreender um
naturalismo e um evolucionismo darwiniano, e uma hermenêutica à la Feuerbach (e
mais tarde, com a Interpretação dos sonhos, com a teologia de Schleiermacher). Por
outro lado, estava impulsionado para a leitura literária de Cervantes, da qual retirou
todo um sentido de amizade, para entrelaçá-lo em sua domideologia de viver e, daí
em diante, de todo o simbólico lançado à domideologia de amor e de amizade.
Sobre a amizade77, Freud e Silberstein passam a se chamar de Cipião e de
Berganza, respectivamente, personagens de Coloquio de los perros (Colóquio dos
cachorros) de Cervantes.
Em 16 de junho de 1882, Freud assume um compromisso de amor com
Martha Bernays78, por quem se apaixonou loucamente, quando, sob os efeitos de
poder de amizade, ele empreendeu uma correspondência escrita, agora com letras
domideológicas de amor, as cartas de amor79. Foi com Martha Bernays que Freud

77

“Em 1875, escreve sobre a amizade ‘... creio que nunca nos separaremos pois nos tornamos amigos por
livre escolha, estamos ligados um ao outro como se tivéssemos relações de sangue. Penso que amamos
no outro a pessoa que ele é...’” (PERESTRELLO, 1996, p. 32).
78
Data do noivado, eles tinham se conhecido dois meses antes (GAY, 1989, p. 52).
79
“Essas cartas de amor, na verdade, constituem uma autêntica autobiografia de Freud no início dos
anos 1880. Continha-se muito pouco frente à noiva. Além de contar abertamente seus sentimentos
em relação ao trabalho, aos colegas muitas vezes insatisfatórios, às suas ambições irrealizadas, ele
extravasava seu desejo por ela [...] O fato de estar apaixonado subvertia a confiança em si mesmo de
Freud. Seus acessos intermitentes de ciúmes chegavam por vezes às raias do patológico, com sua
intensidade e pura cólera irracional [...] Para ele, Martha Bernays não devia tratar familiarmente um
primo pelo primeiro nome, mas devia empregar formalmente seu sobrenome. Não devia mostrar uma
predileção tão visível por dois de seus admiradores, um deles compositor e o outro pintor: como
artistas, escreveu Freud mal-humorado, eles tinham uma vantagem injusta sobre um simples cientista
como ele. E, sobretudo, ela devia abandonar todos os outros. Mas esses outros invasores incluíam
sua mãe e seu irmão Eli, que logo viria a se casar com Anna, irmã de Freud, e Martha Bernays
recusou-se a aceitar suas ciumentas exigências de romper com eles [...] Mais atento a si mesmo do
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se reencontrou no complexo amoroso através do qual havia sido interpelado com a
imposição de sobre-eu familiar, escolar, religioso, enfim, o sobre-eu que se fixa com
a instituição social. Cada encontro identificatório com os discursos culturalmente
coercitivos de sentido concomitante de dominação, inconscientemente entrelaçados
no sujeito, considerando que o amor é a obra-prima do laço social de dominação
moderno, foi imposto na emergência de Freud, personagem notável que sucumbiu
aos amores proporcionados pela união com Martha Bernays.
Como pretendia ter um casamento com um mínimo de conforto, Freud
encontrou outras pulsões que as de dominação de saber, foram elas as pulsões de
dominação de amor burguês: ele precisava de dinheiro para empreender seus
projetos amorosos de uma família burguesa na cidade de Viena80, razão pela qual
renunciou à carreira de pesquisador e decidiu se tornar clínico, primeiro no serviço
de Hermann Nothnagel (1882-1883) e, posteriormente, no de Theodor Meynert
(1883). Era por uma Viena cheia de exigências burguesas – paradoxalmente de
sexo, simultaneamente de renúncia, de curiosidade, de produção em todos os
sentidos e de iminente caos decadente – que caminhava Freud todos os dias,
interpelado pelas pulsões de dominação de amor fortemente marcadas em seu
inconsciente: pulsões, não “puramente” vienenses da belle époque, a bem da
verdade, senão européias de todas as épocas. Freud é, pode-se dizer, produto de

que nunca, Freud tinha uma vaga idéia de sua posição precária. ‘Sou muito exclusivo no que amo’,
disse a Martha Bernays dois dias depois de noivarem. E reconheceu o pesaroso: ‘Certamente tenho
uma tendência à tirania’. Mas esse relance de auto-reconhecimento não o tornou menos tirânico. É
verdade que Martha Bernays já havia recusado uma proposta de casamento, e era provável que
recebesse outras. Mas o empenho de Freud em monopolizar a jovem mulher amada é uma prova não
tanto de riscos reais, mas antes de uma instabilidade no respeito que ele tinha por si próprio. Os
conflitos reprimidos irresolvidos de sua infância, onde o amor e o ódio se entrelaçavam
indistintamente, agora voltavam para persegui-lo, quando se perguntava se realmente merecia sua
Martha” (GAY, 1989, p. 53-54).
80
“[...] em uma carta a Martha (18/10/1883), Freud mostra esse conflito entre o trabalho científico e o
amor por Martha (pois ao amá-la tinha de pensar em ganhar dinheiro). A pesquisa era o sonho; Martha,
a realidade” (PERESTRELLO, 1996, p. 34).
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uma Europa de todas as épocas e, particularmente, um alemão romântico81 e
positivista82. Todas essas pulsões de dominação, formando um compromisso
domideológico, no sentido concomitante de segredar ao inconsciente a própria
dominação, atravessando o sujeito cúmplice, foram pressionadas performativamente
para a criação desse “monstro” que nós próprios fazemos de Freud – medicina,
Darwin, hermenêutica, biologia, amor83, Martha Bernays, ciência, notoriedade,
amizade, dinheiro... performando interpretações domideológicas sobre o próprio agir.
Freud é efeito de poder do dispositivo de sexualidade, suas teorias são abraçadas
com o complexo amoroso, e outros complexos, sua ação social é atravessada de
domideologia pressionada de sobre-eu, não o supereu que proíbe, e sim o sobre-eu
produtivo de sentido, concomitantemente à sua dominação inconsciente, a
dominação do significante, inconscientemente transitada no sujeito pelas pulsões de
dominação.
Esse começo de vida freudiano, com a Universidade, com Martha Bernays,
com suas amizades, esse desejo de se tornar importante no mundo do saber, essas
pulsões de dominação que formam um compromisso inconsciente, para que não
seja revelada suas bases de dominação social, de poder de sobre-eu, marcam

81

“Ora, qual é o horizonte cultural de Freud nesta época? Não há como negar razão a Peter Gay: é o
de um ‘alemão cultivado, de assombrosa memória.’ [...] Uma educação clássica, com vários anos de
grego e de latim – ocasionalmente, Freud escreve uma frase ou uma palavra nestas línguas, com
evidente ironia – e com forte ênfase na literatura germânica dos séculos XVIII e XIX, começando com
Lessing e passando por Goethe, Schiller, Hoffmann, Heine, Etc.” (GAY, 1989, p. 87-88).
82
“[...] a influência intelectual mais decisiva sobre ele foi a exercida por seu professor de fisiologia, Ernst
Brücke, de quem fala por várias vezes na Interpretação dos sonhos. E Brücke não era vienense, para
começar – vinha da Alemanha, como aliás a maioria dos professores que abrilhantavam o corpo
docente da Universidade de Viena naquela época. Mais do que isso, Brücke encarnava, juntamente
com Helmholtz e du Bois-Reymond, a atitude positivista, que hoje em dia não goza de boa reputação,
mas que em 1875 era o que havia de mais avançado em matéria de filosofia da ciência” (GAY, 1989, p.
89).
83
“No início dos anos 1880, quando estava se preparando para a clínica particular, os principais
interesses de Freud eram mais profissionais do que teóricos. Mas os mistérios da mente humana
vinham absorvendo cada vez mais a sua atenção. No começo de 1884, ele citou à sua ‘doce
princesinha’ um de seus poetas favoritos, Friedrich Schiller, de maneira um pouco sentenciosa: ‘Fome
e amor: esta, afinal, é a verdadeira filosofia, como disse nosso Schiller’” (GAY, 1989, p. 58). E Freud
fez realmente da fome, também Necessidade, e do amor (Eros) a sua verdadeira psicanálise.
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Freud com um impulso, um agir sobre o mundo, uma coação irresistível à repetição,
atuando por toda a sua vida como identificações inconscientes com o discurso
domideológico, quando a ampulheta do retorno do recalcado, ou seja, do retorno da
dominação via domideologia, é virada, e virada, e virada... indefinidamente, até
chegar àquele momento ético e político do eterno retorno. A dominação retornará
mais uma vez? E por quantas vezes mais? Isso me agrada, me tritura, ou faço disso
uma crítica contra a domideologia? Ou jogo minhas pulsões de dominação de saber
contra a própria dominação, momento único a que chegou o pensamento
inconsciente crítico?
Em

1885,

Freud

tornou-se

Privatdozent

(Professor

Assistente)

da

Universidade de Viena e empreendeu uma viagem à Paris, fruto de uma bolsa de
estudos, com o objetivo de conhecer o pensamento de Jean Martin Charcot acerca
da hipnose das histéricas, que certamente está envolvida nas raízes da psicanálise.
Retornando à Viena em 1886, instigado pelas idéias de seu novo pai teórico (von
Brücke havia sido o primeiro), abriu um consultório médico e, em 13 de setembro,
casou-se com Martha. Se, entre 1882 e 1895, Freud tinha uma amizade filial com
Josef Breuer, que o ajudou a se instalar como médico e com quem produziu Estudos
sobre a histeria, logo após o nascimento de sua primeira filha, Mathilde, em 1887,
conhece Wilhelm Fliess, por intermédio de Breuer, com quem viria a ter uma
amizade apaixonada. O imaginário de Freud deixou-se impulsionar pelas pulsões de
dominação de amizade e de saber, que achegavam nas figuras de Breuer, com
quem divergia a respeito da fisiologia ocupar um papel na psicologia e sobre a teoria
da sedução, e de Fliess, desenvolvendo uma apaixonada correspondência, onde se
imprimiam os encontros e desencontros teóricos sobre a emergente psicanálise. Se
com o primeiro Freud travou um laço de amizade filial, com problemas relativamente
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calmos e um desentendimento progressivo à medida que firmava relações com
Fliess e com a teoria da bissexualidade, sem, contudo, um rompimento odioso, com
o segundo houve uma abrupta e violenta quebra de relações, fruto dos descuidos de
ambos em progressivamente atribuir ao outro o que pertencia a si, no que se refere
às descobertas da sexualidade, tamanho era o envolvimento emocional e a
confusão projetada um ao outro.
Dessas amizades, brotou de pensamento freudiano, em suas interlocuções
com Breuer, a teoria da sedução, da histeria, da hipnose, da catarse e da
associação livre, com sua aplicação teórica e clínica, a psico-análise, e, através das
cartas trocadas com Fliess, sua auto-análise, o abandono da teoria da sedução, com
a descrença em sua neurótica, a teoria da fantasia, do sonho, do inconsciente e do
recalcamento e, enfim, o Édipo de Sófocles. Nos últimos quinze anos do século XIX,
Freud, que já havia sido investido das domideologias presentes na Europa de todos
os tempos, reencontrou-as em seus relacionamentos amorosos, tanto no casamento
de amor burguês com Martha, como em suas amizades, ora mais ora menos
polêmicas, com os personagens que podiam ser também invadidos por pulsões de
saber, de amor, de amizade e, como não poderia deixar de ser, para o Freud de
Amália, de notoriedade científica.
Todo esse processo de materialização da dominação inconsciente dessa
cultura imposta por um sobre-eu europeu culminou na publicação de A interpretação
dos sonhos (1900), sumidade de saber, de notoriedade, de desejo, de originalidade,
de hermenêutica, de inconsciente, de medicina e de física, livro que estava à frente
de seu tempo: o discurso médico/físico aliado ao discurso hermenêutico
impressionava, mas não influenciava nem a medicina nem a filosofia, enquanto
Freud se dedicava à construção de um novo campo: a psicanálise. Tal discurso não
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interessava à medicina porque era hermenêutica particular, e não interessava à
filosofia porque era medicina particular, fazendo-nos compreender o desagrado de
Freud justamente pelos dois campos de saber que mais o interpelavam, as pulsões
de

dominação

de

saber

médico

e

filosófico.

Contudo,

esse

discurso

médico/físico/hermenêutico estava se apropriando de um objeto que não lhe
pertencia

enquanto

fosse

médico/físico

e

enquanto

não

fosse

hermenêutico/antropológico: são efeitos domideológicos sujeitar o discurso a
entidades ontológicas como o sujeito freudiano, com sua pulsão biológica, seu
recalque de desprazer, sua sexualidade causal e seu amor metafísico. Se existe um
sujeito na psicanálise, somente pode ser um efeito de domideologia que segreda as
dominações.
Foi na primeira década do século XX que a psicanálise se erigiu como
instituição voltada para o saber do inconsciente e para a clínica, com a publicação
de importantes textos freudianos, tais como A psicopatologia da vida cotidiana
(1901), O caso Dora (1905), Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905), O
pequeno Hans (1909), O homem dos ratos (1909), Cinco lições de psicanálise
(1910) e Leonardo da Vinci (1910). Concomitantemente, acontecia a criação da
Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras (Psychologische Mittwoch-Gesellschaft)
em 1902. Foi extinta, em 1907, com 22 membros ativos, para a criação de uma
associação psicanalítica de maior porte, a Associação Vienense de Psicanálise
(Wiener Psychoanalytische Vereinigung), que serviria de modelo para todas as
associações sob a tutela da IPA (International Psychoanalytical Association –
Associação Internacional de Psicanálise), inaugurada, em 1908, com 58 membros
(27 médicos). Foi naquela primeira associação, a Psychologische MittwochGesellschaft, que Freud empreendeu a divulgação sincera de sua elaboração teórica
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e clínica, formando os primeiros psicanalistas, Stekel e Federn (1904), e as primeiras
formatações técnicas para o empreendimento psicanalítico.
Esse momento histórico para a psicanálise seria o ensaio institucional da
domideologia de amor lembrada, repetida e perlaborada no discurso de atas, artigos,
livros e na clínica, quando a dominação inconsciente de amor é fixada com toda sua
pressão de sobre-eu para imprimir uma interpretação sobre o amor, sancionada pela
teoria e pela clínica psicanalíticas. A história é a da dominação de um discurso sobre
o amor, é uma história à luz de Foucault, registrada na performatividade de discurso
domideológico de sexualidade e, muito secretamente, de amor, onde o peso
institucional é marcante para os sujeitos interpelados por essa nova proposta de
amor: a psicanálise. As mesmas pulsões de dominação de amor que interpelaram
Freud desde seu emergir como sujeito – fruto de uma cultura ocidental que se
transforma, desde os gregos, em torno da domideologia de amor – investiam agora o
discurso institucional da emergente psicanálise.
A partir da fundação da IPV, Die Internationale Psychoanalytische
Vereinigung (Associação Internacional de Psicanálise) em 1910, as teorias de Freud
tomaram um rumo institucional, no qual não era possível demarcar uma fronteira
nítida entre as elaborações freudianas e a emergência da instituição da psicanálise,
posto que uma justificasse a outra: a psicanálise instituição era baseada na
psicanálise da teoria freudiana, e esta, por sua vez, era desenvolvida no seio da
instituição. A emergência da teoria sobre a sexualidade, fundamentalmente investida
de domideologia de amor, participava, concomitantemente, da emergência
institucional do freudismo como instituição de amor. E para dar seguimento às suas
teorias e respaldo europeu ao seu movimento, Freud creditava a Jung um ar ariano
para desviar-se (e desviar a instituição e, concomitantemente, sua teoria) do anti-
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semitismo cada vez mais fortemente marcado no cenário europeu: Jung foi, em
Nuremberg, o primeiro presidente da IPV, mesmo contra a vontade da “bancada”
vienense judaica.
Nesses primeiros anos da IPV, um problema teórico entre os membros era
tão grave quanto um problema institucional de rompimento, e foi na figura de Adler
que Freud encontrou seu primeiro desafio teórico/institucional, quando, em 1911,
rejeitou categoricamente, ameaçadora que era, a teoria adleriana do “protesto
masculino” com seus desdobramentos contra a sexualidade (a libido) e o
inconsciente (o recalque), o que fez Adler e os adlerianos deserdarem da frente
freudiana para criarem sua própria instituição. Uma crítica teórica contra a libido era
ao mesmo tempo uma crítica institucional, o que fez Freud afirmar que na teoria
adleriana não havia amor: “[...] Adler, disse ele [Freud] a Oskar Pfister em fevereiro
de 1911, ‘criou para si um sistema de mundo sem amor, e estou executando a
vingança da insultada deusa Libido contra ele’” (GAY, 1989, p. 212). Era uma
vingança inicialmente institucional, com o afastamento do “bando de Adler”, com
injustas diagnoses psicológicas, que se transformou em uma vindita teórica, com
críticas virulentas em Sobre a história do movimento psicanalítico, de 1914, um
panfleto contra Adler e Jung. Freud, que usara inicialmente o poder institucional para
fortalecer a psicanálise, agora, diante da divergência teórica, usava a psicanálise
para fortalecer seu poder simbólico com a domideologia de amor, sob o risco de
provocar a desconfiança de seu aliado, Jung84. Este, que assistira aos embates de
um lugar privilegiado, começou a interpretar esse lugar simbólico e, depois, a
recusá-lo: era um lugar de autoridade freudiana imposta para a teoria e para a
84

“Em junho de 1911, Freud exclamou a Jung, de modo sucinto e um pouco prematuro: ‘Finalmente
me livrei de Adler’. Era um grito de vitória. Mas nas camadas mais profundas da mente de Freud,
aparentemente nada estava concluído, nada fora consolidado: ao invés de endlich – ‘finalmente’ –,
Freud escreveu num lapso revelador, endlos – ‘sem fim’. Parecia perceber problemas pela frente.
Mas ainda contava com Jung a seu lado, como sucessor que escolhera” (GAY, 1989, p. 215).
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instituição, quando o psicanalisando deveria se submeter clinicamente aos
postulados freudianos, e o membro deveria respeitar o ordenamento legal de sua
prática institucional, sob o risco de intentar contra a psicanálise.
As pulsões de dominação de saber e de amizade tomavam um rumo em
Freud e na psicanálise, o primeiro influenciando a segunda no sentido da aceitação
coletiva para seu herdeiro, Jung, que supostamente traria a paz para a instituição,
mas com Freud sendo o articulador dos bastidores e o bastidor da teoria: se desse
certo, seria uma posição no mínimo agradável para Freud. Essa dupla trajetória não
agradava a Jung, que gostaria principalmente de independência intelectual para
elaborar um conceito de libido mais amplo que as energias sexuais de Freud, o que
para este último era um absurdo: a teoria da libido era intocável. O que estava em
jogo era a autoridade de Freud85 em relação à psicanálise. Para Jung, o rumo
teórico que se tomava – o mesmo que a instituição seguia –, considerando o poder
simbólico de Freud, não se sustentava na interseção de teoria e de instituição. Foi
um movimento lento que durou de 1909 a 1912, com Freud pressionando Jung a ser
herdeiro da psicanálise ao mesmo tempo em que este tentava se livrar da autoridade
freudiana, o que somente poderia se desenrolar em um evento catastrófico para a
psicanálise, acompanhado de eventos catastróficos mais amplos, como a primeira
grande guerra.
Estamos diante de uma história do dispositivo de amor, da pulsão de
dominação de amor e da domideologia de amor, investida na subjetividade de
Freud, com conseqüências teóricas e institucionais que consideram a libido de amor
85

“Examinando o passado com animosidade, Jung remontou as origens de sua ruptura com Freud a um
episódio no verão de 1909, no navio George Washington, quando ele, Freud e Ferenczi rumavam para os
Estados Unidos. Jung – segundo seu relato – havia interpretado um dos sonhos de Freud da melhor forma
que podia, sem entrar em maiores detalhes sobre a vida privada de Freud. Freud se absteve de fornecêlos, observando Jung com desconfiança e objetando que ele [Freud] pessoalmente não poderia ser
analisado; isso poria sua autoridade em risco. Jung lembrava que essa recusa soara o dobre de finados
para o poder de Freud sobre ele. Freud, o apóstolo auto-proclamado da honestidade científica, estava
colocando a autoridade pessoal acima da verdade” (GAY, 1989, p. 215-216).
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o princípio de todas as coisas, inclusive de sua autoridade psicanalítica, o que
representa, de fato, todas as instituições modernas que utilizam o discurso sobre o
amor para justificar sua ação social: a família, a nação, a igreja. A teoria da libido,
que havia catapultado Adler e seus correligionários, agora era a lâmina que
guilhotinava Jung86: se as disputas com Adler pendiam a psicanálise mais para o
lado médico, com o discurso médico/físico adleriano sem consideração pela
hermenêutica inconsciente, Jung representava uma certa filosofia radical que não
queria aceitar o fundamento libidinal. A peleja de Freud contra Adler em prol do
poder simbólico na instituição, plenamente investido de domideologia de amor,
baseava-se na utilização do conceito de libido para imputar diagnósticos e
classificações e acabou por desgastar as suas relações com Jung, que criticava
principalmente a libido e a autoridade freudianas. A instituição da psicanálise
emergiu marcada fortemente com o amor na teoria e na clínica freudianas, e sua
consolidação, com o texto Sobre a história do movimento psicanalítico de 1914, foi a
história da domideologia institucional de amor. Neste texto político, Freud (FREUD,
1914a) delimita o campo da psicanálise – sob sua égide – fundamentado na
sexualidade e no inconsciente, campo que se apóia na observação clínica dos

86

“Jung, algumas vezes iria acrescentar causas mais intricadas para o rompimento com Freud. Ele
insinuou que Freud havia se recusado a levar a sério as conferências que apresentara nos Estados
Unidos, publicadas no final de 1912 como a psicologia do Inconsciente. ‘Escrever esse livro custoume a amizade com Freud’, relembrou Jung, ‘porque ele não conseguia aceitá-lo’. Mas,
posteriormente, ele corrigiu e tornou mais complexo esse diagnóstico: aquela não era tanto a ‘causa
real’, e sim a ‘causa final’ do rompimento, ‘porque houve uma longa preparação’. Toda a amizade,
julgava ele, havia sido, em certo sentido, uma preparação para seu tempestuoso desfecho. ‘O senhor
sabe, desde o início eu tive uma reservatio mentalis. Não podia concordar com um grande número de
suas idéias’, principalmente as idéias de Freud sobre a libido. Era bastante razoável: a divergência
mais permanente de Jung com Freud, que percorre toda a seqüência de suas cartas como um
subtexto pressago, envolvia o que, certa vez, ele mencionou delicadamente como sua incapacidade
de definir a libido – o que, em outros termos, significava que não estava disposto a aceitar a definição
de Freud. Jung tentou constantemente ampliar o significado do termo de Freud, para fazer que
abrangesse não só os impulsos sexuais, mas ainda uma energia mental geral” (GAY, 1989, p. 216).
Consideramos a libido como uma “energia mental geral”, não em termos quantitativos, mas
qualitativos: a libido pode ser interpretada como os efeitos de poder que emergem em pulsões de
dominação pressionadas pelo sobre-eu, constituindo um eu narcisicamente investido de
domideologia, que será a “base” cultural para a ação social inconsciente de dominação.
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neuróticos, dispensando a hipnose em prol da interpretação da associação livre,
método que ocorre com a transferência (de amor).
Raivoso, Freud hostiliza Adler com frases como “A visão da vida refletida no
sistema adleriano fundamenta-se exclusivamente no instinto agressivo; nele não há
lugar para o amor” (1914a, p. 65), e combate teoricamente Jung: “Vez por outra, o
entusiasmo pela causa deu margem até mesmo à inobservância da lógica científica
– quando Jung acha, por exemplo, que o complexo de Édipo não é bastante
‘específico’ para a etiologia das neuroses, e passa a atribuir essa qualidade
específica à inércia, a característica mais universal de toda matéria, animada e
inanimada!” (1914a, p. 69-70). Como podemos interpretar, a domideologia de amor,
que segreda inconscientemente a dominação de amor, é bastante específica “para a
etiologia das neuroses”, e investe o complexo de Édipo freudiano com o complexo
amoroso culturalmente disponível para Freud, com a imposição performativa de
mandamentos de amor pelo sobre-eu - um lugar para o amor, o da “inércia”
domideológica. Uma coação à repetição da pulsão de dominação de amor, que pode
ser criticada pela ética e pela política do eterno retorno nietzschiano.
A especificidade da psicanálise recém-criada e fundamentada no poder
simbólico do amor, que sancionava tanto a validade teórica como a autoridade de
Freud, era uma mistura de discurso médico/físico com discurso hermenêutico, cujas
conseqüências eram de afastamento da medicina (biologia, fisiologia, neurologia,
zoologia) e da física (mecânica e elétrica) em prol da hermenêutica, e o afastamento
da filosofia em prol da medicina/física, não sem o reforço fundamental do discurso
de dominação sobre a sexualidade e, muito secretamente, sobre o amor, tudo
pressionado na emergência institucional da nova ciência de amor. Ao invés de
padres e pastores de amor, demandávamos por nossa salvação aos cientistas de

150

amor. Com Adler, de um lado, e com Jung, de outro, esse elástico discursivo de
medicina/física/hermenêutica foi violentamente forçado e abriu espaço para um outro
discurso: o de antropologia com a narrativa mitológica de Totem e tabu (1913),
interpretando os efeitos do complexo de Édipo para a cultura em uma ontogênese e
em uma filogênese. Nesse fogo cruzado, o método da fala pela associação livre
permaneceu, de certa maneira, intacto, porquanto alcançava involuntariamente a
dominação inconsciente quando criticava o dispositivo de sexualidade sem, contudo,
ser incisiva contra o poder: paradoxalmente, a psicanálise criticava a domideologia
de sexualidade mas, em uma medida muito mais profunda, investia domideologia de
amor no sujeito.
Por conseqüência, o destino estava dado à psicanálise, com Totem e tabu,
de 1913, e Sobre a história do movimento psicanalítico, de 1914, o primeiro a
introduzir um discurso de antropologia na hermenêutica freudiana, e o segundo a
delimitar o campo epistemológico e político da instituição freudiana, fortemente
impressa segundo as linhas da domideologia de amor. Esse destino viria a forçar
ainda mais o discurso sem que, todavia, ele fosse rompido por Freud ou por todas as
gerações pós-freudianas. Porquanto Freud deixou escapar algumas vezes a
possibilidade discursiva da crítica nietzschiana da metafísica e da religião, por não
querer se sujeitar à influência de Nietzsche, ao mesmo tempo em que cobiçava uma
obra original: foi um preço caro para Freud, consumado na contratransferência de
amor institucionalmente sancionada até o presente, sendo a “transferência”
freudiana uma contratransferência domideologicamente determinada. O elástico
somente poderia ser rompido com uma hermenêutica da dominação social imposta,
inconscientemente, por uma crítica da metafísica da substância de amor.
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A domideologia de amor estava discursivamente materializada no texto
freudiano com suas trajetórias médica, física e hermenêutica, quando, com a crise
de autoridade de Freud (SANTNER, 1997), surgiu o discurso antropológico como
conseqüência da elasticidade discursiva que se criara, onde o discurso sobre o amor
entra mudo e permanece calado. Se, no decorrer dos primeiros anos do século XX,
Freud viu-se implicado no poder simbólico de amor que sustentava a psicanálise
com o Schreber87, de 1911, e o Totem e tabu, de 1913, ele assumiu essa posição
definitivamente em Sobre a história do movimento psicanalítico, de 1914,
construindo politicamente um sujeito freudiano metafísico (de medicina, de física, de
hermenêutica e, paradoxalmente, de antropologia) que demarcaria as fronteiras
teóricas de sua obra e as fronteiras institucionais de seu movimento, a psicanálise.
Foi, sobretudo, com a prescindência da possibilidade discursiva da crítica
nietzschiana da metafísica e da religião, que Freud deixou escapar a oportunidade
histórica de criticar a domideologia em sua própria obra. Contudo, estava interpelado
pelas pulsões de dominação de amor, de amizade, de saber, de notoriedade, e,
principalmente, estava implicado na instituição que havia criado com aquelas
pulsões, construindo um fundamento ontológico para o sujeito difícil de ser,
posteriormente, criticado. Freud estava preso à própria instituição que havia criado,
interpelado pela domideologia de amor, de amizade, de saber e de celebridade: não
bastava estar dominado inconscientemente pelo amor da família burguesa e pelo
amor do saber universitário; tinha que construir também uma instituição para ser
dominado por um novo amor, o amor potencializado da modernidade, um dos
recentes refúgios do amor ocidental. Freud tinha uma dúvida e uma resposta: para a
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De acordo com Santner (1997), o texto de Schreber mostra o momento de crise do poder simbólico
de Freud, que acrescentamos ser de amor. O livro de Schreber é estudado no texto Notas
psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranóia (dementia paranoides),
publicado no volume 12 da ESB.
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pergunta institucional de Schreber e de Totem e tabu sobre a autoridade freudiana
investida pelo poder simbólico de amor, a resposta política de Sobre a história do
movimento psicanalítico firmando definitivamente o amor (libido) como epistemologia
concomitante do inconsciente e da sexualidade, na medida em que o criador
assumia sua posição de amor na instituição.
Esse contexto de contestação contra a autoridade de Freud, teórica e
institucional, na emergência da psicanálise, foi interpretado de forma bastante
inteligente por Eric Santner (1997), que apresentou sua tese sobre a crise de
investidura simbólica de Freud e Schreber, cada qual em seu âmbito institucional,
mostrando a dependência fundamental que o sujeito tem da “magia performativa”88
na crença de que os atos de fala, pronunciados pelos representantes da instituição,
façam

efeito.

O

poder

simbólico

do

analista

depende

enormemente

da

performatividade que a transferência89 venha a desempenhar na crença do
analisando, quando o objetivo de uma análise é uma conscientização do sentido
latente que o inconsciente encarna, produzindo efeitos terapêuticos. Quando Jung
contesta a impossibilidade do próprio Freud ser analisado, faz com que este perca
todo o poder sobre ele, deixando Freud em uma situação complicada em relação às
suas próprias palavras: pronunciar um ato de fala sem ser acreditado significa perder
o poder simbólico que o sujeito representa frente a uma instituição ou a uma ação
social. Essa crise na investidura de Freud como psicanalista – no sentido de ser o
88

“[...] há situações em que ocorre como que uma exposição máxima à dimensão da ‘magia
performativa’ que, em circunstâncias normais [...] fornece um apoio necessário, ainda que inconsciente, a
toda sorte de autoridade simbólica” (SANTNER, 1997, p. 39).
89
“Ora, poder-se-ia argumentar que a psicanálise exibe uma dependência particularmente intensa da
magia performativa que contribui para a autoridade simbólica da fala institucional em geral, que permite
que essa fala efetue mudanças na realidade social. Com a idéia de transferência, a psicanálise
inscreveu formalmente em suas próprias fundações, em essência, essa dependência da
performatividade. Uma análise ou terapia só é eficaz quando o analisando acredita, em algum nível, que
ela o será, somente quando acredita que analista goza de um acesso privilegiado ao verdadeiro sentido
de suas palavras, relatos e sintomas. Essa transferência de confiança e crédito para o analista e para
seu poder de decodificar, apreciar e, em última estância, participar da mensagem do analisando é
crucial para a produção desse poder no analista” (SANTNER, 1997, p. 39-40).
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formulador teórico de uma instituição emergente, em uma dialética em que a teoria
serve para a instituição e esta, por sua vez, promove a teoria, crise que representa
os perigos que a “magia performativa” provoca em não fazer efeitos – veio
acompanhada pela angústia da influência de Freud em relação às suas fontes, no
sentido de formular uma teoria original para sustentar a instável psicanálise.
Tal como o Schreber de Santner, Freud veio a atender a um chamamento de
ordem institucional para representar (ou deixar a todos mudos!) suas próprias
crenças teóricas e institucionais, em uma performatividade que não podia perder sua
magia de transformar a realidade dos crentes, movimentando a emergente
psicanálise, sem o que seu trabalho de uma década estaria “papagaiando”
(discursar sem efetuar sentido). Segundo Santner, essa é uma crise própria de um
limiar de modernidade90, quando as instituições não conseguem realizar uma magia
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“Minha hipótese é que esses impasses e conflitos dizem respeito a mudanças na matriz
fundamental da relação do indivíduo com a autoridade social e institucional, aos modos como ele se
dirige e como ele responde aos chamamentos do poder e da autoridade ‘oficiais’. Esses
chamamentos são, predominantemente, convocações à ordem, ritos e processos de investidura
simbólica pelos quais um indivíduo é dotado de um novo status social, é investido de um mandato
simbólico que, desse momento em diante, impregna sua identidade na comunidade. A estabilidade
social e política de uma sociedade, assim como a ‘saúde’ psicológica de seus membros parecem
correlacionar-se com a eficácia das operações simbólicas – com o que poderíamos chamar de sua
magia performativa – pelas quais os indivíduos ‘se tornam quem são’, assumem a essência social
que lhes é atribuída através de nomes, títulos, diplomas, postos, honrarias e coisas similares.
Cruzamos o limiar da modernidade quando a atenuação desses laços sociais performativamente
efetivados torna-se crônica, quando eles já não são capazes de se apoderar do sujeito em sua
compreensão de si mesmo. A surpresa trazida pela análise da paranóia [...] é que a ‘crise de
investidura’ não tem apenas o potencial de gerar sentimentos de extrema alienação, anomia e um
vazio profundo, angústias estas associadas à ausência; uma das lições teóricas centrais do caso
Schreber é, precisamente, que a atenuação generalizada do poder e da autoridade simbólicos pode
ser vivenciada como o colapso do espaço social e dos ritos da instituição no núcleo mais íntimo do
sujeito. Os sentimentos assim gerados são [...] angústias não de ausência e perda, mas de um
excesso de proximidade, de perda da distância de uma presença obscena e malévola que parece
exercer um controle direto sobre o íntimo do sujeito” (SANTNER, 1997, p. 10-11). Cabe aqui um
elogio a Santner por considerar Schreber não um mero objeto de estudos, e sim um autor de
destaque para a compreensão da modernidade e da pós-modernidade, fazendo-nos refletir sobre
nossa ação científica. Contrariamente a Santner, interpretamos que Schreber está em um contexto
domideológico onde a dominação deixa de ser inconsciente para se tornar uma consciência delirante.
Não há uma “atenuação generalizada do poder e da autoridade simbólicos”, ao contrário, há um
reforço de poder e de autoridade instado domideologicamente na interpelação do sujeito pelos
mandamentos de sobre-eu, sendo que o amor é ator coadjuvante e a “sexualidade” atriz principal de
uma cinematografia performativa de dominação inconsciente. Prova disso é que, na seqüência dos
textos freudianos, surge Sobre a história do movimento psicanalítico, que representa um panfleto
político para a coesão da massa em torno da psicanálise, firmando a autoridade de Freud na teoria e
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performativa para o investimento simbólico do poder de seus representantes,
desempenhando uma crise de investidura do poder simbólico, que traz consigo uma
atenuação dos laços sociais, provocando angústia no sujeito. A angústia de Freud,
para o autor, nesse momento de crise nos ritos da instituição, seria em relação às
influências que ele tem das descrenças internas e externas no movimento
psicanalítico, o que o impulsionaria à “originalidade”91 teórica, para constituir a magia
performativa que seus atos de fala (teóricos e institucionais) tanto precisavam para
sua investidura simbólica de poder.
Interpretamos com certa reserva a aplicação de “angústia de influência” que
Freud sentia em relação às suas fontes – o que ocorreu não somente nesse
momento particular de crise de investidura como também durante toda sua vida –
principalmente ao pensamento nietzschiano, que provocou nele uma resistência sem
igual, desde a Universidade de Viena, passando pela Interpretação dos sonhos, por
Jung e por sua amizade com Lou Andreas-Salomé. Ao contrário de Nietzsche, um
homem que pensava com uma liberdade crítica talvez sem precedentes,
bombardeando a metafísica e a religião com uma corrosiva e contundente crítica, um
filosofar com o martelo; Freud era um burguês interessado na notoriedade de um
na instituição. Portanto, o que é olhado como um “excesso de proximidade” é a dimensão dominante
da pulsão, sempre-já presente e muitas vezes intensificada.
91
“Essa aparente obsessão com as questões de originalidade e influência, em torno da composição
do ensaio sobre Schreber, teve um contexto histórico específico. Aqueles foram anos cruciais na
consolidação do movimento psicanalítico, frente a divisões internas cada vez mais profundas – o
rompimento final com Adler viria em 1911, e com Jung, dois anos depois –, as quais, é claro, só
faziam intensificar e complicar a luta contínua pelo reconhecimento por parte da comunidade
científica e intelectual mais ampla. A instituição da psicanálise achava-se, poderíamos dizer, num
estado de emergência (emergency), no sentido de um estado de surgimento (emergence), de vir-aser, bem como de crise e exposição a perigos [...] A preocupação de Freud com a originalidade
indica, em outras palavras, sua sintonia profunda – e defensiva – com a força performativa dos
enunciados de seus colegas, num momento de acirrada contestação dos conceitos fundamentais da
psicanálise” (39). Na última palavra de nossa citação, Santner insere uma nota (16, do primeiro
capítulo) muito interessante para pensarmos a crença no discurso domideológico de outras escolas
psicanalíticas que não a freudiana: “A existência das escolas junguiana e adleriana de psicanálise é
um testemunho do sucesso dessas contestações. O fato de tais escolas trazerem o nome de seus
fundadores sugere a eficácia contínua dos enunciados de fundação. Em outras palavras, a ‘verdade’
das posições junguiana, adleriana ou freudiana continua a depender, pelo menos em parte, da
força da fala do mestre e da relação transferencial do discípulo com ela” (SANTNER, 1997, p. 180181).
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possível pensamento original, a partir do qual fosse constituída progressivamente
uma instituição que incorporasse, pelo menos em certa medida qualitativa, o
positivismo e a metafísica. Desde cedo, Freud conhecera pelo menos algumas
pinceladas do pensamento nietzschiano, o mínimo para lhe opor duras resistências
sem uma justificativa clara: a única que pusera era a de que não queria ser
influenciado pelo autor do Assim falou Zaratustra. Essa negação a Nietzsche
poderia ser interpretada, em virtude do encontro que teve desde a juventude com o
romantismo da Natureza, com uma epistemologia positivista e naturalista e com
uma inclinação ao pensamento religioso, atestado pela admiração que tinha por
Brentano, enfim, Freud tinha uma predileção por tudo aquilo que Nietzsche
criticara.
Quando Freud encontrou as possibilidades discursivas da medicina
positivista e naturalista, do romantismo da Natureza, da hermenêutica do desejo e
da antropologia para suas pulsões de saber e de notoriedade, dispensando
categoricamente a influência de Nietzsche, particularmente depois de Jung utilizar o
autor para justificar sua revolta contra o mestre, já não havia mais volta, o caminho
da psicanálise já obedecia a uma trajetória segundo as possibilidades discursivas
para o encontro freudiano com as pulsões de dominação de saber em suas
identificações. A instituição da psicanálise fora construída com uma teoria que
disponibilizava um discurso médico/físico com um hermenêutico, consubstanciando,
em Sobre a história do movimento psicanalítico, a autoridade de Freud como teórico
legítimo sobre as questões de amor, amor legítimo sobre as questões transferenciais
da clínica e legitimidade sobre as questões de representação da psicanálise. Com
essa História, Freud enfrentou a crise de investidura reforçando sua autoridade em
um nível político assumido. O discurso sobre o amor entrou na História sutilmente
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como poder simbólico da legitimidade teórica de Freud, enquanto que na teoria de
Adler “não há lugar para o amor”, e da legitimação institucional de Freud, quando
empreende uma vingança a serviço da Deusa Libido (amor), como ele mesmo
declarou.

Os

enunciados

freudianos,

que

passaram

a

ser

institucionais,

dispensavam as possiblidades discursivas de uma crítica nietzschiana da metafísica
porque eram perigosas demais para fazerem eco no corpus psicanalítico, na medida
em que desarticulariam o recém-formado sujeito freudiano de sexualidade
inconsciente (de amor), fundamentalmente positivista, darwiniano, romântico,
metafísico e, concomitantemente, ancorado na domideologia de amor.
Concordamos parcialmente com as proposições de Santner, quando ele
afirma que a psicanálise é dependente da magia performativa, fazendo crer que
seus enunciados são verdadeiros para poder fazer efeitos na realidade social. A
psicanálise freudiana, apoiando-se na performatividade da domideologia de amor,
pode abrir margem para tal interpretação somente enquanto a clínica reforçar a
dominação inconsciente por meio do amor transferencial, porque nos termos
contestatórios da crítica da domideologia é justamente essa base simbólica de
dominação efetivada performativamente que a psicanálise procuraria criticar a partir
de agora, se abríssemos mão dos preconceitos religiosos dos mandamentos de
amor em prol de uma antropologia sobre-eu. O método que a psicanálise utiliza para
rememorar os acontecimentos históricos do sujeito é eficaz, não há dúvidas, na
medida em que lembra, repete e perlabora a domideologia que segreda um sentido
concomitante

de

dominação.

Contestando

seus

próprios

pressupostos

epistemológicos, a antropologia do sobre-eu olharia para um sentido concomitante
de dominação daquilo que que a psicanálise defende há tanto tempo como amor e
como “saber inconsciente”: precisamente esse amor e esse “saber” que têm
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provocado

conseqüências

desastrosas,

interpretadas

por

nós

como

contratransferências domideologicamente determinadas, e a contratransferência da
dominação inconsciente de amor é patente e reforçada institucionalmente.
Na História, Freud não somente sintetizou sua proposta teórica, atrelada à
proposta institucional, com o discurso médico/físico/hermenêutico e, até certo ponto,
antropológico; ele reforçou a dominação inconsciente imposta domideologicamente
por um sobre-eu europeu que lança mandamentos pulsionais de amor e de saber
para que os sujeitos sejam interpelados e desempenhem uma servidão voluntária. A
performatividade na psicanálise, portanto, somente pode ser interpretada como o
sentido concomitante de dominação do discurso que deve ser criticado
politicamente, através de uma tomada de posição frente à coação à repetição da
domideologia, particularmente a de amor e de saber. Se o psicanalista hesitar,
acreditando que os atos de fala que o colocam em uma posição de amor e de saber,
são verdadeiros, não há dúvida de que ele estará impondo sentido de sobre-eu na
realidade transferencial, o que não é nada mais que contratransferência. O próprio
poder simbólico do psicanalista deveria ser criticado politicamente pela psicanálise, é
sua obrigação ética trabalhar politicamente contra a dominação inconsciente em
todos os discursos, principalmente naqueles em que ela mesma vem reforçando
domideologicamente a dominação inconsciente: de amor e de saber, com pulsões
de dominação de amor e de saber impostas e formatadas, institucionalmente, para
serem performativamente acreditadas. “Pulsões de morte”, “Eros”, “desejo”, amor e
os termos que o psicanalista utiliza, são potenciais engodos, para instar o imaginário
do sujeito na crença domideológica de seus atos de fala.
Freud, entretanto, encontrou um caminho teórico, remontado às primeiras
interpelações de pulsões de dominação de amor, de amizade e de saber, para
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construir a psicanálise segundo o discurso conjunto da medicina, da física, da
hermenêutica e da antropologia, privilegiando o objeto sexualidade inconsciente,
formatado no discurso da psicanálise, que levaria em conta, sem a menor crítica, um
discurso sempre já acessível ao Zeitgeist europeu de Freud, o discurso
domideológico de amor. A domideologia de amor, uma invenção humana que os
gregos reformaram em certo sentido, transformado em todos os tempos, passando
pelo cristianismo (que pressupunha um judaísmo), e pelo romantismo nacional,
chega na pena de Freud como a pressão de sobre-eu em impor pulsões de
dominação de amor, sendo que a prova disso é a tinta derramada no papel
consumado na História. Se Freud se deparou com uma crise de investidura
simbólica nos ritos da psicanálise, quando o poder de sua autoridade foi
intensamente contestado, principalmente nas próprias fileiras da recente “ciência do
amor”, o caminho que ele encontrou foi o reforço da domideologia de amor e de
saber, fazendo repetir a performatividade na teoria e na instituição, na medida em
que excluía do discurso, por uma questão de angústia de influência, um sentido
propriamente contestador que estava presente na possibilidade discursiva da crítica
nietzschiana da metafísica e da religião. Como estava com a sua emergência como
sujeito submetido às pulsões de dominação de amor e de saber, e como essas
pulsões encontraram um sentido conjunto no discurso da psicanálise, na emergência
da instituição da sutileza de amor, as possibilidades discursivas preliminarmente
encontradas impediram-no de criticar e contestar as próprias bases de seu saber,
investido de dominação inconsciente.
Se o Schreber é uma contestação da autoridade de Freud, o Totem e tabu é
conseqüência potencial do que aconteceria, a qualquer momento, se Freud não se
posicionasse firmemente para fazer valer seus atos de fala: a ameaça de
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desintegração da instituição, com sua morte (a de Freud) teórica e institucional. Se
outrora Jung era a salvação inevitável da psicanálise, agora a única possibilidade de
salvação era não deixar o pai morrer simbolicamente, o que pressupunha uma
exclusão total de Adler e Jung: as pulsões de dominação de amor e de saber estão
no pai assim como o amor e o saber do pai estão no coração de cada um dos
membros. Eis as bases epistemológicas do Totem, uma ameaça generalizada de
desintegração da instituição depois que o amor e o saber foram contestados, não
somente os atos de fala poderiam perder a “magia performativa”, como também a
fala poderia deixar de existir. O problema agora não é mais o poder da fala, mas a
morte da fala na iminência de matarem simbolicamente a teoria que tentava a toque
de caixa sustentar a instituição, problema resolvido remediavelmente com o panfleto
político da História, com o reforço de domideologia de amor e de saber própria do
funcionamento das instituições modernas. Quando os problemas com Jung tomaram
corpo definitivo, Jones apresentou a Freud uma proposta para a criação do Comitê
Secreto – uma fábula de vigiar e punir digna do imaginário inquisidor de serviços
secretos dos Estados.
Os ânimos na psicanálise esfriaram com sua consolidação definitiva e com o
acontecimento da primeira grande guerra. Com o fim da grande guerra e a
decadência austríaca, Viena deixou de ser o centro político do movimento
psicanalítico, que passou a se concentrar em Berlim com seu Berliner
Psychoanalytisches Institut (Instituto psicanalítico de Berlin). Nos primeiros anos da
década de 20, surge a reformulação teórica de Freud, isolado em Viena, contudo
sempre produzindo e se mantendo à frente do movimento. Ele publica Além do
princípio de prazer (1920), Psicologia das massas e análise do eu (1921) e O eu e o
isso (1923), fruto da reflexão dos últimos acontecimentos traumatizante da guerra,
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com as suas neuroses traumáticas e repetições torturantes, com as poderosas
organizações de massa emergentes – o que a tecnologia de transmissão de
informações ajudou a propagar – e com a possibilidade do eu parcialmente
inconsciente, que abriria o seu discurso mais uma vez para a possibilidade
nietzschiana de crítica, com o conceito de Es, contudo esta não foi aproveitada em
suas conseqüências mais significativas.
Com o isso, Freud (1923) torna o sujeito do inconsciente ainda mais
ontológico, quando sugere que o eu surge como uma superfície do isso, que é o
núcleo e o princípio de todo o desenvolvimento do indivíduo, através das supostas
energias que brotam dele. Como sugerimos, o isso é um efeito da imposição de eu
pelo sobre-eu, quando este trabalha domideologicamente para deixar a dominação
inconsciente no emergente sujeito: é concomitante à ontologia de um eu essencial,
núcleo das essências sociais, que está a dominação. Mais uma vez, a possibilidade
nietzschiana foi renegada por Freud, quando seria extremamente salutar a influência
de Nietzsche no pensamento freudiano, principalmente no que se refere à crítica da
ontologia, da metafísica, do positivismo, do romantismo e do naturalismo
evolucionista (darwiniano). Teríamos, pois, a possibilidade de uma crítica das
próprias bases epistemológicas que permeiam todo o pensamento freudiano e, por
conseqüência, da instituição psicanalítica. A ontologia da pulsão poderia ser revista
em prol da nossa proposta de uma pulsão de dominação imposta pela cultura,
performativamente, com a pressão de sobre-eu, quando a “pulsão de morte”
freudiana, essencial e causal, seria aberta à possibilidade discursiva e crítica do
sentido de dominação, que o próprio termo “morte” vem a representar forçadamente
na imputação de seus efeitos mágicos de uma performatividade repetitiva: a “morte”
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não é somente constativa, é também performativa, produz efeitos que modificam a
realidade cultural e alimentam as instituições sociais.
A psicanálise chega vitoriosa ao final dos anos 20, organizada nos moldes
eficientes da IPV que normalizava a análise didática e a supervisão, fazendo o
movimento psicanalítico tornar-se uma organização de massas com objetivos
expansionistas claros e sancionados em absoluto por Freud, que se encontrava em
Viena, em 1929, com a redação de O mal-estar, livro culminante e sintético da
Instituição

freudiana

e

do

Freud

institucional.

Olhamos

para

um

Freud

aparentemente descrente em Eros – que lhe havia interpelado todo o poder para sua
ação social de construção da psicanálise –, passando por discórdias entre amigos e
inimigos,

declarando-se

caminho

para

aqueles

sujeitos

atravessados

de

domideologia de amor e de saber: o Freud de Eros olhava para o seu oposto, as
pulsões de morte, encarnadas na agressão e destruição. Depois de uma vida
conturbada pela imposição de sobre-eu dos mandamentos de amor, Freud passa a
teorizá-los com o discurso da psicanálise, por meio de um sujeito inconsciente das
pulsões de morte, contra as quais as pulsões de vida despertam em rangidos para
silenciar a morte. A pulsão de dominação de morte, acessível pela imposição de
mandamento de morte pelo sobre-eu, por meio da identificação inconsciente de
dominação, quando o simbólico pressiona com toda sua força a emergência do
sujeito, encontra sustentação na pulsão de dominação de vida: na verdade, uma
ajuda a outra sendo o lado contrário da mesma pulsão, que funciona como um lado
do par binário que necessariamente transmuda no outro lado. A coação à repetição
imposta performativamente pelo sobre-eu com sua pulsão de dominação de
vida/morte, a vida tornar-se morte e a morte tornar-se vida em um eterno vir-a-ser de
morte e de vida criticado pela ética do eterno retorno, que chama o sujeito para sua
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responsabilidade política de contestação da dominação inconsciente de vida e de
morte.
Freud disserta sobre Eros nesse contexto domideológico moderno, onde o
amor sustenta um poder simbólico importante tanto para o funcionamento
institucional da psicanálise em particular, como também das instituições em geral: a
família, a nação, a igreja, o partido nazista, o trabalho, a universidade, a ciência, o
“Comitê Secreto”, entre outras. Trata-se de uma interpretação freudiana dos efeitos
do dispositivo de vida e de morte, concomitantemente, e simultânea à sua imposição
como essência social do sujeito, em que Freud os toma como natural, seja no mais
profundo abismo silencioso do sujeito (as pulsões de morte), seja naquela cultura
que é necessária, com o símbolo de amor, para amenizar a “desgraça” daquele
pequeno ser em “desamparo”, pois, como estamos interpretando, existe um
“desamparo” na medida de uma ontologia de sujeito que o pressupõe como sempre
já existindo, metafisicamente. É interessante para a domideologia de amor pressupor
um sujeito de desamparo natural para poder atuar com toda sua força naturalizante.
Seja qual for o sentido de “desamparo”, este está sempre já no discurso que vem se
impor culturalmente, no sentido concomitante de sua dominação inconsciente, com a
operação domideológica que conserva – é conservadora – a dominação no isso: daí,
a impressão de que somos dominados por algo estranho que nos movimenta, somos
sim dominados inconscientemente pelo poder simbólico imposto pelo sobre-eu,
aquela “instância” que pressiona para constituir o sujeito na pressuposição prédiscursiva da lei. A lei sanciona o discurso que está nela própria, fazendo-nos crer
que o seu funcionamento é legítimo pela própria força de apagar o antes da lei: o
tautológico da lei é eficazmente segredado para o outro lado onde se esconde a
dominação inconsciente.
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O sujeito de desamparo e de necessidade de amor, que Freud propõe em O
mal-estar, é dominado pela ontologia que pressupõe o desamparo para que o amor
seja uma coisa natural e inevitável: não há como superar o estado de desamparo
sem supostamente a cultura (o amor), mas, paradoxalmente, é a cultura que atribui
um suposto estado de desamparo para que a metafísica da substância de amor
possa se criar como identidade. A crença no estado de desamparo é própria da
reiteração performativa do ato de fala que diz ser o sujeito originalmente
desamparado na essência, quando esse desamparo é uma imposição cultural que
abre margem discursiva para uma outra: a imposição de amor. Esses mandamentos
de amor interpelavam Freud no seu fazer científico com pulsões de dominação de
amor, de ódio, de vida, de morte, materializadas em um processo de pressão de
sobre-eu quando, enfim, o sujeito de dominação inconsciente acaba por discursar na
fala, no papel, no teclado, nos gestos, no olhar, atravessado que é pela
domideologia. A performatividade de amor convoca o sujeito a participar de
desempenhos socialmente regulados e reguladores de sentidos para a ação social,
quando os atos de fala que pronunciando o amor efetuam uma mudança na
realidade cultural de modo a fazer crer que o dito é verdadeiro. A materialização do
laço social seria uma imposição de sentido domideologicamente concomitante à
dominação inconsciente, quando os discursos destinados pelo sobre-eu para a
interpelação do sujeito são, performativamente, repetitivos para instar seu imaginário
com a segurança de que o destino seja efetivado, de que o mandato seja realizado e
de que o mandamento seja cumprido.
Há ainda nos últimos dez anos da vida de Freud uma intensa produção,
frente à morte de amigos, de ex-amigos e de conhecidos, quando o regime nazista
espreitava os laços de dominação social ariana com o preconceito contra os judeus,
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as minorias étnicas e os “imorais”. O elástico discursivo ainda não fora rompido entre
o discurso médico/físico e o hermenêutico/antropológico, posto que a possibilidade
discursiva, capaz de fazê-lo, tinha sido sistematicamente renegada a cada momento
em que Freud se deparou com Nietzsche. A crítica nietzschiana seria capaz de
contestar as bases epistemológicas da psicanálise nos termos de positivismo,
romantismo, naturalismo, metafísica, ontologia e evolucionismo, para abrir uma nova
possibilidade discursiva reunida ainda no discurso da psicanálise, mas agora sob o
signo da domideologia, da pulsão de dominação, do eterno retorno ético e político,
da performatividade e da dominação inconsciente, em que encontramos argumentos
críticos para contestar o poder. O elástico não se arrebentou porque Freud estava
envolvido na instituição que ele próprio criara, dependente dela e, principalmente, da
domideologia de amor presente intensa e repetitivamente em seu discurso, fazendoo crer que as idéias de Nietzsche eram perigosas no contexto psicanalítico e, talvez,
revolucionárias demais.
Independente dos motivos, Freud não as utilizou em suas conseqüências
críticas para a modernidade, o que poderia ter fortalecido a psicanálise como teoria
libertadora e como prática clínica contestatória de poder, deixando passar todas as
oportunidades discursivas das críticas nietzschianas. O percurso freudiano foi ao
encontro das pulsões de dominação de saber médico, físico, hermenêutico e
antropológico, pagando um preço metafísico alto por não incorporar as críticas
nietzschianas, submetido que estava às pulsões de dominação de amor, de amizade
e de notoriedade. Ele foi um sujeito interpelado pela domideologia de amor, um
romântico que pensou o amor através do amor até as últimas conseqüências,
sensibilizando-se pelo destino que impulsionava seu amor. Contemporâneo das
grandes potenciações de amor/ódio e de vida/morte, em uma sociedade cada vez
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mais obsessiva nessas performatividades, Freud viu as conseqüências extremas do
amor nas instituições modernas.
Durante toda a vida, Freud esteve submetido ao complexo amoroso, que dita
os mandamentos no sentido de amar o outro em cada ontologia social, em cada
classificação cultural, como a realização do amor de mãe e filho, de pai e filha, de mãe
e pai, de amigos, de Deus, de homem e mulher, de homem e homem, homossexual,
bissexual, perverso, sexual, erótico, platônico. Eram sentidos de amor presentes no
discurso como efeitos produtivos de poder que atravessavam o sujeito, fazendo-o crer
na metafísica da substância de amor, no complexo amoroso. Quando Freud molhava
a pena em tinta, escrevendo sua carta a Fliess, confidenciando o Édipo em si, esses
sentidos que rondam o Édipo eram sempre já investidos de domideologia, quando o
complexo de Édipo participava de um complexo amoroso mais geral, aquele que
impõe um laço de dominação social como se fosse a saída positiva da cultura para a
realização do desejo. Ledo engano quando o desejo é um efeito da pulsão de
dominação de desejo, imposto positivamente pela cultura como entrada para a
dominação social do laço: o laço como desejo/amor é uma imposição performativa,
reiteradamente prescrita como verdadeira para alcançar a ação social materializada
em um processo de identificação inconsciente da dominação de certo discurso,
interpelando a emergência do sujeito. Em tudo que Freud falou sobre o amor, havia
antes uma parte da fala domideológica de amor: ele interpreta o complexo de Édipo
de um complexo sempre já presente: o complexo amoroso que fala performativamente
que o laço social (de dominação) é necessariamente amor.
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IV A interpretação freudiana sobre o amor

Com a psicanálise, o romantismo alcançou o ponto definitivamente
culminante quando criou a mais completa e valorativa interpretação sobre o amor de
que se tem notícia, a partir de onde somente poderia se esperar decadência,
decadência esta que se efetiva para a ascendência da contestação radical e salutar
da domideologia de amor: a psicanálise, como Narciso, afogou-se no lago da
dominação inconsciente, diante da beleza do amor, para depois renascer como uma
flor, a crítica da domideologia que segreda a dominação. A psicanálise freudiana
levou às últimas conseqüências, na teoria e na clínica, o valor amor, irrefletidamente,
de modo a destrinchá-lo detalhadamente, partindo da premissa de que ele seria um
valor universal, para se chegar na particularidade do ato psíquico representante, por
assim dizer, da última palavra acerca da sexualidade em nossa sociedade ocidental
moderna. É com o amor geral que se chega ao sexual particular a cada caso de
histeria, de neurose obsessiva, de perversão, de psicose ou, simplesmente, de amor
transferencial na análise, quando o que faz sentido é a dominação concomitante que
se fixa com o nome amor, o valor que, ao lado do ódio, caminhou junto, nos últimos
tempos, de outro par binário de valor: morte/vida. Uma interpretação sobre o amor
que não poderia ter ocorrido se não houvesse sempre já um discurso socialmente
acessível com a imposição de mandamentos pelo sobre-eu cultural, tal como
Amarás o teu próximo como a ti mesmo!, responsável por uma performatividade
repetitiva para inculcar o valor amor no sentido do sujeito amar seu próximo como a
si mesmo, ainda que isso seja impossível. A interpretação de amor freudiana,
portanto, participa do que estamos interpretando por um complexo amoroso, ou seja,
efeitos domideológicos de amor que atuam no pensamento freudiano sem deixar
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vestígios da concomitante dominação inconsciente: os efeitos do complexo amoroso
acabam por fazer Freud escrever, interpelado que está pela pulsão de dominação de
amor, de saber e de amizade, uma carta a Fliess, a famosa carta 71, de 15 de
outubro de 1897 (de Viena), relatando sua interpretação do Édipo de Sófocles92 que,
por sua vez, assemelha-se ao Hamlet de Shakespeare:

Um único pensamento de valor genérico revelou-se a mim. Verifiquei,
também no meu caso, a paixão pela mãe e o ciúme do pai, e agora
considero isso como um evento universal do início da infância, mesmo que
não tão precoce como nas crianças que se tornaram histéricas. (Algo
parecido com o que acontece com o romance da filiação na paranóia —
heróis, fundadores de religiões.) Sendo assim, podemos entender a força
avassaladora de Oedipus Rex, apesar de todas as objeções levantadas
pela razão contra a sua pressuposição do destino; e podemos entender por
que os ‘dramas do destino’ posteriores estavam fadados a fracassar
lamentavelmente. Nossos sentimentos opõem-se a qualquer compulsão
arbitrária e individual [do destino], tal como é pressuposto em Die Ahnfrau
[de Grillparzer] etc. Mas a lenda grega capta uma compulsão que toda
pessoa reconhece porque sente sua presença dentro de si mesma. Cada
pessoa da platéia foi, um dia, em germe ou na fantasia, exatamente um
Édipo como esse, e cada qual recua, horrorizada, diante da realização de
sonho aqui transposta para a realidade, com toda a carga de recalcamento
que separa seu estado infantil do seu estado atual.
Passou-me pela cabeça uma rápida idéia no sentido de saber se a mesma
coisa não estaria também no fundo do Hamlet. Não estou pensando na
intenção consciente de Shakespeare, mas acredito, antes, que algum
evento real tenha instigado o poeta à sua representação, no sentido de que
o inconsciente de Shakespeare compreendeu o inconsciente de seu herói.
Como é que o histérico Hamlet consegue justificar suas palavras: ‘Assim a
consciência nos torna a todos covardes’? Como é que ele consegue
explicar sua hesitação em vingar o pai assassinado através do seu tio —
ele, o homem que, sem nenhum escrúpulo, envia à morte seus cortesãos e
efetivamente se precipita ao matar Laertes? De que outro modo poderia ele
justificar-se melhor do que mediante o tormento de que padece com a
obscura lembrança de que ele próprio planejou perpetrar a mesma ação
contra seu pai, por causa da paixão pela mãe — ‘a se tratar cada homem
92

A tradução de Roudinesco e Plon (1998) dessa carta de Freud é um pouco diferente: “Foi numa
carta de 15 de outubro de 1897, dirigida a Wilhelm Fliess, que Freud interpretou pela primeira vez a
tragédia de Sófocles, fazendo dela o ponto nodal de um desejo incestuoso infantil: ‘Encontrei em
mim, como em toda parte, sentimentos amorosos em relação à minha mãe e de ciúme a respeito de
meu pai, sentimentos estes que, penso eu, são comuns a todas as crianças pequenas, mesmo
quando seu aparecimento não é tão precoce quanto naquelas que ficam histéricas (de maneira
análoga à ‘romantização’ da origem dos paranóicos – heróis fundadores de religiões). Se realmente é
assim, é compreensível, a despeito de todas as objeções racionais que se opõem à hipótese de uma
fatalidade inexorável, o efeito cativante de Édipo rei [...] A lenda grega apoderou-se de uma
compulsão que todos reconhecem, porque todos a sentiram. Todo espectador, um dia, foi em germe,
na imaginação, um Édipo, e se assombra diante da realização de seu sonho, transposto para a
realidade.“ (167). Um pouco antes, na mesma página, lê-se: “Embora Sigmund Freud nunca tenha
dedicado nenhum artigo ao complexo de Édipo, Édipo rei (e o complexo relacionado com ele) achase presente em toda a sua obra, desde 1897 até 1938. Em sua pena, aliás, a figura de Édipo é quase
sempre associada à de Hamlet” (167).
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segundo seu merecimento, quem escapará do açoite?’ Sua consciência
[moral] é seu sentimento inconsciente de culpa. E não será seu afastamento
sexual, na conversa com Ofélia, tipicamente histérico? e sua rejeição do
instinto que visa a procriar filhos? e, por fim, que dizer de ele ter transferido
a ação de seu pai para o de Ofélia? E não faz ele descer sobre si, no final,
de modo tão evidente como os meus pacientes histéricos, o castigo,
sofrendo o mesmo destino do pai, ao ser envenenado pelo mesmo rival?
(FREUD, 1892-1899, p. 316-317).

Esse trecho da carta de Freud a Fliess é muito mais revelador, como um
primeiro olhar para o Édipo, embora cego, do que as construções teóricas
posteriores ao longo de sua vida, porque coloca de maneira central o problema da
inconsciência de dominação de amor. Se Freud reivindica uma universalidade na
infância, certamente não é “a paixão pela mãe e o ciúme do pai”, e sim a
generalidade da dominação desse sentido de amor para ser uma “força
avassaladora” ou, pelo menos, um “efeito cativante”, que coage como um destino
reconhecido pela pessoa dentro de si mesma, que vem desde a infância e é
atualizado no cotidiano, na realização da domideologia do que “outrora” foi a
dominação inconsciente no sonho. O destino de Édipo é um “evento real”, qual seja,
a dominação de cultura na formação do sujeito, o que estaria tão secretamente no
inconsciente de Shakespeare como no de seu personagem Hamlet, movendo o
sujeito à ação social, como um mandamento performativo acreditado para a
permanência

domideológica

da

realidade

social.

O

complexo

amoroso,

domideologizado no complexo de Édipo positivo, apresentava-se com toda a sua
força a Freud que, em uma irrupção pulsional, derrama a tinta sobre o papel para
repetir sua amizade com Fliess por meio da correspondência. Foi com o Édipo que
Freud teorizou sujeito ao complexo amoroso que diz ser o amor a única
possibilidade de laço social, quando a domideologia é de amor.
O complexo de Édipo na obra de Freud faz parte de uma interpretação mais
ampla do amor, considerando-se principalmente os conceitos de falo, de castração e
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de narcisismo, que desempenham na teoria a particularidade domideológica de laço
social de dominação: o complexo amoroso, a domideologia de amor no discurso em
geral e no discurso particular de Freud. A teoria freudiana da sexualidade utiliza os
conceitos de falo, de castração, de narcisismo e de complexo de Édipo para
segredar o amor em seu discurso, de modo a fazê-lo funcionar (o amor) como uma
metafísica da substância, sem a qual o sujeito não superaria o “estado de
desamparo”: é necessário que a mãe ame essa criança para tirá-la de tal estado, o
que a faz imediatamente lançar seu amor para a mãe – uma construção teórica
acompanhada de domideologia de amor que perpetua o complexo amoroso na ação
social do sujeito.
Todos esses conceitos da interpretação freudiana sobre o amor estão
articulados teoricamente em uma dependência funcional advinda de categorias
sociais há muito estabelecidas, em que a domideologia segreda a dominação que o
falo representa para o destino amoroso do sujeito diante da castração, para, enfim,
ter um sentido edipiano de geração, de gênero, de cosmologia, de parentesco, de
raça, com uma saída da “libido” para os objetos socialmente atuantes. Com uma
construção pré-discursiva do amor na emergência do sujeito, os conceitos da
interpretação do amor na psicanálise trabalham para perpetuar a lei de amor, que
sanciona como verdadeiro e sempre já existente (ontologicamente), antecipando
domideologicamente o amor para fazer efeito depois da lei, no sentido de sancionar
os termos discursivos para fazer o efeito performativo de crença pela sua própria
enunciação: como se o amor que está na lei de amor fosse próprio da enunciação
da lei. Se interpretarmos criticamente o discurso do mandamento legal Amarás o teu
próximo como a ti mesmo!, verificaremos que o amor no discurso tem um efeito de
depois, apagando a pressuposição de um amor anterior ao discurso, o que insta o
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sujeito performativamente a amar seu próximo como a si mesmo: a lei é produtiva de
sentido e, concomitantemente, de poder (de amor). Se o discurso impõe a amar,
significa que o amor já existe, mas o efeito domideológico apaga o pré-discursivo
justamente para que a performatividade possa surtir crença e, por conseqüência,
possa mudar/manter a realidade social.
Embora o termo “complexo de Édipo” só apareça na obra de Freud em 1910,
sua idéia já está presente desde a carta a Fliess, seja com o termo “Édipo” seja com
a idéia de um amor primeiro pela mãe e um ódio secundário pelo pai, que, com o
passar da primeira década do século XX, vai sendo, ao menos em parte,
relativizada. De fato, a idéia de um amor (edipiano) pela mãe na mesma medida de
um ódio (edipiano) pelo pai é o ponto central na tese freudiana de que o sujeito é
inconsciente de sexualidade, quando esta é um canal para a realização do amor.
Essa idéia aparece antes em outros três conceitos da interpretação sobre o amor no
percurso teórico de Freud, primeiramente na castração, o que implica direta ou
implicitamente o falo, e, posteriormente, no narcisismo: a castração é levada a cabo
pelo pai ou pela mãe, objetos de amor da criança, que está com seu falo ameaçado
ou, simplesmente, castrado, quando seu narcisismo é voltado para os objetos,
passando o amor do eu para os objetos, completando o círculo com as duas
aceitações fundamentais para o sujeito freudiano de desejo, o reconhecimento do
parentesco e do gênero. Dessa maneira, não é inicialmente com a idéia de um
“complexo de Édipo” que Freud começa a elaborar sua interpretação teórica do
amor, e sim com os conceitos de castração e falo, este último tendo/sendo um valor
de narcisismo que, por sua vez, representa o amor pelo eu e, seqüencialmente, pelo
objeto (o pênis).
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Pesquisamos a ocorrência dos termos “falo”, “fálico”, “fálica”, “castração”,
“castrado”, “castrada”, “narcisismo”, “narcísico”, “narcísica”, “complexo de Édipo”,
“edipiano”, “edipiana” e “Eros”, em suas formas substantivas e adjetivas. Esses
conceitos foram cruzados entre si para serem analisados discursivamente sob a
perspectiva do complexo amoroso, ou seja, para se analisar como o “amor” faz uso
dos conceitos, dentro da interpretação freudiana sobre o amor, para investir
domideologia no discurso. A interpretação freudiana sobre o amor contida naqueles
conceitos, portanto, faz trabalhar a domideologia inconscientemente, influenciada
que está pela Weltanschauung do complexo amoroso. Encontramos esses termos
no corpo do texto da ESB, desconsiderando as notas de rodapé pelo motivo de que
não foi possível consultá-las pelo sistema de busca avançada da edição eletrônica.
Nota-se que, neste capítulo, as nossas notas de rodapé, apresentando o discurso
freudiano sobre o amor nos conceitos acima mencionados, estão dispostas não
necessariamente para justificar nossa apropriação de Freud, mas para apresentar
textualmente o discurso de Freud sobre o amor naqueles conceitos, considerando-os
(mesmo que textualmente não apareça a palavra “amor” em “falo”, por exemplo)
como a interpretação freudiana sobre o amor, o que freqüentemente faz a
justificação da nossa leitura de Freud. Baseamo-nos ainda em Roudinesco e Plon
(1998), Laplanche e Pontalis (1998) e as chaves-resumo de Freud (1998).
Depois da carta a Fliess, o Édipo aparece explicitamente na ESB, volume 5,
em A interpretação dos sonhos, de 1900, com a idéia de que o mito representa em
nós algo da ordem do destino, para nos impulsionar sexualmente em direção à mãe
com o preço de ódio ao pai93. Nesse mesmo texto, encontramos as primeiras
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“Deve haver algo que faz uma voz dentro de nós ficar pronta a reconhecer a força compulsiva do
destino no Oedipus [...] Seu destino comove-nos apenas porque poderia ter sido o nosso — porque o
oráculo lançou sobre nós, antes de nascermos, a mesma maldição que caiu sobre ele. É destino de
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aparições de castração94 e falo95, inclusive na forma adjetiva de fálico, mais
recorrente que o substantivo. Encontramos ainda esses termos, incluindo o
narcisismo (e seus derivados adjetivados), no volume 6, em Sobre a psicologia da
vida cotidiana96, de 1901; no volume 7, em Três ensaios97, de 1905, em Sobre as
teorias sexuais das crianças, de 1908, em que aparece pela primeira vez o complexo
de castração (FREUD, 1908, p. 197): “O efeito dessa ‘ameaça de castração’ é
proporcional ao valor conferido ao órgão, sendo extraordinariamente profundo e
persistente. As lendas e os mitos atestam o transtorno da vida emocional e todo o
horror ligado ao complexo de castração, complexo este que será subseqüentemente
lembrado com grande relutância pela consciência”.
No volume 10, em O pequeno Hans (FREUD, 1909), o tema do amor
edipiano insurgente está fortemente interligado à ameaça de castração98 e ao
complexo de castração99 aos que Hans (Herbert Graf, 1903-1973) foi submetido
quando criança, analisado por seu pai, Max Graf, e supervisionado por Freud. A
todos nós, talvez, dirigir nosso primeiro impulso sexual para nossa mãe, e nosso primeiro ódio e
primeiro desejo assassino, para nosso pai” (FREUD, 1900. p. 289).
94
Freud, ESB, v. 5, 1996, nas páginas: 388-389, 396, 399, e 445.
95
Freud, ESB, v. 5, 1996, nas páginas: 409, 410-411, 413, e 414.
96
Freud, ESB, v. 6, 1996, nas páginas: 89 e 197.
97
Freud, ESB, v. 7, 1996, nas páginas: 150 (porém acrescentado em 1915), 184 (também
acrescentado em 1915), 202-203, 206 (porém acrescentado em 1915) e 220 (com o trecho entre
parênteses acrescentado somente em 1924).
98
“Constituiria um dos processos mais típicos se a ameaça de castração produzisse um efeito adiado,
e se agora, um ano e três meses depois, ele fosse oprimido pelo medo de ter de perder essa preciosa
parte do seu ego” (1909, p. 39), “O fato é que a ameaça de castração feita a ele por sua mãe, cerca
de quinze meses antes, estava agora tendo um efeito adiado sobre ele” (110) e “A nova era uma
fantasia triunfante e apaixonada, e foi com ela que ele superou seu medo de castração” (118).
99
“Contudo, foi essa a ocasião da aquisição do ‘complexo de castração’, cuja presença vemo-nos
com tanta freqüência obrigados a inferir na análise de neuróticos, ainda que todos eles relutem
violentamente em admiti-la [...] O ‘complexo de castração’ tem deixado atrás de si vestígios
acentuados em mitos (e não somente nos mitos gregos); em uma passagem da minha Interpretação
de Sonhos [1900a], e em outros trabalhos, abordei o assunto do papel que ele desempenha” (1909,
p. 17), “A parcela de esclarecimento dado a Hans, pouco tempo antes, quanto ao fato de que as
mulheres na verdade não possuem pipi, estava fadada a ter apenas um efeito destruidor sobre sua
autoconfiança e a ter originado seu complexo de castração” (40), “Com a última fantasia de Hans, a
ansiedade que foi provocada pelo seu complexo de castração também foi superada, e suas dolorosas
expectativas receberam uma transformação mais feliz” (94), “Seu pai também não pode ser
sobrecarregado com nenhuma responsabilidade pela produção das duas fantasias do bombeiro
[págs. 64 e 92], que surgiram com o `complexo de castração’ de Hans, adquirido muito cedo” (98) e
“Tendo parcialmente dominado seu complexo de castração, ele era então capaz de comunicar seus
desejos em relação a sua mãe” (111).
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análise estendeu-se por cerca de três anos até seus cinco anos de idade (19061908), período em que o menino começou a ter fobia de animais, inicialmente de
cavalos, e posteriormente de tudo que lembrasse seu pai e sua mãe, fobias
supostamente causadas pelo complexo de castração, quando teve um amor (ódio)
pela mãe e um ódio (amor) mortal pelo pai100. Sentindo a ameaça de ter o pênis
cortado e, concomitantemente, descobrindo que a sua mãe não tinha um (assim
como a irmãzinha também não), Hans associava aos animais (cavalos,
principalmente) aquilo que ele estava vivendo inconscientemente, um amor e um
ódio concomitantes em relação ao pai e à mãe, ambos tinham pênis em sua
fantasia, sendo que o da mãe e o da irmãzinha viessem ainda a crescer. Quanto à
significação de sua fantasia do cavalo, de que ele caia e defecava, equivalia à morte
do pai (a queda) e ao nascimento de sua irmã (as fezes que caem). O que estava
em jogo nas fantasias de Hans era seu amor (ódio) pela mãe, que não tinha o “pipi”,
e seu ódio (amor) pelo pai, que lhe impedia (por sugestão de Freud) de ter acesso à
mãe. Isso sintetizava seu complexo de castração, da ameaça de ter cortado o seu
pênis caso ele persistisse no amor por sua mãe. Isso fez com que ele
inconscientemente passasse a ter medo dos cavalos, para os quais deslocava o
medo que sentia de seu pai, a quem amava (odiava). Seu auto-erotismo foi dando

100

“Ele chamava atenção para o fato de que seu amor por seu pai entrava em conflito com sua
hostilidade para com ele, considerando-o como um rival junto de sua mãe; e censurava seu pai por
não haver ainda chamado sua atenção para esse jogo de forças, fadado a culminar em ansiedade”
(1909, p. 46), “Como vocês devem lembrar-se por registros anteriores, Hans sentiu uma forte aversão
pelo bebê recém-nascido, que lhe roubou uma parte do amor de seus pais” (67), “Mas seu pai, a
quem ele não podia deixar de odiar como um rival, era o mesmo pai que ele sempre tinha amado, e
estava inclinado a continuar amando, que tinha sido seu modelo, tinha sido seu primeiro
companheiro, e tinha cuidado dele desde a mais tenra infância: e foi isso que deu origem ao primeiro
conflito [...] Pois a natureza de Hans se tinha desenvolvido tanto que, no momento, seu amor só podia
levar vantagem e suprimir seu ódio — apesar de não poder matar esse ódio, pois este era mantido
permanentemente vivo por seu amor a sua mãe [...] Sua tentativa de descobrir o que era que tinha de
ser feito com sua mãe a fim de que ela pudesse ter filhos afundou para o seu inconsciente; e seus
dois impulsos ativos — o hostil em relação a seu pai e o sádico-terno em relação a sua mãe — não
podem ser postos em uso — o primeiro, por causa do amor que existia lado a lado com o ódio, e o
segundo, por causa da perplexidade na qual suas teorias sexuais infantis o deixaram” (120-121).
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lugar a um amor objetal101 desperto para a significação do pênis em seu pai e da
ausência dele em sua mãe, posto que estava no complexo de castração, ao menos
incidindo sobre o amor que tinha por sua mãe.
Os conceitos de falo, castração e narcisismo ainda estão no volume 11 da
ESB, em Leonardo da Vinci102, publicado em 1910, mesmo ano da publicação de
Um tipo especial de escolha de objeto feita pelos homens, em que o termo
“complexo de Édipo” parece ter aparecido pela primeira vez (FREUD, 1910a, p.
117): “Ele começa a desejar a mãe para si mesmo, no sentido com o qual, há pouco,
acabou de se inteirar, e a odiar, de nova forma, o pai como um rival que impede
esse desejo; passa, como dizemos, ao controle do complexo de Édipo”. Também
aparece no volume 12, em O caso Schreber103, de 1911, em Sobre o início do
tratamento104, de 1913, em A ocorrência em sonhos de material oriundo de contos
de fadas105, de 1913, em A disposição à neurose obsessiva106, de 1913 e em
Prefácio a Scatalogic rites of all nations, de Bourke107, de 1913.
No volume 13, com a publicação de Totem e tabu, Freud (1913) coloca com
o discurso antropológico a problemática do complexo de Édipo articulado com os
conceitos de castração e narcisismo – observamos que o Édipo nasceu na
interpretação do mito e na hermenêutica antropológica da evolução do tabu do
incesto, impondo a lei contra o parricídio e contra a endogamia (a favor da
101

“Sua afeição passou de sua mãe para outros objetos de amor, mas, numa época em que havia
uma escassez destes, suas afeição voltou a ela, só para desabar numa neurose. Só depois que isso
aconteceu é que se tornou evidente a que grau de intensidade seu amor por sua mãe se tinha
desenvolvido, e por que vicissitudes tinha passado [...] O menino tinha descoberto o caminho para o
amor objetal da maneira usual, pelo cuidado que tinha recebido quando era bebê; e um novo prazer
tinha, agora, se tornado o mais importante para ele — o de dormir ao lado de sua mãe” (1909, p. 102)
e “Na sua triunfante fantasia final [pág. 91], ele somou todos os seus desejos eróticos, tanto os
derivados da sua fase auto-erótica quanto os ligados ao seu amor objetal” (105).
102
Freud, ESB, v. 11, 1996, nas páginas: 100, 101, 102-103, 106, e 131.
103
Freud, ESB, v. 12, 1996, nas páginas: 64, 68, 69-70, 72, 79-80, e 84.
104
Freud, ESB, v. 12, 1996, na página: 153.
105
Freud, ESB, v. 12, 1996, nas páginas: 307 e 309.
106
Freud, ESB, v. 12, 1996, nas páginas: 344-345.
107
Freud, ESB, v. 12, 1996, na página: 364.
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exogamia) no clã do totem. Foi a partir do evolucionismo e da primeira geração dos
antropólogos, como Frazer, que Freud pôde pressupor a presença do complexo de
Édipo, associada ao clã do totem, em suas duas grandes tragédias nos eventos
culturais da proibição do incesto e do parricídio: o assassinato do pai concomitante à
fornicação com a mãe são os dois grandes desejos presentes no psiquismo humano,
mas são recalcados e por isso inconscientes. Partindo do pressuposto de que algo
somente pode ser proibido se existe um grande desejo para que isso aconteça,
Freud considera que o desejo é em relação à mãe com o incesto e ao pai com o
parricídio, e uma instância exterior seria responsável pela proibição desse desejo.
Essa análise pode ser aplicada aos “selvagens”, quando esses são acometidos
pelos mesmos efeitos da neurose obsessiva, quais sejam eles, a ambivalência
emocional (ódio e amor, concomitantemente)108, o afastamento (recalcamento) e a
onipotência dos pensamentos, uma característica do narcisismo quando há um
investimento libidinal demasiado no eu sem o esteio objetal do amor (amor a si
mesmo109, na psicose).
Como em Hans, o complexo de Édipo está investido de amor/ódio em
relação ao pai e à mãe, o que, diante da castração e do recalque, faz deslocar o
medo do pai para os animais, conseqüências também interpretadas no suposto

108

“Sua atitude para com o animal totêmico era superativamente ambivalente: mostrava tanto ódio
quanto amor num grau exorbitante” (1913, p. 135).
109
“Tendo em mente as fixações patológicas dessa nova fase, que se tornam observáveis mais tarde,
demos-lhe o nome de ‘narcisismo’ [...] A condição de apaixonado, que é psicologicamente tão notável
e é o protótipo normal das psicoses, mostra essas emanações em seu máximo, comparadas com o
nível do amor a si mesmo [...] Essa atitude pode perfeitamente ser relacionada com o narcisismo e
encarada como um componente essencial deste [...] Os resultados psicológicos devem ser os
mesmos em ambos os casos, quer a hipercatexia libidinal do pensamento seja original, quer tenha
sido produzida pela regressão: narcisismo intelectual e onipotência de pensamentos. Se podemos
considerar a existência da onipotência de pensamentos entre os povos primitivos como uma prova
em favor do narcisismo, somos incentivados a fazer uma comparação entre as fases do
desenvolvimento da visão humana do universo e as fases do desenvolvimento libidinal do indivíduo”
(1913, p. 99-100).
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assassinato do pai da horda110 primeira e no deslocamento dos sentimentos para o
animal totêmico, formando o clã. Sendo que o que se observa na ontogênese pode
ser observado na filogênese, o desejo humano pela morte do pai e pela cópula da
mãe pode ser remontado, segundo Freud, ao assassinato do pai da horda primeira,
que dominava o saber e as mulheres no grupo, havendo a necessidade de se dividir
a culpa entre os irmãos, deslocando inconscientemente o amor/ódio recalcado do
pai para o animal totêmico e, por conseguinte, para os deuses pagãos e,
ultimamente, para o Deus cristão. As mesmas restrições em relação ao animal
totêmico, a de não matar o totem (não tocá-lo) e a de não manter relações sexuais
com a mulher do totem, são aplicadas ao complexo de Édipo111: ambos promovem a

110

“Para construir essa fábula, Freud se apoiou na literatura evolucionista. De Charles Darwin ele
extraiu, em primeiro lugar, a famosa história da horda selvagem, relatada em A descendência do
homem, em segundo, a teoria da recapitulação, no dizer da qual o indivíduo repete as principais
etapas da evolução das espécies (a ontogênese repete a filogênese), e, por último, a tese da
hereditariedade dos caracteres adquiridos. Popularizada por Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) e
retomada por Darwin e Ernst Haeckel, essa tese, chamada de ‘neolamarckiana’, foi contestada a
partir de 1883 por August Weismann (1834-1914), tendo sido definitivamente abandonada em 1930.
De James George Frazer (1854-1941) – autor da famosa epopéia O ramo de ouro, história do rei
homicida da Antigüidade latina que foi assassinado por seu sucessor, embora ele mesmo houvesse
obtido seu poder pelo assassinato de seu predecessor – Freud tomou emprestada uma concepção do
totemismo como modo de pensamento arcaico das chamadas sociedades ‘primitivas’. De William
Robertson Smith (1846-1894) retomou a tese do banquete totêmico e da substituição da horda pelo
clã. Em James Jasper Atkinson foi buscar a idéia de que o sistema patriarcal chegara ao fim na
revolta dos filhos e na devoração do pai. E da obra de Edward Westermarck (1862-1939) extraiu
considerações sobre o horror ao incesto e a nocividade dos casamentos consangüíneos”
(ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 758-759).
111
“Desse modo, estava situado na atitude típica de uma criança do sexo masculino para com os pais
a que demos o nome do ‘complexo de Édipo’ e que em geral consideramos como o complexo nuclear
das neuroses” (1913, p. 134), “É verdade que no caso do pequeno Árpád (sujeito da comunicação de
Ferenczi), seus interesses totêmicos não surgiram em relação direta com o complexo de Édipo, e sim
baseados em sua pré-condição narcisista, o temor da castração [...] O mesmo papel é
desempenhado pelo pai tanto no complexo de Édipo quanto no complexo de castração, ou seja, o
papel de um inimigo temível dos interesses sexuais da infância. O castigo com que ele ameaça é a
castração, ou o seu substituto, a cegueira.” (135), “Era muito generoso em ameaçar outras pessoas
com a castração, tal como ele próprio fora por ela ameaçado, por causa das atividades
masturbatórias” (136), “Em outras palavras, nos permitirá provar que o sistema totêmico — como a
fobia de animal do pequeno Hans e a perversão galinácea do pequeno Árpád — é um produto das
condições em jogo no complexo de Édipo” (137), “Criaram assim, do sentimento de culpa filial, os
dois tabus fundamentais do totemismo, que, por essa própria razão, corresponderam inevitavelmente
aos dois desejos reprimidos do complexo de édipo. Quem quer que infringisse esse tabus tornava-se
culpado dos dois únicos crimes pelos quais a sociedade primitiva se interessava” (147), “Adônis foi
morto por um javali, o animal sagrado de Afrodite; Átis, amado de Cibele, pereceu por castração”
(155), e “Ao concluir, então, esta investigação excepcionalmente condensada, gostaria de insistir em
que o resultado dela mostra que os começos da religião, da moral, da sociedade e da arte convergem
para o complexo de Édipo [...] Muitas vezes tive ocasião de assinalar que a ambivalência emocional,
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exogamia e o respeito pela lei do pai (do totem), na medida em que eles são o
recalcamento, no inconsciente, da culpa por um crime praticado em um tempo
imemorial. Como Freud segue uma certa epistemologia evolucionista, depois da
morte do pai da horda primeira, foi deslocado para o animal totêmico, dando lugar
para os deuses antigos que, por sua vez, cederam ao monoteísmo do Deus cristão,
sendo que cada fase tem seus ritos de sacrifício para com o antigo pai, no sentido
de atualizar o pacto de culpa para não realizar o incesto e o assassinato do pai, os
quais já estão realizados no inconsciente, segundo Freud: no princípio, era o Édipo,
ou, pelo menos, o amor/ódio dele.
Ao menos em parte, até o presente momento das elaborações freudianas, já
se esboça uma interpretação sobre o amor nos conceitos de castração, com seu
sempre inseparável falo, e de complexo de Édipo, faltando o amor do narcisismo,
que chegaria esboçado mais detidamente em 1914. Antes, porém, têm-se ainda
esses conceitos que intentamos interpretar, em uma retrospectiva, no volume 13, em
O interesse científico da psicanálise112, de 1913, em Fausse reconnaissance (‘déjá
raconté’) no tratamento psicanalítico113, de 1914, em O Moisés de Michelangelo114, de
1914, e, no volume 14, em A história do movimento psicanalítico115 (1914).
No volume 14, em Sobre o narcisismo: uma introdução, de 1914, Freud
(1914b), partindo da suposta introdução do termo por Paul Näcke116, sustenta que o

no sentido próprio da expressão — ou seja, a existência simultânea de amor e ódio para os mesmos
objetos — jaz na raiz de muitas instituições culturais importantes” (158).
112
Freud, ESB, v. 13, 1996, na página: 191.
113
Freud, ESB, v. 13, 1996, na página: 210.
114
Freud, ESB, v. 13, 1996, na página: 218.
115
Freud, ESB, v. 14, 1996, nas páginas: 63, 69-70.
116
“O termo narcisismo deriva da descrição clínica e foi escolhido por Paul Näcke em 1899 para
denotar a atitude de uma pessoa que trata seu próprio corpo da mesma forma pela qual o corpo de
um objeto sexual é comumente tratado — que o contempla, vale dizer, o afaga e o acaricia até obter
satisfação completa através dessas atividades” (1914b, p. 81). Freud acrescentou uma nota de
rodapé, em 1920, aos Três ensaios, atribuindo o termo “narcisismo” a Havelock Ellis, em 1898 (81).
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narcisismo, ao invés de ser uma perversão homossexual117, quando o indivíduo
toma seu próprio corpo como objeto de prazer, aparece em sua (do indivíduo) vida
normal118 como uma localização da libido voltada para o eu, da direção dos objetos
voltados para o eu119. Se existe um narcisismo secundário com a libido voltada para
os objetos, existe um narcisismo primário120, o que justifica o estudo do narcisismo
como sendo um ato diferenciador do auto-erotismo121, fazendo Freud citar o ditado
outrora atribuído ao poema de Schiller: “Mas, em primeiro lugar, a distinção feita
nesse conceito corresponde à distinção popular comum entre a fome e o amor”
(1914b, p. 85). Considerando a discussão sobre o narcisismo difícil122, mas
possível123, Freud interpreta o que chama de “parafrenia” e “hipocondria” como uma
retirada da libido dos objetos instalada no eu, o que se diferencia das “neuroses de

117

“Desenvolvido até esse grau, o narcisismo passa a significar uma perversão que absorveu a
totalidade da vida sexual do indivíduo, exibindo, conseqüentemente, as características que esperamos
encontrar no estudo de todas as perversões. Observadores psicanalíticos foram subseqüentemente
surpreendidos pelo fato de que aspectos individuais da atitude narcisista são encontrados em muitas
pessoas que sofrem de outras perturbações — por exemplo, conforme Sadger ressaltou, em
homossexuais —, e finalmente afigurou-se provável que uma localização da libido que merecesse ser
descrita como narcisismo talvez estivesse presente em muito maior extensão, podendo mesmo
reivindicar um lugar no curso regular do desenvolvimento sexual humano” (1914b, p. 81).
118
“O narcisismo nesse sentido não seria uma perversão, mas o complemento libidinal do egoísmo
do instinto de autopreservação, que, em certa medida, pode justificavelmente ser atribuído a toda
criatura viva. Um motivo premente para nos ocuparmos com a concepção de um narcisismo primário
e normal surgiu quando se fez a tentativa de incluir o que conhecemos da demência precoce
(Kraepelin) ou da esquizofrenia (Bleuler) na hipótese da teoria da libido” (1914b, p. 81-82).
119
“Essa megalomania, sem dúvida, surge a expensas da libido objetal. A libido afastada do mundo
externo é dirigida para o ego e assim dá margem a uma atitude que pode ser denominada de
narcisismo” (1914b, p. 81-82).
120
“Isso nos leva a considerar o narcisismo que surge através da indução de catexias objetais como
sendo secundário, superposto a um narcisismo primário que é obscurecido por diversas influências
diferentes. Desejo ressaltar que não me proponho aqui explicar ou penetrar ainda mais no problema
da esquizofrenia, limitando-me meramente a reunir o que já foi dito em outras ocasiões, a fim de
justificar a introdução do conceito de narcisismo [...] Finalmente, no tocante à diferenciação das
energias psíquicas, somos levados à conclusão de que, para começar, durante o estado de
narcisismo, elas existem em conjunto, sendo nossa análise demasiadamente tosca para estabelecer
uma distinção entre elas” (1914b, p. 82-84).
121
“Em primeiro lugar, qual a relação entre o narcisismo de que tratamos e o auto-erotismo, que
descrevemos como um estado inicial da libido? [...] Os instintos auto-eróticos, contudo, ali se
encontram desde o início, sendo, portanto, necessário que algo seja adicionado ao auto-erotismo —
uma nova ação psíquica — a fim de provocar o narcisismo” (1914b, p. 84).
122
“Parece-me que certas dificuldades especiais perturbam o estudo direto do narcisismo”
(1914b, p. 89).
123
“Ao mesmo tempo, outros meios de abordagem nos permanecem acessíveis, e através deles
podemos obter um conhecimento melhor do narcisismo” (1914b, p. 89).
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transferência” que ligam na fantasia a libido de objetos124. Interpreta também o
narcisismo125 no homem126 e, principalmente, na mulher127 e, ainda, na criança128.
Quanto ao homem, Freud coloca que ele regularmente tem uma “escolha de objeto”
do tipo de “ligação”, quando a libido é dirigida inteiramente para o objeto, coisa que
não ocorre com a mulher, tendo ela regularmente uma “escolha” narcisista, ou seja,

124

“Aqui podemos até mesmo aventurar-nos a abordar a questão de saber o que torna absolutamente
necessário para a nossa vida mental ultrapassar os limites do narcisismo e ligar a libido a objetos”
(1914b, p. 92).
125
“Uma terceira maneira pela qual podemos abordar o estudo do narcisismo é através da
observação da vida erótica dos seres humanos, com suas várias espécies de diferenciação no
homem e na mulher [...] Nessa observação, temos o mais forte dos motivos que nos levaram a adotar
a hipótese do narcisismo” (1914b, p. 93-94).
126
“Dizemos que um ser humano tem originalmente dois objetos sexuais — ele próprio e a mulher
que cuida dele — e ao fazê-lo estamos postulando a existência de um narcisismo primário em todos,
o qual, em alguns casos, pode manifestar-se de forma dominante em sua escolha objetal” (1914b, p.
95). Aqui, percebemos ou um erro de tradução ou um preconceito patente de Freud, quando se lê
“ser humano” e adiante “ele próprio e a mulher”, dando a idéia de que somente o homem é ser
humano. Ou Freud apregoou um preconceito ou, o que achamos ter acontecido, o tradutor traduziu
der Mensch, que pode significar “homem”, “ser humano” ou ainda “pessoa”, por “ser humano” ao
invés de “homem”, evidenciando um preconceito dele. Ainda: “O amor objetal completo do tipo de
ligação é, propriamente falando, característico do indivíduo do sexo masculino. Ele exibe a acentuada
supervalorização sexual que se origina, sem dúvida, do narcisismo original da criança,
correspondendo assim a uma transferência desse narcisismo para o objeto sexual” (95).
127
“Com o começo da puberdade, o amadurecimento dos órgãos sexuais femininos, até então em
estado de latência, parece ocasionar a intensificação do narcisismo original, e isso é desfavorável
para o desenvolvimento de uma verdadeira escolha objetal com a concomitante supervalorização
sexual [...] Rigorosamente falando, tais mulheres amam apenas a si mesmas, com uma intensidade
comparável à do amor do homem por elas [...] Tais mulheres exercem o maior fascínio sobre os
homens, não apenas por motivos estéticos, visto que em geral são as mais belas, mas também por
uma combinação de interessantes fatores psicológicos, pois parece muito evidente que o narcisismo
de outra pessoa exerce grande atração sobre aqueles que renunciaram a uma parte de seu próprio
narcisismo e estão em busca do amor objetal [...] O grande encanto das mulheres narcisistas tem,
contudo, o seu reverso; grande parte da insatisfação daquele que ama, de suas dúvidas quanto ao
amor da mulher, de suas queixas quanto à natureza enigmática da mulher, tem suas raízes nessa
incongruência entre os tipos de escolha de objeto [...] Mesmo para as mulheres narcisistas, cuja
atitude para com os homens permanece fria, há um caminho que eleva ao amor objetal completo. Na
criança que geram, uma parte de seu próprio corpo as confronta como um objeto estranho, ao qual,
partindo de seu próprio narcisismo, podem então dar um amor objetal completo. Existem ainda outras
mulheres que não têm de esperar por um filho a fim de darem um passo no desenvolvimento do
narcisismo (secundário) para o amor objetal” (1914b, p. 95-96).
128
“O encanto de uma criança reside em grande medida em seu narcisismo, seu autocontentamento
e inacessibilidade, assim como também o encanto de certos animais que parecem não se preocupar
conosco, tais como os gatos e os grandes animais carniceiros” (1914b, p. 96), “O narcisismo primário
das crianças por nós pressuposto e que forma um dos postulados de nossas teorias da libido é
menos fácil de apreender pela observação direta do que de confirmar por alguma outra inferência. Se
prestarmos atenção à atitude de pais afetuosos para com os filhos, temos de reconhecer que ela é
uma revivescência e reprodução de seu próprio narcisismo, que de há muito abandonaram [...] Além
disso, sentem-se inclinados a suspender, em favor da criança, o funcionamento de todas as
aquisições culturais que seu próprio narcisismo foi forçado a respeitar, e a renovar em nome dela as
reivindicações aos privilégios de há muito por eles próprios abandonados [...] O amor dos pais, tão
comovedor e no fundo tão infantil, nada mais é senão o narcisismo dos pais renascido, o qual,
transformado em amor objetal, inequivocamente revela sua natureza anterior” (97-98).
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ela ama somente a si mesma: da mesma maneira como o homem ama a mulher, ela
ama a si mesma, quando a escolha de ligação é no sentido de alimentar e proteger,
e a narcisista é no sentido de si própria. Com a criança, será justamente a hipótese
freudiana da teoria da libido aplicada ao narcisismo primário que pode ser
observada, quando ela é o objeto investido de narcisismo primário dos pais, fazendo
dela His Majesty the Baby: o eu da criança é investido de libido de narcisismo
apoiado pelos pais, que têm na fantasia a realização desses desejos primários, como,
por exemplo, segundo Freud, o menino no lugar de um grande herói, e a menina (no
lugar) ao lado de um grande príncipe.
Na criança, o narcisismo anda ao lado da castração, quando o menino sente
medo em relação ao pênis enquanto a menina sente inveja deles (do menino e do
pênis que ele tem), no mesmo momento em que, em ambos, as pulsões do eu não
estão separadas das pulsões dos objetos129, o que esclareceria a diferença em
relação às proposições adlerianas130. Freud parte do pressuposto de que as pulsões
que chegam em um eu real, como amor a si mesmo, são anteriores às idéias
culturais e éticas do indivíduo, e, nesse momento, o ideal de eu131 (futuro supereu),

129

“Os distúrbios aos quais o narcisismo original de uma criança se acha exposto, as reações com
que ela procura proteger-se deles e os caminhos aos quais fica sujeita ao fazê-lo — tais são os temas
que proponho deixar de lado, como importante campo de trabalho ainda por explorar. Sua parte mais
importante, contudo, pode ser isolada sob a forma do ‘complexo de castração’ (nos meninos, a
ansiedade em relação ao pênis; nas meninas, a inveja do pênis) e tratada em conexão com o efeito
da coerção inicial da atividade sexual. A pesquisa psicanalítica em geral nos permite reconstituir as
vicissitudes sofridas pelos instintos libidinais quando estes, isolados dos instintos do ego, ficam em
oposição a eles; mas no campo específico do complexo de castração, ela nos permite inferir a
existência de uma época e de uma situação psíquica nas quais os dois grupos de instintos, ainda
atuando em uníssono e inseparavelmente mesclados, surgem como interesses narcisistas” (1914b, p.
99).
130
“A pesquisa psicanalítica reconheceu, desde o início, a existência e a importância do ‘protesto
masculino’ mas o tem considerado, contrariamente a Adler, como sendo narcisista em sua natureza e
oriundo do complexo de castração [...] Acho inteiramente impossível situar a gênese da neurose na
estreita base do complexo de castração, por mais poderosamente que, nos homens, esse complexo
ocupe o primeiro plano entre suas resistências à cura de uma neurose. Incidentalmente, conheço
casos de neuroses em que o ‘protesto masculino’ ou, como o encaramos, o complexo de castração,
não desempenha qualquer papel patogênico, nem sequer chegando a aparecer” (1914b, p. 99).
131
“A observação de adultos normais revela que sua megalomania antiga foi arrefecida e que as
características psíquicas a partir das quais inferimos seu narcisismo infantil foram apagadas [...] A
repressão, como dissemos, provém do ego; poderíamos dizer com maior exatidão que provém do
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que se assenta sobre o eu atual através do recalcamento, é uma projeção daquele
narcisismo infantil perdido132 (amor a si mesmo) ideal, o que não significa ser uma
sublimação133, visto que esta pressupõe a libido objetal focando a pulsão, enquanto
aquele – o ideal de eu – pressupõe antes a libido do eu focando o objeto. Freud
parte então para o que entende por auto-estima, a saber, como funciona o
narcisismo134 em relação ao amor, levando-se em conta a libido de eu e a libido
objetal:
[...] o amor é avaliado como qualquer outra atividade do ego. O amar em si,
na medida em que envolva anelo e privação, reduz a auto-estima, ao passo que ser
amado, ser correspondido no amor, e possuir o objeto amado, eleva-a mais uma
vez. Quando a libido é reprimida, sente-se a catexia erótica como grave
esgotamento do ego; a satisfação do amor é impossível e o reenriquecimento do
ego só pode ser efetuado por uma retirada da libido de seus objetos. A volta da
libido objetal ao ego e sua transformação no narcisismo representa, por assim dizer,
um novo amor feliz; e, por outro lado, também é verdade que um verdadeiro amor
feliz corresponde à condição primeira na qual a libido objetal e a libido do ego não
podem ser distinguidas [...] O desenvolvimento do ego consiste num afastamento do
narcisismo primário e dá margem a uma vigorosa tentativa de recuperação desse

amor-próprio do ego [...] Esse ego ideal é agora o alvo do amor de si mesmo (self-love) desfrutado na
infância pelo ego real. O narcisismo do indivíduo surge deslocado em direção a esse novo ego ideal,
o qual, como o ego infantil, se acha possuído de toda perfeição de valor” (1914b, p. 100).
132
“O que ele projeta diante de si como sendo seu ideal é o substituto do narcisismo perdido de sua
infância na qual ele era o seu próprio ideal” (1914b, p. 101).
133
“Um homem que tenha trocado seu narcisismo para abrigar um ideal elevado do ego, nem por isso
foi necessariamente bem-sucedido em sublimar seus instintos libidinais” (1914b, p. 101).
134
“Aqui somos apoiados por dois fatos fundamentais: o de que, nos parafrênicos, a auto-estima
aumenta, enquanto que nas neuroses de transferência ela se reduz; e o de que, nas relações
amorosas, o fato de não ser amado reduz os sentimentos de auto-estima, enquanto que o de ser
amado os aumenta. Como já tivemos ocasião de assinalar, a finalidade e satisfação em uma escolha
objetal narcisista consiste em ser amado [...] A dependência ao objeto amado tem como efeito a
redução daquele sentimento: uma pessoa apaixonada é humilde. Um indivíduo que ama priva-se, por
assim dizer, de uma parte de seu narcisismo, que só pode ser substituída pelo amor de outra pessoa
por ele. Sob todos esses aspectos, a auto-estima parece ficar relacionada com o elemento narcisista
do amor” (1914b, p. 105).
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estado [...] Uma parte da auto-estima é primária — o resíduo do narcisismo infantil;
outra parte decorre da onipotência que é corroborada pela experiência (a realização
do ideal do ego), enquanto uma terceira parte provém da satisfação da libido-objetal.
(FREUD, 1914b, p. 106).
O que fica claro é que a libido trabalha investindo o eu ao mesmo tempo em
que desinveste o objeto, e investe o objeto ao mesmo tempo em que desinveste o
eu, partindo de um princípio econômico, processo balanceado pelo ideal de eu
ligado ao narcisismo, na medida em que esse ideal é uma imposição para direcionar
a libido aos objetos, somente enquanto esse mesmo ideal for um investimento do eu
em relação a si mesmo, com o amor feliz no narcisismo. Por fim, Freud conclui como
funciona o narcisismo do ideal de eu para o contexto analítico, esse narcisismo
podendo pôr fim ao tratamento quando o analisando, baseado em seu ideal de eu e,
concomitantemente, parcialmente liberado do recalque que esse ideal promove em
relação aos objetos, prefere a cura pelo amor à cura pela análise, o que é
interpretado como uma “incapacidade de amar do paciente”135. Por outro lado, a
insatisfação da libido em relação ao ideal convoca o sujeito à homossexualidade, com
um sentimento de culpa, que remonta ao medo de perder o amor dos pais136.

135

“A fórmula paralela à que se acaba de mencionar diz o seguinte: o que possui a excelência que
falta ao ego para torná-lo ideal é amado. Esse expediente é de especial importância para o neurótico,
que, por causa de suas excessivas catexias objetais, é empobrecido em seu ego, sendo incapaz de
realizar seu ideal do ego. Ele procura então retornar, de seu pródigo dispêndio da libido em objetos,
ao narcisismo, escolhendo um ideal sexual segundo o tipo narcisista que possui as excelências que
ele não pode atingir. Isso é a cura pelo amor, que ele geralmente prefere à cura pela análise. Na
realidade, ele não pode crer em outro mecanismo de cura; em geral traz para o tratamento
expectativas dessa espécie, dirigindo-as à pessoa do médico. A incapacidade de amar do paciente,
resultante de suas repressões extensivas, naturalmente atrapalha um plano terapêutico dessa
natureza. Muitas vezes, se nos depara um resultado não pretendido quando, por meio do tratamento,
o paciente é parcialmente liberdade de suas repressões: ele suspende o tratamento a fim de escolher
um objeto amoroso, deixando que sua cura continue a se processar por uma vida em comum com
quem ele ama. Poderíamos ficar satisfeitos com esse resultado, se ele não trouxesse consigo todos
os perigos de uma dependência mutiladora em relação àquele que o ajuda” (1914b, p. 107).
136
“Originalmente esse sentimento de culpa era o temor de punição pelos pais, ou, mais
corretamente, o medo de perder o seu amor; mais tarde, os pais são substituídos por um número
indefinido de pessoas” (1914b, p. 108).
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Com as elaborações do conceito de castração (por conseguinte de falo), de
complexo de Édipo e de narcisismo, Freud construiu, até o ano de 1914, as bases
de uma interpretação sobre o amor fundamentada naqueles discursos encontrados
por

ele,

quando

sintetizou

o

discurso

da

psicanálise:

o

discurso

médico/físico/hermenêutico/antropológico, condensados em um novo campo de
saber, articulados a partir do positivismo, do romantismo, do naturalismo
evolucionista e do mecanicismo. Depois disso, ainda no volume 14, encontramos
aqueles conceitos em As pulsões e seus destinos137, de 1915, em O inconsciente138,
de 1915, em Suplemento metapsicológico à teoria dos sonhos139, de 1915, em Luto
e melancolia140, de 1915, em Um caso de paranóia que contraria a teoria
psicanalítica da doença141, de 1915, em Alguns tipos de caráter encontrados no
trabalho psicanalítico142, de 1916, em Breves escritos143, de 1916. No volume 15 da
ESB, em Conferências introdutórias de psicanálise Parte I e II144, de 1916, e, no
volume 16, em Conferências introdutórias de psicanálise Parte III145, de 1917. No
volume 17, foi publicado História de uma neurose infantil, de 1918, mais conhecido
por O homem dos lobos (FREUD, 1918), embora o caso clínico acontecera entre
1910 e 1914, e sua redação tinha sido realizada nos últimos meses desse ano de
1914. O caso clínico de Serguei Constantinovitch Pankejeff, jovem russo proveniente
de uma família rica e aristocrata, é uma história de amor investida de castração
relacionada, até certo ponto, com narcisismo e complexo de Édipo, em que o
personagem participa de um drama familiar centrado nas atividades sexuais com os
137

Freud, ESB, v. 14, 1996, nas páginas: 137, 138-139, e 141.
Freud, ESB, v. 14, 1996, nas páginas: 201 e 204.
139
Freud, ESB, v. 14, 1996, nas páginas: 229, 230-231, e 232.
140
Freud, ESB, v. 14, 1996, nas páginas: 255, 256, e 263.
141
Freud, ESB, v. 14, 1996, na página: 276.
142
Freud, ESB, v. 14, 1996, nas páginas: 329, 344, 345-346, e 347-348.
143
Freud, ESB, v. 14, 1996, nas páginas: 353-354.
144
Freud, ESB, v. 15, 1996, nas páginas: 158, 166, 192 e 208-209.
145
Freud, ESB, v. 16, 1996, nas páginas: 322-323, 333, 334-335, 336-337, 340-342, 365, 371, 373,
416-417, 418-419, 421-422, 424-425, 426-427, 428-430, 446, e 456.
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membros (com a irmã, com o pai e com a mãe), extrapoladas para as empregadas
domésticas, apresentando um “diagnóstico” “que divide os psicanalistas entre os
partidários da neurose e os da psicose” (ROUDINESCO E PLON, 1998, p. 566).
Freud analisa o ambiente familiar de Serguei com o pai depressivo e a mãe
de saúde fraca, esta, por esse motivo, não podendo oferecer cuidados aos filhos, o
que foi feito por uma ama-seca inculta e camponesa chamada Nanya, que o
conquistava. Se em um primeiro momento de sua vida, Serguei era um menino
calmo e tranqüilo, de forma a ser-lhe atribuído um destino feminino, enquanto para
sua irmã um destino masculino, logo depois ele se transformou em alguém irritado e
violento, com ataques de fúria, o que ocorreu concomitantemente à chegada da
governanta inglesa, que desprezava sua amada Nanya146. Sua irmã o assustava
com uma figura de lobo, no momento em que, segundo Freud, ele passou a ter uma
neurose obsessiva, sendo muito religioso e tendo uma relação insatisfatória com o
pai até seus oito anos, quando essas suas desobediências desapareceram. Além
disso, a irmã tentava seduzi-lo brincando com seu pênis, evocando fantasias em
que, ao invés do lugar passivo em que estava envolvido, era tomado por um desejo
de vê-la despida. Mas logo recusava seu amor por ela147, que era considerada
inteligente pelos pais em comparação a ele, considerado um menino invejoso, para

146

“A inglesa havia chamado a babá de bruxa, repetidas vezes, obrigando-a a sair da sala; o menino
tomara abertamente o partido da sua amada ‘Nanya’ e demonstrara à governanta o seu rancor” (27),
Outra vez, em que haviam saído para dar uma volta de carro, o chapéu dela voou, para grande
satisfação das duas crianças. Isso apontou para o complexo de castração e permitiria uma
construção segundo a qual uma ameaça proferida por ela contra o menino fora amplamente
responsável por originar a sua conduta anormal” (1918, p. 31).
147
“Se todos esses objetos de amor eram substitutos para a figura da irmã a quem tinha que
renunciar, então não pode ser negado que uma intenção de rebaixar a irmã e de pôr fim à sua
superioridade intelectual, que se mostrara para ele tão opressiva, havia obtido o controle decisivo
sobre a sua escolha de objeto [...] Presumir-se-ia, sem dúvida, que a sua dor quanto à perda do mais
amado membro da sua família encontraria uma inibição em sua expressão, como resultado da
operação contínua do seu ciúme em relação a ela, somada à presença do seu amor incestuoso, que
então se tornara inconsciente [...] A irmã não lhe agradava como objeto sexual, provavelmente
porque seu relacionamento com ela já fora determinado numa direção hostil, devido à rivalidade no
amor dos pais” (1918, p. 34-35).
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lançar esse amor na direção da ama Nanya148.Tentou seduzi-la, mostrando-lhe o
pênis, mas foi prontamente ameaçado de castração149, momento em que sua vida
sexual recuou da zona genital para a organização pré-genital sádico-anal, e seu
objeto de identificação amorosa passou a ser seu pai150, sendo desobediente
justamente para obter satisfação masoquista com os castigos aplicados pelo pai,
sem ocorrer qualquer sintoma de angústia.
Serguei teve então um sonho que pôde ser interpretado por Freud como as
lembranças da “cena primeira”, momento em que o sujeito é supostamente invadido
por uma cena real (de amor) que vem a ser posteriormente recalcada por ser
perigosa. O sonho foi a janela de seu quarto se abrindo e, aos fundos, sobre os
galhos de uma nogueira, havia seis ou sete lobos brancos151 que o observavam
imóveis, o que evocou a lembrança das ameaças que sua irmã fizera com a gravura
de um lobo vindo de um livro de conto de fadas, O lobo e os sete cabritinhos. A cena
com os lobos152 era a cena de amor supostamente vivenciada por Serguei quando

148

“Quando a governanta entrou em cena e abusou da sua Nanya, expulsando-a da sala e tentando
destruir uma autoridade, ele, pelo contrário, exagerou o seu amor pela vítima desses ataques e
assumiu uma atitude brusca e desafiadora em relação à agressiva governanta” (1918. p. 36).
149
“Concorda inteiramente com as nossas previsões o fato de sabermos que, após as suas primeiras
excitações genitais, iniciou-se a sua busca sexual, e que logo chegou ao problema da castração [...]
O tema da castração não se estabeleceu por essa decisão; encontrou novas alusões a ele em tudo o
que ouvia [...] Assim, ocupava-se com pensamentos sobre a castração, mas ainda não acreditava
nela, nem a temia [...] O principal objeto era a sua amada Nanya, e ele sabia como atormentá-la até
que ela rompesse em lágrimas” (1918, p. 36-37).
150
“Foi sem dúvida levado a essa escolha por uma série de fatores convergentes, inclusive alguns tão
fortuitos como a recordação da cobra sendo cortada em pedaços; ademais de tudo, porém, permitiase, desse modo, renovar a sua primeira e mais primitiva escolha objetal, que, em conformidade com o
narcisismo de uma criança, havia ocorrido ao longo do caminho da identificação” (1918, p. 38).
151
“Nesta história aparece a árvore sobre a qual os lobos se achavam sentados no sonho; mas ela
contém também uma alusão inequívoca ao complexo de castração” (1918, p. 43), “O fator mais
importuno no sonho, os lobos em cima da árvore, levou diretamente à história do avô; e o que era
mais fascinante nessa história e capaz de provocar o sonho não podia ter sido outra coisa senão sua
relação com o tema da castração [...] Uma ocorrência real — datando de um período muito prematuro
— olhar — imobilidade — problemas sexuais — castração — o pai — algo terrível” (46), e “Ele, no
entanto, preservara a ligação essencial entre o seu amor insatisfeito, a sua raiva e o Natal” (47-48).
152
“Deve ter sido calculado para criar uma convicção da realidade da existência da castração. O
medo da castração podia então tornar-se a força motivadora para a transformação do afeto” (1918, p.
48).
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tinha um ano e meio de idade153, com os lobos assumindo os papéis do pai e da
mãe, esta como um lobo sem calda, portanto castrado, e aquele como um lobo viril
que agarrava o outro por trás, em um ato sexual conhecido como “coito a tergo”. A
interpretação freudiana do medo do menino em relação ao sonho foi a de que ele
tinha medo de ser devorado pelo lobo, ou seja, de assumir a posição feminina do
lobo castrado em relação ao lobo viril, o que evocava o amor154. Uma fobia dos lobos
que representava o desejo de obter satisfação sexual com o pai155 agarrando-o por
trás, um protesto masculino156, posto que renunciaria ao órgão (o pênis) para poder
identificar-se com a mãe castrada. Se a cena primeira significa os traços
imaginativos de um evento real, qual seja, um provavel acontecimento sexual que
ocorreu no seio da família, o que no caso de Serguei veio a ser interpretado como a
cena onírica dos lobos, a cena real é uma suposição transferida para os elementos
possíveis de serem imaginados157 – com a produção da neurose na primeira infância
– e apagada para o inconsciente com as lembranças encobridoras.
153

“No fundo, não há nada extraordinário, nada que dê a impressão de ser o produto de uma
imaginação extravagante, no fato de um jovem casal, casado há poucos anos, terminar uma sesta de
uma tarde quente de verão com uma cena de amor, sem considerar a presença do filhinho de um ano
e meio, dormindo no seu berço” (1918, p. 49).
154
“Devo, por um motivo particularmente importante, protelar uma consideração mais completa desse
amor compulsivo [ver pág. 99 e segs.]; posso, contudo, mencionar, agora, que esse amor era sujeito
a uma condição definida, que se ocultava do seu consciente e só foi descoberta durante o
tratamento” (1918, p. 52).
155
“As etapas na transformação do material; cena primária — história do lobo — conto dos ‘Sete
Cabritinhos’, refletem o progresso dos pensamentos do sonhador durante a construção do sonho:
‘desejo de obter do pai satisfação sexual — a compreensão de que a castração era uma condição
necessária para isso — medo do pai’” (1918, p. 53), e “O que era essencialmente novo para ele, em
sua observação da relação sexual entre os pais, era a convicção da realidade da castração — uma
possibilidade com a qual seus pensamentos já se haviam ocupado anteriormente” (55-56).
156
“As circunstâncias do caso demonstram que só pode ter sido a sua libido genital narcísica, a qual,
sob a forma de interesse pelo seu órgão masculino, estava lutando contra uma satisfação que, para
ser conseguida, parecia exigir uma renúncia àquele órgão. E era desse narcisismo ameaçado que
derivava a masculinidade com a qual se defendia contra a atitude passiva em relação ao pai [...] Sua
mãe assumiu o papel do lobo castrado, que deixava os outros subirem sobre ele; o pai assumiu o
papel do lobo que subia [...] Porque nesta, o lobo castrado, que deixara os outros treparem em cima,
dele, tomava-se de medo tão logo era lembrado do fato da sua falta de cauda. Portanto, parece que
ele se identificou com a mãe castrada durante o sonho, e agora lutava contra esse fato” (1918, p. 5758).
157
“Certamente não podemos dispensar a hipótese de que o menino observou uma cópula, cuja visão
lhe deu a convicção de que a castração podia ser algo mais do que uma ameaça vazia [...] O resto fora
acrescentado pelo subseqüente desejo do menino curioso, baseado na sua experiência com os cães,
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O que outrora acontecia sem angústia, de Serguei ser castigado pelo pai158,
agora, depois do sonho em sua infância e no processo de ser familiarizado com a
religião159 por sua mãe, que se preocupava ao ver que o menino não melhorava de
sua irritabilidade, ele se encontrava angustiado diante de uma neurose obsessiva.
De fato, essa neurose tinha como fundo a constituição sádico-anal de Serguei, para
quem as fezes tinham o significado de dinheiro, tendo já sofrido de distúrbios
intestinais e feito brincadeiras exibicionistas de conteúdo anal. Quando da cena
primeira, ele havia atribuído a doença da mãe ao que o pai fizera a ela na relação
sexual, identificando-se com ela, mas renegando esse lugar invejado. Ele renegava
a castração, colocando no ânus a identificação com a feminilidade sem aceitar o pai
como castrador, o que contradizia o seu amor pelo próprio pênis e, por
conseqüência, a sua masculinidade, posto que, pelo ânus, somente poderia ser
amado como uma mulher ou como um homossexual160. O resultado era uma

para testemunhar também os pais fazendo amor; e a cena assim imaginada produziu então todos os
efeitos que arrolamos, tal como se tivesse sido inteiramente real e não o resultado da fusão de dois
componentes, um anterior e indiferente, o outro posterior e profundamente impressivo” (1918, p. 67-68).
158
“Poder-se-ia esperar que sua relação com o pai prosseguisse, do objetivo sexual de ser
espancado para o objetivo seguinte, ou seja, o de ser possuído por ele, como uma mulher; mas, na
verdade, devido à oposição da sua masculinidade narcísica, essa relação foi lançada de volta para
uma etapa ainda mais primitiva” (1918, p. 73).
159
“O amor por esse pai deu-lhe agudeza crítica. Resistia a Deus com a finalidade de conseguir
agarrar-se ao pai; e, ao agir assim, estava na verdade defendendo o velho pai contra o novo. Estava
diante da parte penosa do processo de desligar-se do pai. O antigo amor pelo pai, que se tornara
manifesto no primeiro período, era, portanto, a fonte da sua energia na luta contra Deus e da sua
agudeza ao criticar a religião” (1918, p. 75), “O paciente adivinhara prontamente que esse Diabo era
o Demônio de um conhecido poema, e que o próprio sonho era uma versão de uma gravura muito
popular, que representava o Demônio numa cena de amor com uma jovem” (78), e “Não desenvolveu
um amor pelo estudo, não mais mostrou a agudeza com a qual, com apenas cinco anos de idade,
criticara e dissecara as doutrinas religiosas” (79).
160
“Fomos levados a presumir que, durante o processo do sonho, o menino compreendeu que as
mulheres são castradas, que em vez do órgão masculino elas têm uma ferida que serve para as
relações sexuais e que essa castração é a condição necessária da feminilidade; fomos levados a
supor que a ameaça dessa perda induziu-o a reprimir a sua atitude feminina em relação aos homens
e que ele despertou do seu entusiasmo homossexual em estado de ansiedade [...] Não são os
sintomas intestinais baseados no que é provavelmente uma noção mais antiga e que, de qualquer
forma, contradiz inteiramente o medo da castração — ou seja, a noção de que a relação sexual é feita
pelo ânus? [...] O que havia aprendido, entretanto, as alusões, que ouvira, à castração, despertaram e
lançaram uma dúvida sobre a ‘teoria cloacal’; fizeram-no perceber a diferença entre os sexos e o
papel sexual desempenhado pela mulher [...] Rejeitou o que era novo (no nosso caso, de motivos
ligados com o seu medo da castração) e agarrou-se rapidamente ao que era velho [...] Pode ter
havido a possibilidade de que, a partir dessa época, o medo da castração tenha existido lado a lado
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identificação feminina que tinha pelo ânus, a sexualidade no ponto em que havia
renegado a castração e considerado o pênis na mesma base das fezes. Isso fazia
com que fosse dirigido um amor edipiano ao pai, não visto mais como castrador,
desconsiderando seu amor narcísico por seu pênis, consoante o seu deslocamento
(de amor) para o ânus, por onde poderia ser copulado pelo pai.
Ao se aproximar do fim da análise, Serguei disponibilizou novas lembranças
a Freud, como a rememoração da cena da borboleta, fugindo horrorizado, quando

com uma identificação com as mulheres, por meio do intestino, embora se deva admitir que isso
envolve uma contradição” (1918, p. 87-88), “Os antigos ciúmes que sentia de sua mãe, por ter amado
outra criança além dele, pela possibilidade de ter desejado outro filho depois dele, levaram-no a fazer
acusações que ele próprio sabia serem injustificadas” (91), “No segundo desses significados, uma
certa ternura feminina encontra expressão: uma disponibilidade para renunciar à própria
masculinidade, se, em troca disso, se possa ser amado como uma mulher [...] Entretanto,
mencionaremos um outro significado de fezes, que nos levará a uma exposição do complexo de
castração [...] O ato de ceder as fezes em favor (pelo amor) de alguém, torna-se um protótipo de
castração, é a primeira ocasião na qual um indivíduo partilha um pedaço do seu próprio corpo com a
finalidade de ganhar os favores de qualquer outra pessoa a quem ame. De modo que o amor de uma
pessoa pelo próprio pênis, que é em outros aspectos narcísico, não deixa de ter um elemento de
erotismo anal. ‘Fezes’, ‘bebê’ e ‘pênis’ formam, assim, uma unidade, um conceito inconsciente (sit
venia verbo) — a saber, o conceito de um ‘pequeno’ que se separa do corpo de alguém [...] Já
tomamos conhecimento da atitude que o nosso paciente adotou, de início, em relação ao problema
da castração. Rejeitava a castração e apegava-se à sua teoria de relação sexual pelo ânus. Quando
digo que ele a havia rejeitado, o primeiro significado da frase é o de que ele não teria nada a ver com
a castração, no sentido de havê-la reprimido. Isso não implicava, na verdade, em julgamento sobre a
questão da sua existência, pois era com se não existisse [...] Encontramos uma subseqüente
evidência nítida de que tenha reconhecido a castração como um fato [...] Afinal, seriam encontradas
nele, lado a lado, duas correntes contrárias, das quais uma abominava a idéia de castração, ao passo
que a outra estava preparada para aceitá-la e consolar-se com a feminilidade, como uma
compensação. Para além de qualquer dúvida, porém, uma terceira corrente, a mais antiga e
profunda, que nem sequer levantara ainda a questão da realidade da castração, era ainda capaz de
entrar em atividade [...] Podemos presumir, portanto, que essa alucinação pertence ao período no
qual foi levado a reconhecer a realidade da castração e deve, talvez, ser considerada como o
acontecimento que marca verdadeiramente esse passo” (92-93), “Estaria, então, desempenhando o
papel do pai e relacionava as hemorragias da mãe, que lhe eram familiares, com a castração das
mulheres, que ele agora reconhecia, — com a ‘ferida’ [...] Não existe qualquer dúvida de que, por
essa época, seu pai estava se convertendo na figura aterrorizadora que o ameaçava com a castração
[...] Conquanto as ameaças ou sugestões de castração com que deparou tenham emanado de
mulheres, esse fato não poderia retardar em muito o resultado final. Apesar de tudo, foi de seu pai
que ele veio a temer, afinal, a castração. Nesse aspecto, a herança triunfou sobre a experiência
acidental; na pré-história do homem, era indubitavelmente o pai que praticava a castração como um
castigo, e que o suavizou, depois, na circuncisão [...] Até este ponto, no entanto, ele estava se
comportando normalmente — isto é, como todo neurótico que está possuído de um complexo de
Édipo positivo. O mais surpreendente, contudo, é que mesmo contra isso havia uma contracorrente
operando nele, a qual, pelo contrário, considerava o pai como aquele que havia sido castrado e que
apelava, portanto, para a sua simpatia” (94-95), e “Ali estava, portanto, um impulso emocional
recente, partindo uma vez mais da cena primária. Ademais, a origem narcísica da compaixão (que é
confirmada pela própria palavra) revela-se aqui de forma inequívoca” (96).
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se lembrou de alguém do sexo feminino, Grusha161, a ama e criada, que havia
limpado o chão com as nádegas para cima, de acordo com sua memória. Esta cena
remetia a sua mãe na cena da cópula, e ele urinou no chão, sendo repreendido com
uma ameaça de castração vinda dela162. O que ocorre é que a ama já havia sido
substituída pela cena primária, originariamente presenciada por Serguei, no
momento da cópula de seu pai sobre sua mãe, que estava na mesma posição em
que Grusha se encontrava limpando o chão. Evoca uma escolha imposta de amor
coativo, de se sentir ameaçado de castração, na mesma medida em que
considerava o ânus como o lugar das relações sexuais163: isso explicava o seu medo
da gonorréia que, na verdade, era o medo da castração164. Para chegar a essa
conclusão, Freud percorreu o que chamou de organização sexual, quando a

161

“Era, na verdade, um primeiro amor que se apagara no esquecimento [...] Não se envergonhava
do fato de esses casos de amor serem invariavelmente com mulheres da mais humilde origem;
envergonhava-se apenas do nome” (1918, p. 98-99).
162
“Quando viu a moça varrendo o chão, urinou na sala e ela replicou, sem dúvida por brincadeira,
com uma ameaça de castração” (1918, p. 100).
163
“O episódio fornece uma importante ligação entre a cena primária e o posterior amor compulsivo
[pág. 53] que veio a ser de significado tão decisivo na sua trajetória subseqüente, e ainda nos mostra
uma condição da qual o seu apaixonar-se dependia e que elucida essa compulsão [...] Seu ato de
urinar no chão foi, na realidade, uma tentativa de sedução, e a moça respondeu a esse ato com uma
ameaça de castração, exatamente como se tivesse compreendido o que ele queria dizer [...] Um dia,
quando a encontrou sozinha numa das dependências da casa, deixou-se subjugar pelo amor [...]
Mesmo a sua escolha final de objeto, que desempenhou um papel tão importante em sua vida,
mostra, pelos seus detalhes (embora não possam ser apresentados aqui), ter sido dependente da
mesma condição, bem como ter sido uma ramificação da compulsão que, partindo da cena primária e
prosseguindo na cena com Grusha, dominara sua escolha de amor. Já observei, em uma página
anterior, que reconheço no paciente um empenho em aviltar o objeto do seu amor [...] Todos os seus
objetos de amor posteriores foram substitutos dessa pessoa, a qual, acidentalmente, pela sua atitude,
tornara-se o seu primeiro substituto materno [...] Ele confirmava a conexão entre a cena de Grusha e
a ameaça de castração por um sonho particularmente engenhoso, que ele próprio conseguiu decifrar”
(1918, p. 100-101), “O sonho dizia claramente que ele estava se vingando de Grusha, por causa da
sua ameaça de castração [...] Pareceu, então, que seu medo da borboleta era, em todos os aspectos,
análogo ao medo do lobo; em ambos os casos era um medo da castração, que se referia, para
começar, à pessoa que primeiro proferira a ameaça de castração, mas foi depois transposta para
outra pessoa, a quem se destinava a ligar-se, de acordo com o precedente filogenético [...] Era fácil
entender como a tardia compreensão, por parte do paciente, da possibilidade de castração fizera
aflorar retrospectivamente a ansiedade na cena com Grusha” (102-103), e “Essas cenas de
observação das relações sexuais entre os pais, de ser seduzido na infância e de ser ameaçado com a
castração são inquestionavelmente, um dote herdado, uma herança filogenética, mas podem também
facilmente ser adquiridas pela experiência pessoal” (104).
164
“O golpe foi demais para o seu narcisismo e ele desmoronou [...] Porque sua fobia de lobos
irrompera quando se achou diante do fato de que a castração era algo possível; e ele classificou
claramente a gonorréia como castração” (1918, p. 107).
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sexualidade é voltada inicialmente para a fase oral165, sendo substituída
progressivamente pela fase anal166 e, em seguida, pela fase genital, considerando
que esta última fase em Serguei foi recalcada pelas ameaças de castração que
tiveram um sentido muito particular para ele167, qual seja, o de um medo dos
animais, particularmente do lobo, que substituía seu pai no coito a tergo de sua mãe,
evocando um lugar homossexual168 em relação ao pai. Dessa maneira, o medo do
pai foi substituído pelo medo de castração, que teve nas imagens dos lobos169 uma
significação narcísica especial no momento em que a religião ocupou lugar de
destaque para os impulsos destinados originalmente na direção do pai170. Com a

165

“O propósito erótico da organização oral aparece também no auge do paroxismo de um amante
(em tais frases como ‘eu poderia devorá-la com amor’) e em relações afetivas com crianças, quando
a pessoa adulta finge ser ela própria uma criança [...] É comum as pessoas falarem, por exemplo,
num objeto de amor ‘apetitoso’, bem como descrever outras pessoas de que gostam como ‘doces’.
Lembrar-nos-emos, também, de que o nosso pacientezinho só comia coisas doces” (1918, p. 113).
166
“Consideramos, até agora, a sua identificação com o pai como sendo narcísica; mas, se levarmos
em conta o conteúdo da cena primária, não podemos negar que já atingira o estádio da organização
genital [...] Ao primeiro obstáculo externo, a ameaça de castração da sua Nanya, sua organização
genital, indiferente como ainda o era, sucumbiu (com a idade de três anos e meio) e regrediu ao
estádio que a precedera, qual seja, o da organização sádico-anal, que de outro modo poderia talvez
ter transposto com sintomas tão superficiais como os de qualquer outra criança” (1918, p. 114).
167
“A análise do sonho de ansiedade mostra-nos que a repressão estava ligada ao reconhecimento
da existência da castração [...] O que foi reprimido foi a atitude homossexual compreendida no
sentido genital, atitude que se havia formado sob a influência desse reconhecimento da castração”
(1918, p. 116).
168
“A força motivadora da repressão parece ter sido a masculinidade narcísica ligada aos genitais do
menino, que entrara num conflito há muito preparado com a passividade do seu propósito
homossexual [...] Dos dois impulsos sexuais conflitantes, um era egossintônico, ao passo que o outro
feria o interesse narcísico do menino; foi por causa disso que o último sofreu repressão [...] Ademais,
uma apreciação mais justa do processo de repressão no nosso presente caso leva-nos a negar que a
masculinidade narcísica seja a única força motivadora [...] A masculinidade narcísica que se ligava
aos seus genitais, sendo contrária à atitude homossexual, foi convocada para ajudar o ego a
desempenhar a sua tarefa [...] A verdade é que o ego não tem correntes sexuais, mas apenas um
interesse em sua própria autoproteção e na preservação do seu narcisismo” (1918, p. 116-118).
169
“Devido a um estímulo casual, uma antiga experiência, a cena com Grusha, foi ativada; sua
ameaça de castração produziu, assim, efeitos preteridos, embora na ocasião em que foi proferida não
tenha causado impressão. De fato, pode-se dizer que a ansiedade que estava envolvida na formação
dessas fobias era um medo da castração” (1918, p. 118-119).
170
“Ao longo desse caminho, o extravagante amor que tinha pelo pai, que tornara necessária a
repressão, encontrou, finalmente, sua forma de sublimação ideal [...] O meio pelo qual podia
testemunhar esse amor era estabelecido pela religião, sem ser perseguido por aquela sensação de
culpa da qual seus sentimentos individuais de amor não conseguiam libertar-se” (121), e “Um violento
esforço defensivo levou-o então, inevitavelmente, a uma exacerbação obsessiva de todas as
atividades preceituadas para dar expressão à piedade e ao puro amor por Deus” (1918, p. 123).
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análise de Serguei, Freud pôde interpretar, portanto, a significação narcísica171 e
edipiana172 da castração.
Para Freud, a cena primária é uma cena de amor sexual vista pelo sujeito no
seio familiar, da qual não pôde se esquivar, tendo que se identificar com esse amor
que, dentro das possibilidades da escolha de amor, vai em direção à castração e ao
complexo de Édipo, que, por um lado, está implicada nas posições de pai e de mãe,
e, por outro, nas posições masculina e feminina ou, ainda, homossexual, sempre
nesse contexto amoroso de cena primária. O amor de Serguei pelo pai é
concomitante ao seu medo de castração, o que faz com que sua observação do
coito a tergo seja pressuposta como um sexo de pênis e ânus, somente enquanto
está do lado feminino e homossexual do ânus como fonte de prazer e
desconsiderando o seu próprio pênis que, de modo narcisista, é fonte da suposta
masculinidade. Ele é feminino em sua identificação com a mãe penetrada pelo ânus,
de acordo com sua crença anal que surge de uma renegação de castração. O amor,
portanto, está associado inevitavelmente à cena primária, que é uma cena sexual no
seio familiar, e está pressuposto para o que vem a ser uma castração de moldes
identificatórios. O amor narcisista pelo pênis, sendo a fase de organização genital
para o menino, retorna para o amor feminino pelo ânus, já que tudo que se relaciona
com a fase anal é interpretado, consoante a crença de Serguei, com a mulher (a

171

“Ele sucumbiu depois que uma afecção orgânica dos genitais havia reavivado o medo da
castração, destruído seu narcisismo, e o compelira a abandonar a esperança de ser pessoalmente
favorecido pelo destino. Adoeceu, portanto, em conseqüência de uma ‘frustração’ narcísica. Essa
força excessiva do seu narcisismo harmonizava-se inteiramente com as outras indicações de um
desenvolvimento sexual inibido: com o fato de que tão poucas das suas tendências psíquicas se
concentravam em sua escolha de objeto heterossexual, apesar de toda a energia, e que sua atitude
homossexual, estando tão próxima do narcisismo, persistia nele como uma força inconsciente de
enorme tenacidade” (1918, p. 124).
172
“O complexo de Édipo, que compreende a relação da criança com os pais é um deles — é, na
verdade, o mais conhecido membro da classe [...] Muitas vezes conseguimos ver o esquema triunfar
sobre a experiência do indivíduo; como quando, no presente caso, o pai do menino tornou-se o
castrador e a ameaça à sua sexualidade infantil, apesar daquilo que era, em outros aspectos, um
complexo de Édipo invertido” (1918, p. 125).
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ama, sua mãe e as posteriores identificações) ou com o homossexual (ele mesmo,
enquanto amante de seu ânus para o sexo com seu pai). A cena de amor é o
fundamento para haver uma posterior castração, balanceando o narcisismo, que
agirá concomitantemente com o complexo de Édipo.
Freud depara-se com a interpretação sobre o amor utilizando os conceitos
de falo, castração, narcisismo e complexo de Édipo, ainda no volume 17, em As
transformações da pulsão exemplificadas no erotismo anal173, em Uma dificuldade
no caminho da psicanálise174, em Uma recordação da infância de Dichtung und
Wahrheit175, todos de 1917, em ‘Uma criança é espancada’: uma contribuição ao
estudo da origem das perversões sexuais176, em Introdução: A psicanálise e as
neuroses de guerra177, em O ‘estranho’178, em Prefácio a Ritual: estudos
psicanalíticos de Reik179, todos de 1919. No volume 18 da ESB, em Além do
princípio de prazer180, de 1920. A partir da década de 20, temos em Psicologia das
massas e análise do eu181, de 1921, em A psicogênese de um caso de

173

Freud, ESB, v. 17, 1996, nas páginas: 137 a 141. É neste artigo que Freud associa o pênis / falo a
uma equivalência simbólica, que será objeto de nossa analise crítica sobre o falo ideológico: “Freud,
em 1917, consagra um texto particularmente sugestivo à equivalência pênis=fezes=criança, às
metamorfoses do desejo que ela permite, às suas relações com o complexo de castração e com a
reivindicação narcísica: ‘O pênis é reconhecido como algo de destacável do corpo e entra em
analogia com as fezes, que foram o primeiro pedaço do ser corporal a que se teve de renunciar’”
(LAPLANCHE; PONTALIS, 1998, p. 74).
174
Freud, ESB, v. 17, 1996, nas páginas: 147 a 150 e 153.
175
Freud, ESB, v. 17, 1996, na página: 167.
176
Freud, ESB, v. 17, 1996, nas páginas: 202 a 211, 213, 214, e 216 a 218.
177
Freud, ESB, v. 17, 1996, nas páginas: 225 e 226.
178
Freud, ESB, v. 17, 1996, nas páginas: 241, 245, 249, 250, 252, 253, 257, 260 a 262 e 265.
179
Freud, ESB, v. 17, 1996, nas páginas: 279 e 281.
180
Freud, ESB, v. 18, 1996, nas páginas: 29, 31 a 33, 53, 61 a 65 e 69. Interessante a observação de
Roudinesco e Plon sobre a desistência do conceito de narcisismo secundário: “A definição do
narcisismo secundário é menos problemática e a formulação da segunda tópica não modifica sua
concepção, muito embora, a partir da redação de Mais-além do princípio de prazer, Freud viesse a
abandonar cada vez mais esse conceito, cuja ausência convém assinalarmos no Esboço de
psicanálise” (1998, p. 532). Se o narcisismo é o efeito de dominação na criação de um eu
inconsciente, não há de se falar em dois narcisismos, senão apenas do investimento cultural de
sobre-eu para forçar um eu investido de dominação, ou seja, um eu investido de narcisismo.
181
Freud, ESB, v. 18, 1996, nas páginas: 81, 101 a 103, 106, 110, 113 a 116, 118, 119, 121 a 125,
129, 130, 134 a 136, 140, 142, 143, 145, 146, e 148 a 152.
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homossexualismo numa mulher182, de 1920, em Psicanálise e telepatia183, de 1921,
em Sonho e telepatia184, de 1922, em Alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na
paranóia e no homossexualismo185, de 1922, em Dois verbetes de enciclopédia186,
de 1923, e em A cabeça de medusa187, de 1922.
No volume 19, os conceitos da interpretação sobre o amor estão em O eu e
o isso188, de 1923, em que Freud (1923a) complementa sistematicamente o
conteúdo do conceito de complexo de Édipo com a constituição, positiva, negativa
ou completa da combinação de amor do menino ou da menina em relação ao pai ou
à mãe ou, ainda, a ambos, o que representa a “bissexualidade” disposta no sexo
masculino ou no sexo feminino: daí, as conseqüências lógicas do menino amar o
pai, amar a mãe ou amar a ambos, e da menina amar o pai, amar a mãe ou amar a
ambos189. Os impulsos surgidos do isso em direção ao objeto de amor pai e/ou mãe

182

Freud, ESB, v. 18, 1996, nas páginas: 159, 164, 166 a 170, 172 a 174, 176, 177, e 179 a 181.
Freud, ESB, v. 18, 1996, nas páginas: 193, 202 e 203. Este texto foi escrito em 1921 mas somente
publicado em 1941, na Gesammelte Werke.
184
Freud, ESB, v. 18, 1996, nas páginas: 224 a 226 e 230.
185
Freud, ESB, v. 18, 1996, nas páginas: 237, 240, 241 e 245 a 247.
186
Freud, ESB, v. 18, 1996, nas páginas: 262 a 265, 268, 269 e 271 a 274.
187
Freud, ESB, v. 18, 1996, nas páginas: 289 e 290. Este texto foi publicado somente em 1940.
188
Freud, ESB, v. 19, 1996, nas páginas: 43 a 51, 53 a 62, 64, 66 a 71.
189
“A dificuldade do problema se deve a dois fatores: o caráter triangular da situação edipiana e a
bissexualidade constitucional de cada indivíduo [...] Durante certo tempo, esses dois relacionamentos
avançam lado a lado, até que os desejos sexuais do menino em relação à mãe se tornam mais
intensos e o pai é percebido como um obstáculo a eles; disso se origina o complexo de Édipo [...]
Uma atitude ambivalente para com o pai e uma relação objetal de tipo unicamente afetuoso com a
mãe constituem o conteúdo do complexo de Édipo positivo simples num menino. Juntamente com a
demolição do complexo de Édipo, a catexia objetal da mãe, por parte do menino, deve ser
abandonada [...] Dessa maneira, a dissolução do complexo de Édipo consolidaria a masculinidade no
caráter de um menino. De maneira precisamente análoga, o desfecho da atitude edipiana numa
menininha pode ser uma intensificação de sua identificação com a mãe (ou a instalação de tal
identificação pela primeira vez) — resultado que fixará o caráter feminino da criança [...] A análise
muito amiúde mostra que uma menininha, após ter de abandonar o pai como objeto de amor,
colocará sua masculinidade em proeminência e identificar-se-á com seu pai (isto é, com o objeto que
foi perdido), ao invés da mãe. Isso, é claro, dependerá de ser a masculinidade em sua disposição —
seja o que for em que isso possa consistir — suficientemente forte. Pareceria, portanto, que em
ambos os sexos a força relativa das disposições sexuais masculina e feminina é o que determina se o
desfecho da situação edipiana será uma identificação com o pai ou com a mãe. Esta é uma das
maneiras pelas quais a bissexualidade é responsável pelas vicissitudes subseqüentes do complexo
de Édipo. A outra é ainda mais importante, pois fica-se com a impressão de que de modo algum o
complexo de Édipo simples é a sua forma mais comum, mas representa antes uma simplificação ou
esquematização que é, sem dúvida, freqüentemente justificada para fins práticos. Um estudo mais
aprofundado geralmente revela o complexo de Édipo mais completo, o qual é dúplice, positivo e
183
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somente são possíveis por conta de um estado prematuro, biologicamente, do
sujeito, um estado de desamparo, o que ocasionará a precipitação no eu190 dessas
identificações (amor em relação ao masculino/feminino e amor em relação ao
pai/mãe), herdando o supereu que é a instância de ideal de eu191 responsável por
impor ao eu um domínio sobre esse amor edipiano192.

negativo, e devido à bissexualidade originalmente presente na criança [...] Em minha opinião, é
aconselhável, em geral, e muito especialmente no que concerne aos neuróticos, presumir a existência
do complexo de Édipo completo. A experiência analítica demonstra então que, num certo número de
casos, um ou outro dos constituintes desaparece, exceto por traços mal distinguíveis; o resultado,
então, é uma série com o complexo de Édipo positivo normal numa extremidade e o negativo
invertido na outra, enquanto que os seus membros intermediários exibem a forma completa, com um
ou outro dos seus dois componentes preponderando. Na dissolução do complexo de Édipo, as quatro
tendências em que ele consiste agrupar-se-ão de maneira a produzir uma identificação paterna e uma
identificação materna” (1923a, p. 44-46).
190
“O amplo resultado geral da fase sexual dominada pelo complexo de Édipo pode, portanto, ser
tomada como sendo a formação de um precipitado no ego, consistente dessas duas identificações
unidas uma com a outra de alguma maneira” (1923a, p. 46-47).
191
“Esse aspecto duplo do ideal do ego deriva do fato de que o ideal do ego tem a missão de reprimir
o complexo de Édipo; em verdade, é a esse evento revolucionário que ele deve a sua existência. É
claro que a repressão do complexo de Édipo não era tarefa fácil [...] O superego retém o caráter do
pai, enquanto que quanto mais poderoso o complexo de Édipo e mais rapidamente sucumbir à
repressão (sob a influência da autoridade do ensino religioso, da educação escolar e da leitura), mais
severa será posteriormente a dominação do superego sobre o ego, sob a forma de consciência
(conscience) ou, talvez, de um sentimento inconsciente de culpa [...] Se considerarmos mais uma vez
a origem do superego, tal como a descrevemos, reconheceremos que ele é o resultado de dois
fatores altamente importantes, um de natureza biológica e outro de natureza histórica, a saber: a
duração prolongada, no homem, do desamparo e dependência de sua infância, e o fato de seu
complexo de Édipo, cuja repressão demonstramos achar-se vinculada à interrupção do
desenvolvimento libidinal pelo período de latência, e, assim ao início bifásico da vida sexual do
homem” (1923a, p. 46-47).
192
“O ideal do ego, portanto, é o herdeiro do complexo de Édipo, e, assim, constitui também a
expressão dos mais poderosos impulsos e das mais importantes vicissitudes libidinais do id [...]
Erigindo esse ideal do ego, o ego dominou o complexo de Édipo e, ao mesmo tempo, colocou-se em
sujeição ao id [...] Segundo a hipótese que apresentei em Totem e Tabu, foram filogeneticamente
adquiridos a partir do complexo paterno: a religião e a repressão moral através do processo de
dominar o próprio complexo de Édipo, e o sentimento social mediante a necessidade de superar a
rivalidade que então permaneceu entre os membros da geração mais nova [...] Se o ego não
alcançou êxito em dominar adequadamente o complexo de Édipo, a catexia energética do último,
originando-se do id, mais uma vez irá atuar na formação reativa do ideal do ego” (1923a, p. 48-51), “O
superego deve sua posição especial no ego, ou em relação ao ego, a um fator que deve ser
considerado sob dois aspectos: por um lado, ele foi a primeira identificação, uma identificação que se
efetuou enquanto o ego ainda era fraco; por outro, é o herdeiro do complexo de Édipo e, assim,
introduziu os objetos mais significativos no ego [...] Mas a derivação do superego a partir das
primeiras catexias objetais do id, a partir do complexo de Édipo, significa ainda mais para ele” (p. 61),
“Pode-se ir mais longe e aventar a hipótese de que grande parte do sentimento de culpa deve
normalmente permanecer inconsciente, pois a origem da consciência (conscience) acha-se
intimamente vinculada ao complexo de Édipo, que pertence ao inconsciente” (64), “O superego,
contudo, comporta-se como se o ego fosse responsável por eles e demonstra, ao mesmo tempo, pela
seriedade com que pune essas intenções destrutivas, que elas não são meras aparências evocadas
pela regressão, mas uma substituição real do amor pelo ódio” (66), e “O medo da morte na
melancolia só admite uma explicação: que o próprio ego se abandona porque se sente odiado e
perseguido pelo superego, ao invés de amado. Para o ego, portanto, viver significa o mesmo que ser
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Estão, ainda no volume 19, em Uma neurose demoníaca do século XVII193,
em Observações sobre a teoria e a prática da interpretação de sonhos194, ambos de
1923, e em Algumas notas adicionais sobre a interpretação de sonhos como um
todo195, de 1925. Em A organização genital infantil: uma interpolação na teoria da
sexualidade, de 1923, Freud (1923b) teoriza sobre o significado do falo196, tendo
valor de primazia, que se apóia no ponto fixo da organização genital com o pênis,
atributo que o indivíduo tem ou não tem, nesta última hipótese sendo castrado.
Como Freud colocou, a atribuição de um pênis nas meninas é uma preconcepção197
de que ele deve ser atribuído a todos os seres, o que está em contradição com a
observação infantil das meninas e mulheres: se o falo é o pênis que existe ou não
existe nos indivíduos, fazendo-os castrados ou não, a castração somente pode
incidir sobre o pênis como sendo o falo.
Continuamos em O problema econômico do masoquismo198, de 1924, para
chegarmos a um artigo central (FREUD, 1924) para a compreensão do amor no
complexo de Édipo, A dissolução do complexo de Édipo, do mesmo ano, colocandoo como ponto central da sexualidade infantil199 e, por conseguinte, de seu

amado — ser amado pelo superego, que aqui, mais uma vez, aparece como representante do id”
(70).
193
Freud, ESB, v. 19, 1996, nas páginas: 101, 103, 106 a 108 e 116.
194
Freud, ESB, v. 19, 1996, nas páginas: 132 e 135.
195
Freud, ESB, v. 19, 1996, nas páginas: 146 e 148.
196
“O que está presente, portanto, não é uma primazia dos órgãos genitais, mas uma primazia do
falo” (1923b, p. 158).
197
“Sabemos como as crianças reagem às suas primeiras impressões da ausência de um pênis.
Rejeitam o fato e acreditam que elas realmente, ainda assim, vêem um pênis. Encobrem a
contradição entre a observação e a preconcepção dizendo-se que o pênis ainda é pequeno e ficará
maior dentro em pouco, e depois lentamente chegam à conclusão emocionalmente significativa de
que, afinal de contas, o pênis pelo menos estivera lá, antes, e fora retirado depois. A falta de um
pênis é vista como resultado da castração e, agora, a criança se defronta com a tarefa de chegar a
um acordo com a castração em relação a si própria [...] Parece-me, porém, que o significado do
complexo de castração só pode ser corretamente apreciado se sua origem na fase da primazia fálica
for também levada em consideração [...] De qualquer modo, ela é impedida de fazê-lo porque supõe
ser a falta de um pênis resultado de ter sido castrada como punição [...] A antítese aqui é entre
possuir um órgão genital masculino e ser castrado” (1923b, p. 159-161).
198
Freud, ESB, v. 19, 1996, nas páginas: 180, 182, 183, 185 e 187.
199
“Em extensão sempre crescente, o complexo de Édipo revela sua importância como o fenômeno
central do período sexual da primeira infância” (1924, p. 193).
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desaparecimento ou de seu aparecimento inconsciente, de toda a vida do sujeito.
Embora o complexo de Édipo desapareça por uma impossibilidade interna vinda da
transferência do amor da mãe para um outro200 ou por uma determinação
hereditária201, é um outro complexo que, concomitante ao complexo de Édipo, darlhe-á sentido, o complexo de castração202, que, por meio da ameaça de castração e,
conseqüentemente, do medo dessa ameaça, destrói a organização fálica da
criança203. Em uma lógica de identificação parental (amor em relação ao pai e/ou à
mãe)204, sob a ameaça de perder o pênis205, tendo em vista que as mulheres são
castradas, a criança abdica do amor parental para amar o pênis de modo
narcísico206, em um primeiro caso, ou, em um segundo, sob a ameaça de perder o
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“O menino encara a mãe como sua propriedade, mas um dia descobre que ela transferiu seu amor
e sua solicitude para um recém-chegado [...] Assim, o complexo de Édipo se encaminharia para a
destruição por sua falta de sucesso, pelos efeitos de sua impossibilidade interna” (1924, p. 193).
201
“Outra visão é a de que o complexo de Édipo deve ruir porque chegou a hora para sua
desintegração, tal como os dentes de leite caem quando os permanentes começam a crescer.
Embora a maioria dos seres humanos passe pelo complexo de Édipo como uma experiência
individual, ele constitui um fenômeno que é determinado e estabelecido pela hereditariedade e que
está fadado a findar de acordo com o programa, o instalar-se a fase seguinte preordenada de
desenvolvimento” (1924, p. 193).
202
“Essa fase fálica, que é contemporânea do complexo de Édipo, não se desenvolve além, até a
organização genital definitiva, mas é submersa, e sucedida pelo período de latência” (1924, p. 194).
203
“Acontece com especial freqüência que o menininho seja ameaçado com a castração, não porque
brinca com o pênis com a mão, mas porque molha o leito todas as noites e não pode ser levado a ser
limpo [...] Bem, é minha opinião ser essa ameaça de castração o que ocasiona a destruição da
organização genital fálica da criança [...] Não existe, porém, prova que demonstre que, ao efetuar-se
a ameaça de castração, essas experiências tenham qualquer efeito. Somente quando uma nova
experiência lhe surge no caminho, que a criança começa a avaliar a possibilidade de ser castrada,
fazendo-o apenas de modo hesitante e de má vontade, não sem fazer esforços para depreciar a
significação de algo que ela própria observou [...] Com isso, a perda de seu próprio pênis fica
imaginável e a ameaça de castração ganha seu efeito adiado. Não devemos ser tão míopes quanto a
pessoa encarregada da criança, que a ameaça com a castração, e não devemos desprezar o fato de
que, nessa época, a masturbação de modo algum representa a totalidade de sua vida sexual” (1924,
p. 194-195).
204
“O complexo de Édipo ofereceu à criança duas possibilidades de satisfação, uma ativa e outra
passiva. Ela poderia colocar-se no lugar de seu pai, à maneira masculina, e ter relações com a mãe,
como tinha o pai, caso em que cedo teria sentido o último como um estorvo, ou poderia querer
assumir o lugar da mãe e ser amada pelo pai, caso em que a mãe se tornaria supérflua” (1924, p.
196).
205
“Agora, porém, sua aceitação da possibilidade de castração, seu reconhecimento de que as
mulheres eram castradas, punha fim às duas maneiras possíveis de obter satisfação do complexo de
Édipo, de vez que ambas acarretavam a perda de seu pênis — a masculina como uma punição
resultante e a feminina como precondição” (1924, p. 196).
206
“Se a satisfação do amor no campo do complexo de Édipo deve custar à criança o pênis, está fadado
a surgir um conflito entre seu interesse narcísico nessa parte de seu corpo e a catexia libidinal de seus
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amor parental, e na medida em que se dá conta de que não tem um pênis, a criança
abdica do amor por ele (o pênis), depositando-o em um substituto que seria o pai e,
posteriormente, o filho207. Em ambos os casos, o que está em jogo é a retirada do
amor objetal do complexo de Édipo para aplicá-lo narcisicamente no pênis, para o
menino, ou no pai e em um filho, para a menina, o que representa para o eu a
retirada da libido do objeto de amor para uma identificação com a autoridade
paterna, no caso do menino por motivos internos208, no caso da menina por motivos
externos209. Portanto, a queda do complexo de Édipo é ocasionada pela ameaça de

objetos parentais. Nesse conflito, triunfa normalmente a primeira dessas forças: o ego da criança volta as
costas ao complexo de Édipo” (1924, p. 196).
207
“Uma criança do sexo feminino, contudo, não entende sua falta de pênis como sendo um caráter
sexual; explica-a presumindo que, em alguma época anterior, possuíra um órgão igualmente grande e
depois perdera-o por castração. Ela parece não estender essa inferência de si própria para outras
mulheres adultas, e sim, inteiramente segundo as linhas da fase fálica, encará-las como possuindo
grandes e completos órgãos genitais — isto é, masculinos. Dá-se assim a diferença essencial de que
a menina aceita a castração como um fato consumado, ao passo que o menino teme a possibilidade
de sua ocorrência [...] Nela, muito mais que no menino, essas mudanças parecem ser resultado da
criação e de intimidação oriunda do exterior, as quais a ameaçam com uma perda de amor [...] Seu
complexo de Édipo culmina em um desejo, mantido por muito tempo, de receber do pai um bebê
como presente — dar-lhe um filho. Tem-se a impressão de que o complexo de Édipo é então
gradativamente abandonado de vez que esse desejo jamais se realiza” (1924, p. 198).
208
“Descrevi noutra parte como esse afastamento se realiza. As catexias de objeto são abandonadas
e substituídas por identificações. A autoridade do pai ou dos pais é introjetada no ego e aí forma o
núcleo do superego, que assume a severidade do pai e perpetua a proibição deste contra o incesto,
defendendo assim o ego do retorno da catexia libidinal. As tendências libidinais pertencentes ao
complexo de Édipo são em parte dessexualizadas e sublimadas (coisa que provavelmente acontece
com toda transformação em uma identificação) e em parte são inibidas em seu objetivo e
transformadas em impulsos de afeição. Todo o processo, por um lado, preservou o órgão genital —
afastou o perigo de sua perda — e, por outro, paralisou-o — removeu sua função [...] Não vejo razão
para negar o nome de ‘repressão’ ao afastamento do ego diante do complexo de Édipo, embora
repressões posteriores ocorram pela maior parte com a participação do superego que, nesse caso,
está apenas sendo formado” (1924, p. 196-197), e “Não tenho dúvida de que as relações
cronológicas e causais, aqui descritas, entre o complexo de Édipo, a intimidação sexual (a ameaça de
castração), a formação do superego e o começo do período de latência são de um gênero típico,
porém não desejo asseverar que esse tipo seja o único possível [...] Desde a publicação do
interessante estudo de Otto Rank, The Trauma of Birth [1924], a própria conclusão obtida através
dessa modesta investigação, no sentido de o complexo de Édipo do menino ser destruído pelo temor
da castração, não pode ser aceita sem maior discussão” (1924, p. 199).
209
“Também o sexo feminino desenvolve um complexo de Édipo, um superego e um período de
latência. Será que também podemos atribuir-lhe uma organização fálica e um complexo de
castração? [...] Estando assim excluído, na menina, o temor da castração, cai também um motivo
poderoso para o estabelecimento de um superego e para a interrupção da organização genital infantil
[...] O complexo de Édipo da menina é muito mais simples que o do pequeno portador do pênis; em
minha experiência, raramente ele vai além de assumir o lugar da mãe e adotar uma atitude feminina
para com o pai” (1924, p. 197-198).
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castração (para o menino)210 somente na medida em que alguém já foi
preliminarmente castrado (a menina), em um movimento de amor que vai da falta de
pênis até o ente parental e do ente parental até o pênis.
A interpretação freudiana sobre o amor continua no volume 19 da ESB em A
perda da realidade na neurose e na psicose211 e em Uma breve descrição da
psicanálise212, ambos de 1924, e em As resistências à psicanálise213 e em A
negativa214, ambos de 1925. No artigo Algumas conseqüências psíquicas da
distinção anatômica entre os sexos, de 1925, Freud (1925) complementa a
discussão do complexo de Édipo analisando a sexualidade feminina que, em
comparação com a masculina, desenvolve-se com a perda e, por conseguinte, com
a inveja do pênis215, em um contexto amoroso que destina soluções anatômicas

210

“A observação analítica capacita-nos a identificar ou adivinhar essas vinculações entre a
organização fálica, o complexo de Édipo, a ameaça de castração, a formação do superego e o
período de latência. Essas vinculações justificam a afirmação de que a destruição do complexo de
Édipo é ocasionada pela ameaça de castração” (1924, p. 197).
211
Freud, ESB, v. 19, 1996, na página: 206.
212
Freud, ESB, v. 19, 1996, nas páginas: 222, 227, e 233.
213
Freud, ESB, v. 19, 1996, nas páginas: 243, 244, 246, e 247.
214
Freud, ESB, v. 19, 1996, nas páginas: 268 e 269.
215
O conceito freudiano de “inveja do pênis” é importante para nossa pesquisa na medida em que
identifica o pênis como elemento a ser amado narcisicamente pelo sujeito, considerando que a
mulher foi castrada, portanto não tem um pênis, fazendo com que o narcisismo tenha um outro
destino, acompanhado pelo complexo de Édipo, ambos influenciados pelo amor que a mulher não
pode ter em si, segundo a interpretação freudiana. O conceito é encontrado em: Três ensaios sobre a
teoria da sexualidade, de 1905, embora o seguinte trecho surgiu pela primeira vez em 1915: “Está
pronta a reconhecê-lo de imediato e é tomada pela inveja do pênis, que culmina no desejo de ser
também um menino, tão importante em suas conseqüências” (ESB, v. 7, 1996, p. 184); O tabu da
virgindade, de 1918: “Incluímos essa `inveja do pênis’ no `complexo de castração’” (ESB, v. 11, 1996,
p. 211), e “Por trás dessa inveja do pênis, manifesta-se a amarga hostilidade da mulher contra o
homem, que nunca desaparece completamente nas relações entre os sexos e que está claramente
indicada nas lutas e na produção literária das mulheres `emancipadas’” (212); Observações e
exemplos da prática psicanalítica, de 1913: “Ficava com inveja por não ser capaz de fazê-lo da
mesma maneira e certo dia tentaria imitá-lo (inveja do pênis)” (ESB, v. 13, 1996, p. 199); Sobre o
narcisismo: uma introdução, de 1914: “Sua parte mais importante, contudo, pode ser isolada sob a
forma do ‘complexo de castração’ (nos meninos, a ansiedade em relação ao pênis; nas meninas, a
inveja do pênis) e tratada em conexão com o efeito da coerção inicial da atividade sexual” (ESB, v.
14, 1996, p. 99); As transformações da pulsão exemplificadas no erotismo anal, de 1917: “Chamamos
a esse desejo ‘inveja do pênis’ e incluímo-lo no complexo de castração” (ESB, v. 17, 1996, p. 136137), “Assim, o interesse pelas fezes continua, em parte como interesse pelo dinheiro, em parte como
desejo por um bebê, sendo que neste último convergem um impulso anal-erótico e um impulso genital
(‘inveja do pênis’)” (139); A psicogênese de um caso de homossexualismo numa mulher, de 1920:
“[...] após inspecionar seus órgãos genitais [pág. 167] desenvolvera uma acentuada inveja do pênis e
as reflexões derivadas dessa inveja ainda continuavam a povoar-lhe o espírito” (ESB, v. 18, 1996, p.
180); Algumas conseqüências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, de 1925: “Elas notam
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o pênis de um irmão ou companheiro de brinquedo, notavelmente visível e de grandes proporções, e
imediatamente o identificam com o correspondente superior de seu próprio órgão pequeno e
imperceptível; dessa ocasião em diante caem vítimas da inveja do pênis” (ESB, v. 19, 1996, p. 280),
“As conseqüências da inveja do pênis, na medida em que não é absorvida na formação reativa do
complexo de masculinidade, são várias e de grande alcance [...] Mesmo após a inveja do pênis ter
abandonado seu verdadeiro objeto, ela continua existindo: através de um fácil deslocamento, persiste
no traço característico do ciúme. Naturalmente, o ciúme não se limita a um único sexo e tem um
fundamento mais amplo, porém sou de opinião que ele desempenha um papel muito maior na vida
mental das mulheres que na dos homens e isso se deve ao fato de ser enormemente reforçado por
parte da inveja do pênis deslocada” (282), “Uma terceira conseqüência da inveja do pênis parece ser
um afrouxamento da relação afetuosa da menina com seu objeto materno” (283), “Um outro
surpreendente efeito da inveja do pênis, ou da descoberta da inferioridade do clitóris, existe e é,
indubitavelmente, o mais importante de todos” (283), “Análises do período fálico remoto ensinaramme hoje que nas meninas, logo após os primeiros sinais de inveja do pênis, manifesta-se uma intensa
corrente de sentimento contra a masturbação, a qual não pode ser atribuída exclusivamente à
influência educacional daqueles encarregados da criança” (284), “Não pode ser outra coisa senão
seu sentimento narcísico de humilhação ligado à inveja do pênis, o lembrete de que, afinal de contas,
esse é um ponto no qual ela não pode competir com os meninos, e que assim seria melhor para ela
abandonar a idéia de fazê-lo” (284); A questão da análise leiga, de 1926: “Mas aprendemos que as
meninas sentem profundamente falta de um órgão sexual que seja igual em valor ao masculino; elas
se consideram por causa disso inferiores, e essa ‘inveja do pênis’ é a origem de todo um grande
número de reações femininas características” (Mas aprendemos que as meninas sentem
profundamente falta de um órgão sexual que seja igual em valor ao masculino; elas se consideram
por causa disso inferiores, e essa ‘inveja do pênis’ é a origem de todo um grande número de reações
femininas características” (ESB, v. 20, 1996, p. 206); Sexualidade feminina, de 1931: “Assim, por
exemplo, Karen Horney (1926) é de opinião que superestimamos grandemente a inveja do pênis
primária da menina e que a intensidade da tendência masculina que mais tarde ela desenvolve deve
ser atribuída a uma inveja do pênis secundária, utilizada para desviar seus impulsos femininos e, em
particular, sua ligação feminina com o pai. Isso não concorda com minhas impressões [...] E, se a
defesa contra feminilidade é tão enérgica, de que outra fonte pode ela haurir sua força senão da
tendência masculina que encontrou sua primeira expressão na inveja do pênis da criança e que,
portanto, merece ser denominada segundo esta?” (ESB, v. 21, 1996, p. 251); Feminilidade, de 1933:
“Sentem-se injustiçadas, muitas vezes declaram que querem ‘ter uma coisa assim, também’, e se
tornam vítimas da ‘inveja do pênis’; esta deixará marcas indeléveis em seu desenvolvimento e na
formação de seu caráter, não sendo superada, sequer nos casos mais favoráveis, sem um extremo
dispêndio de energia psíquica” (ESB, v. 22, 1996, p. 125), “É difícil duvidar da importância da inveja
do pênis [...] Não é que eu pense estarem essas características ausentes nos homens, ou julgue que
elas não tenham nas mulheres outras raízes além da inveja do pênis; estou inclinado, no entanto, a
atribuir sua quantidade maior nas mulheres a essa influência. Alguns analistas mostraram uma
tendência a minimizar a importância dessa primeira instalação da inveja do pênis na fase fálica [...]
Justamente no caso da inveja do pênis, argumento a favor da preponderância do fator infantil [...] O
conteúdo essencial da primeira é o seguinte: a menininha viveu, até então, de modo masculino,
conseguiu obter prazer da excitação do seu clitóris e manteve essa atividade em relação a seus
desejos sexuais dirigidos à mãe, os quais, muitas vezes, são ativos; ora, devido à influência de sua
inveja do pênis, ela perde o prazer que obtinha da sua sexualidade fálica” (125-126), “Se a inveja do
pênis suscitou um poderoso impulso contra a masturbação clitoridiana, e esta, não obstante, se
recusa a desaparecer, trava-se uma violenta luta pela liberação, na qual a própria menina assume,
por assim dizer, o papel de sua mãe deposta e dá expressão a toda a sua insatisfação com seu
clitóris inferior, em seus esforços contra a obtenção de satisfação a partir dele” (127), “O complexo de
castração prepara para o complexo de Édipo, em vez de destruí-lo; a menina é forçada a abandonar
a ligação com sua mãe através da influência de sua inveja do pênis, e entra na situação edipiana
como se esta fora um refúgio” (129), “A inveja do pênis tem em parte, como efeito, também a vaidade
física das mulheres, de vez que elas não podem fugir à necessidade de valorizar seus encantos, do
modo mais evidente, como uma tardia compensação por sua inferioridade sexual original” (131);
Esboço de psicanálise, de 1940: “Desde o início, inveja nos meninos a posse dele; pode-se dizer que
todo o seu desenvolvimento se realiza à sombra da inveja do pênis [...] O outro caminho é feito
através do abandono da mãe que amou: a filha, sob a influência de sua inveja do pênis, não pode
perdoar à mãe havê-la trazido ao mundo tão insuficientemente aparelhada” (ESB, v. 23, 1996, p.
206); Análise terminável e interminável, de 1937: “Os dois temas correspondentes são, na mulher, a
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para o masculino e para o feminino diante do pai e da mãe. Sendo o objeto da
psicanálise os períodos mais remotos do sujeito, quando floresce a vida sexual, o
complexo de Édipo destruído pelo concomitante medo da castração é, nos meninos,
o primeiro momento a ser observado na identificação do amor em relação ao pai e à
mãe, podendo ter uma orientação ativa ou passiva de acordo com a posição diante
da bissexualidade constitucional216. Considerando que a pré-história do complexo de
Édipo é uma identificação com a mãe e uma atividade masturbatória, a ameaça de
castração recai sobre essa atividade genital e é importante para que a situação
edipiana seja solucionada, observando-se a cena primária e seus posteriores
efeitos217.
Nas meninas, o complexo de Édipo é algo distinto em relação ao que
acontece com os meninos, mesmo que a pré-história, para ambos, seja
inveja do pênis — um esforço positivo por possuir um órgão genital masculino — e, no homem, a luta
contra sua atitude passiva ou feminina para com outro homem” (ESB, v. 23, 1996, p. 268); e,
finalmente, Achados, idéias, problemas, de 1941: “Como um substituto para a inveja do pênis,
identificação com o clitóris: expressão mais nítida de inferioridade, fonte de todas as inibições” (ESB,
v. 23, 1996, p. 317).
216
“Nos meninos, a situação do complexo de Édipo é o primeiro estádio possível de ser identificado
com certeza [...] Demonstrei alhures como a atitude edipiana nos meninos pertence à fase fálica e
como sua destruição é ocasionada pelo temor da castração — isto é, pelo interesse narcísico nos
órgãos genitais. O assunto fica mais difícil de apreender pela circunstância complicante de que
mesmo em meninos o complexo de Édipo possui uma orientação dupla, ativa e passiva, de acordo
com sua constituição bissexual; o menino tabém deseja tomar o lugar de sua mãe como objeto de
amor de seu pai — fato que descrevemos como sendo a atitude feminina” (1925, p. 278-279).
217
“Com referência à pré-história do complexo de Édipo nos meninos, estamos longe da clareza
completa [...] Outro elemento desse estádio é, acredito, invariavelmente uma atividade masturbatória
vinculada aos órgãos genitais, a masturbação da primeira infância, cuja supressão mais ou menos
violenta da parte daqueles que estão encarregados da criança põe em ação o complexo de
castração. Deve-se presumir que essa masturbação está ligada ao complexo de Édipo e sirva como
descarga para a excitação sexual que lhe é própria. Contudo, é incerto se a masturbação possui esse
caráter desde o início, ou se, pelo contrário, efetua seu primeiro aparecimento espontaneamente,
como uma atividade de um órgão corporal, e só é colocada em relação ao complexo de Édipo em
alguma data posterior; essa segunda possibilidade é, de longe, a mais provável [...] Estamos
inclinados a estabelecer a conexão simples de que a enurese continuada é um resultado da
masturbação e que sua supressão é encarada pelos meninos como uma inibição de sua atividade
genital — isto é, como mantendo o significado de uma ameaça de castração; contudo, ainda resta ver
se estamos sempre corretos em fazer essa suposição [...] A masturbação, bem como as duas
atitudes do complexo de Édipo, posteriormente se liga a essa experiência primitiva, tendo a criança
subseqüentemente interpretado seu significado [...] Assim, a pré-história do complexo de Édipo,
mesmo nos meninos, levanta todas essas questões para seleção e explanação, e existe ainda o
problema de saber se devemos supor que o processo invariavelmente segue o mesmo curso, ou se
grande variedade de estádios preliminares diferentes não pode convergir para a mesma situação
final” (1925, p. 279-280).
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caracterizada pela mãe constituindo o objeto original218, na medida em que a menina
não investe, na fase fálica, os objetos edipianos219 com masturbação220,
conseqüência que, diferentemente dos meninos que acreditam na realidade da
ameaça de castração221, desemboca na inveja do pênis e, por conseguinte, inveja
da masturbação fálica, provenientes da consumação preliminar da castração muitas
vezes renegada222. Considerando que o pênis é um investimento de amor narcisista,
a menina que não o possui – com seu clitóris nitidamente inferior – somente pode
invejá-lo (o pênis), porquanto a falta e a inveja do pênis resultam de seu narcisismo
ferido, com um sentimento de inferioridade223, em seu ciúme224, diminuindo a ligação
com o objeto materno225 e na inveja da masturbação (masculina)226. A possibilidade

218

“Nas meninas, o complexo de Édipo levanta um problema a mais que nos meninos. Em ambos os
casos, a mãe é o objeto original, e não constitui causa de surpresa que os meninos retenham esse
objeto no complexo de Édipo [...] Perseguindo essa questão pude chegar a algumas conclusões
capazes de lançar luz exatamente sobre a pré-história da relação edipiana nas meninas” (1925, p.
280).
219
“Entretanto, uma análise rigorosa desses próprios casos traz à luz algo diferente, ou seja, que aqui
o complexo de Édipo tem uma longa pré-história e constitui, sob certos aspectos, uma formação
secundária” (1925, p. 280).
220
“O primeiro passo na fase fálica iniciada dessa maneira não é a vinculação da masturbação às
catexias objetais do complexo de Édipo, mas uma momentosa descoberta que as meninas estão
destinadas a fazer” (1925, p. 280).
221
“Somente mais tarde, quando possuído de alguma ameaça de castração, é que a observação se
torna importante para ele; se então a relembra ou repete, ela desperta nele uma terrível tormenta de
emoção e o força a acreditar na realidade da ameaça de que havia rido até então” (1925, p. 281).
222
“Assim, uma menina pode recusar o fato de ser castrada, enrijecer-se na convicção de que
realmente possui um pênis e subseqüentemente ser compelida a comportar-se como se fosse
homem” (1925, p. 282).
223
“Uma mulher, após ter-se dado conta da ferida ao seu narcisismo, desenvolve como cicatriz um
sentimento de inferioridade” (1925, p. 282).
224
“Mesmo após a inveja do pênis ter abandonado seu verdadeiro objeto, ela continua existindo:
através de um fácil deslocamento, persiste no traço característico do ciúme [...] Essa fantasia parece
constituir uma relíquia do período fálico nas meninas [...] A criança que está sendo espancada (ou
acariciada) pode, em última análise, ser nada mais nada menos que o próprio clitóris, de maneira que,
em seu nível mais inferior, a afirmação conterá uma confissão de masturbação, a qual permaneceu
ligada ao conteúdo da fórmula desde seu início, na fase fálica, até a vida posterior.” (1925, p. 282-283).
225
“Uma terceira conseqüência da inveja do pênis parece ser um afrouxamento da relação afetuosa
da menina com seu objeto materno” (1925, p. 283).
226
“Análises do período fálico remoto ensinaram-me hoje que nas meninas, logo após os primeiros
sinais de inveja do pênis, manifesta-se uma intensa corrente de sentimento contra a masturbação, a
qual não pode ser atribuída exclusivamente à influência educacional daqueles encarregados da
criança [...] Não posso explicar a oposição que por esse modo é levantada pelas meninas à
masturbação fálica, exceto supondo existir algum fator concorrente que faça a menina voltar-se
violentamente contra essa atividade prazerosa. Esse fator está bem à mão. Não pode ser outra coisa
senão seu sentimento narcísico de humilhação ligado à inveja do pênis, o lembrete de que, afinal de
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edipiana para a menina é abandonar o desejo de ter um pênis em prol do desejo de
ter um filho, antes, tomando o pai como objeto de amor227. Freud, ao analisar a préhistória do complexo de Édipo nas meninas, constrói uma teoria da diferença sexual
baseada na castração, quando a menina é preliminarmente castrada, abrindo alas
ao seu complexo de Édipo, enquanto o menino fecha alas ao complexo de Édipo
sob a ameaça de castração, o que definirá a masculinidade e a feminilidade
segundo as conseqüências anatômicas dos órgãos para o psiquismo. Se nos
meninos o complexo de castração junto ao complexo de Édipo representa uma
destruição do laço incestuoso em prol da instauração do supereu (consciência e
moralidade), nas meninas, com os efeitos de castração antecipados, há uma
introdução no complexo de Édipo, posto que o órgão a ser amado narcisicamente
não existe – foi de antemão castrado –, existindo, contudo, o deslocamento do amor
fálico para o amor ao pai e ao filho228.

contas, esse é um ponto no qual ela não pode competir com os meninos, e que assim seria melhor
para ela abandonar a idéia de fazê-lo” (1925, p. 284).
227
“Até aqui não se cogitou do complexo de Édipo, nem até esse ponto desempenhou ele qualquer
papel [...] Ela abandona seu desejo de um pênis e coloca em seu lugar o desejo de um filho; com
esse fim em vista, toma o pai como objeto de amor” (1925, p. 284).
228
“Alcançamos determinada compreensão interna (insight) da pré-história do complexo de Édipo nas
meninas. Nas meninas, o complexo de Édipo é uma formação secundária. As operações do complexo
de castração o precedem e preparam. A respeito da relação existente entre os complexos de Édipo e
de castração, existe um contraste fundamental entre os dois sexos. Enquanto, nos meninos, o
complexo de Édipo é destruído pelo complexo de castração, nas meninas ele se faz possível e é
introduzido através do complexo de castração. Essa contradição se esclarece se refletirmos que o
complexo de castração sempre opera no sentido implícito em seu conteúdo: ele inibe e limita a
masculinidade e incentiva a feminilidade. A diferença entre o desenvolvimento sexual dos indivíduos
dos sexos masculino e feminino no estádio que estivemos considerando é uma conseqüência
inteligível da distinção anatômica entre seus órgãos genitais e da situação psíquica aí envolvida;
corresponde à diferença entre uma castração que foi executada e outra que simplesmente foi
ameaçada [...] O complexo de Édipo, contudo, é uma coisa tão importante que o modo por que o
indivíduo nele se introduz e o abandona não pode deixar de ter seus efeitos. Nos meninos (como
demonstrei amplamente no artigo a que acabo de me referir [1924d] e ao qual todas as minhas atuais
observações estão estreitamente relacionadas), o complexo não é simplesmente reprimido; é
literalmente feito em pedaços pelo choque da castração ameaçada [...] Em casos normais, ou melhor
em casos ideais, o complexo de Édipo não existe mais, nem mesmo no inconsciente; o superego se
tornou seu herdeiro. De vez que o pênis (para acompanhar Ferenczi [1924]) deve sua catexia
narcísica extraordinariamente elevada à sua significação orgânica para a propagação da espécie, a
catástrofe que ocorre no complexo de Édipo (o abandono do incesto e a instituição da consciência e
da moralidade) pode ser considerada uma vitória da raça sobre o indivíduo. Isso constitui um ponto
de vista interessante quando se considera que a neurose se baseia em uma luta do ego contra as
exigências da função sexual [...] Nas meninas está faltando o motivo para a demolição do complexo
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Continuamos, no volume 19 da ESB, com Josef Popper-Lynkeus e a teoria
dos sonhos229, de 1923, e com Prefácio a O método psicanalítico, de Raymond de
Saussure230, de 1922. Com o volume 20, temos inicialmente Um estudo
autobiográfico231, de 1925, e Inibição, sintoma e medo, de 1926. Neste último232,
Freud (1926) discorre principalmente sobre o medo e sua causa, como o nascimento
e a separação da mãe, sempre relacionando esse medo ao da castração como uma
defesa contra o traumático. Assim, se existem fantasias de medo de animais, como
no pequeno Hans e no homem dos lobos, o trauma seria a castração que, de certa
de Édipo. A castração já teve seu efeito, que consistiu em forçar a criança à situação do complexo de
Édipo [...] Nos valiosos e abrangentes estudos sobre os complexos de masculinidade e castração nas
mulheres, da autoria de Abraham (1921), Horney (1923) e Helene Deutsch (1925), existe muita coisa
que toca de perto naquilo que escrevi, nada, contudo, que coincida com ele completamente; de modo
que, mais uma vez, me sinto justificado em publicar este trabalho” (1925, p. 285-286).
229
Freud, ESB, v. 19, 1996, na página: 293.
230
Freud, ESB, v. 19, 1996, na página: 317.
231
Freud, ESB, v. 20, 1996, nas páginas: 33, 40 a 43, 46, 56, 58 a 60, 62, 63, 66, 69 e 75. A página
75 encontra-se no pós-escrito, que foi publicado em 1935 por Freud.
232
Estamos traduzindo o termo alemão die Angst por o medo ao invés de ansiedade ou angústia,
acompanhando os interessantes comentários do Professor Haans (1996) acerca da tradução de
termos do alemão para o inglês e para o português, muitas vezes difícil e cercada de polêmica, como
no presente caso. Segundo o autor, há duas teorias de Angst no texto freudiano, a primeira com um
sentido de um acúmulo de estímulos sem satisfação pulsional provocando medo intrapsíquico, a
segunda, inaugurada com o livro de Freud que estamos analisando, localizando o medo no eu e
invertendo a relação de causalidade entre o medo e o recalque, o primeiro produzindo o segundo e
não mais o contrário: “[...] Freud, após 1925, se refere às suas duas teorias da Angst. Embora até
certo ponto ambas as teorias se superponham e entrelacem, diferenciam-se em diversos aspectos,
notadamente quando à relação da Angst com o recalque [...] até 1925, ele considera a Angst o efeito
de um excesso de estímulos (Reize) represados devido à não satisfação pulsional. O sujeito impedido
de descarregar a libido sexual sofre sob o acúmulo de excitações, as quais, para conseguir se
fazerem descarregar, se transformariam em sintomas de medo (ou angústia, ansiedade), provocando
sudorese, taquicardia, contrações musculares etc. Circunstâncias externas concretas ou uma
maturação ainda insuficiente, impedindo o sujeito de satisfazer livremente seus anseios pulsionais,
produziriam então estados de Angst. É antiga a idéia, em Freud, de que o excesso de Reize é vivido
pelo sujeito como algo avassalador que o leva a um estado de medo e desamparo (Hilflosigkeit). O
termo Hilflosigkeit é carregado de intensidade, expressa um estado próximo do desespero e do
trauma. Genericamente é um fracasso na descarga desse excesso de estímulos pela via da
satisfação que acabaria então se manifestando como irrupção de medo. Esse estado é semelhante
àquele que Rank em Das Trauma der Geburt (1924) descreverá como vivido pelo bebê, o qual após o
nascimento é incapaz pelas próprias forças de remover o excesso de excitação pela via da satisfação
e sucumbe à Angst. Com relação ao recalque, Freud afirma que, por impedir o sujeito de satisfazer as
exigências pulsionais, o recalque acaba por produzir as várias formas de Angst neurótica (neurotische
Angst). Mesmo tendo em 1925-6 reformulado sua teoria sobre a Angst, Freud mantém a idéia de que
o sujeito exposto ao excesso de excitação vive uma situação de desamparo, necessitando lidar
(bewältigen) [“dominar”, como vimos antes] com o turbilhão de estímulos que o acometem. Após ter
desenvolvido a segunda tópica, Freud passa a situar o Eu como local do medo e apresenta outra
concepção da relação entre ‘recalque’ e Angst. Inverte a seqüência anterior ‘recalque produz Angst’ e
afirma que será a Angst que o Eu sente perante o perigo que levará o sujeito ao recalque.
Basicamente, medos tais como o temor à castração ou o medo de perda de amor materno é que
levarão o sujeito a recalcar suas tendências libidinais” (1996, p. 73-74).
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maneira, é renegada ou deslocada para uma fobia, considerando a separação do
amor da mãe (e a ameaça do amor do pênis?) como algo traumático e que provoca,
com as lembranças, os futuros medos. Freud começa o texto diferenciando inibição
de sintoma, atribuindo ao segundo um distúrbio patológico nas funções do eu,
oriundo do recalcamento, que não estaria necessariamente na primeira, quando
esta, a inibição, é adotada pelo eu para evitar um conflito entre suas funções, de um
lado, e entre o isso e o supereu, de outro.
Sendo o sintoma uma conseqüência do recalcamento procedente do eu,
como sinal e substituto de um investimento pulsional originário do isso para não
deixar consciente uma representação, o medo abre caminho para que esse
recalcamento sintomático passe pelo eu: o eu é a sede do medo. O eu trabalharia
para afastar os perigos do mundo externo, atuando sobre as representações, e do
mundo interno, atuando sobre os impulsos pulsionais que estão entre o eu e o isso,
assim como entre o eu e o supereu, sempre na direção do recalcamento do eu
voltado para dentro e para fora. É a relação da pulsão vinda do isso e controlada
pelo eu, levando-se em consideração o supereu e o mundo exterior233. Depois da
luta contra a pulsão, o sintoma é uma defesa secundária por meio da continuação
prolongada da luta, com o objetivo de restauração e reconciliação entre o eu, o isso,
o supereu e o mundo externo, por exemplo, nas neuroses obsessivas e nas
paranóias com a formação de sintomas, os quais não prescindem da satisfação
narcisista de amor do eu234.

233

Até este ponto, estamos na parte II do livro, somente com uma ocorrência de um conceito da
interpretação freudiana do amor: “Mas visto que nós não podemos também abrir mão de nosso orgulho
narcísico, ficaremos reconfortados com o pensamento de que tais ‘Manuais para a Vida’ ficam logo
desatualizados, de que é precisamente nosso trabalho míope, tacanho e insignificante que os obriga a
aparecer em novas edições, e de que até mesmo os mais atualizados deles nada mais são do que
tentativas para encontrar um substituto para o antigo, útil e todo-suficiente catecismo da Igreja” (1926, p.
99).
234
“Nas neuroses obsessivas e na paranóia, as formas que os sintomas assumem tornam-se muito
valiosas para o ego porque obtêm para este, não certas vantagens, mas uma satisfação narcísica
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Freud reintroduz as discussões do pequeno Hans e do homem dos lobos
para mostrar que o medo (da castração) produz o recalque e que em ambos há a
ambivalência edipiana de amor (ódio) em relação à mãe e ódio (amor) em relação ao
pai, quando o impulso pulsional foi recalcado e o sintoma foi deslocado para uma
fobia de animais, no primeiro caso de cavalos, e, no segundo, de lobos: os animais
representam as fantasias de medo em relação às pulsões direcionadas aos pais235.
Outras defesas estariam estampadas nos sintomas da histeria de conversão e,
particularmente, da neurose obsessiva, ambas originárias da situação edipiana236,
mas a segunda com uma defesa desmedida contra o medo de castração237, com a

sem a qual, de outra forma poderia passar. Os sistemas que o neurótico obsessivo constrói lisonjeiam
seu amor próprio, fazendo-o sentir que ele é melhor que outras pessoas, porque é especialmente
limpo ou especialmente consciencioso” (1926, p. 102).
235
“Ele se encontrava, à época, na atitude edipiana ciumenta e hostil em relação ao pai, a quem, não
obstante — salvo até onde a mãe dele era a causa de desavença —, amava ternamente. Aqui, então,
temos um conflito devido à ambivalência: um amor bem fundamentado e um ódio não menos
justificável dirigidos para a mesmíssima pessoa [...] Mas um desejo dessa espécie equivale a uma
intenção de alguém desvencilhar-se do pai — equivale ao impulso assassino do complexo de Édipo”
(1926, p. 104-105), “Este foi um suave impulso passivo dirigido ao pai; que já havia alcançado o nível
genital (fálico) da organização libidinal [...] O processo de repressão tinha atacado quase todos os
componentes do seu complexo edipiano — tanto seus impulsos hostis quanto seus impulsos ternos
para com a mãe [...] Somente no tocante a ‘Little Hans’ é que podemos dizer com certeza que aquilo
que sua fobia eliminou foram os dois principais impulsos do complexo edipiano — sua agressividade
para com o pai e seu excesso de afeição pela mãe [...] ‘Hans’ parece, de fato, ter sido um menino
normal quanto àquilo que se denomina um complexo edipiano ‘positivo’” (108-109), e “Era o temor de
castração iminente. ‘Little Hans’ desistiu de sua agressividade para com o pai temendo ser castrado
[...] Como vemos, ambas as formas do complexo edipiano, a forma normal, ativa, e a invertida
fracassaram através do complexo de castração. A idéia de ansiedade do menino russo de ser
devorado por um lobo não encerrava, é verdade, qualquer sugestão de castração, pois a regressão
oral pela qual passara a afastara para muito longe da fase fálica [...] Constituiu um triunfo da
repressão que a forma pela qual sua fobia foi expressa não devesse mais encerrar qualquer alusão à
castração. Aqui, então, está o nosso inesperado achado: em ambos os pacientes a força motriz da
repressão era o medo da castração [...] A ansiedade pertencente às fobias a animais era um medo
não transformado de castração [...] A ansiedade sentida em fobias a animais é o medo de castração
do ego; enquanto a ansiedade sentida na agorafobia (um assunto que tem sido estudado menos
completamente) parece ser seu medo de tentação sexual — um medo que, afinal de contas, deve
estar vinculado em suas origens ao medo de castração” (110-111).
236
“A neurose obsessiva tem origem, sem dúvida, na mesma situação que a histeria, a saber, a
necessidade de desviar as exigências libidinais do complexo edipiano [...] A organização genital da
libido vem a ser débil e insuficientemente resistente, de modo que, quando o ego começa seus
esforços defensivos, a primeira coisa que ele consegue fazer é lançar de volta a organização genital
(da fase fálica), no todo ou em parte, ao nível anal-sádico mais antigo [...] Antes revela que, na
ocasião em que se entra em uma neurose obsessiva, a fase fálica já foi alcançada” (1926, p. 115).
237
“Talvez seja nos casos obsessivos, mais do que nos normais ou nos histéricos, que podemos mais
claramente reconhecer que a força motora da defesa é o complexo de castração, e que o que está
sendo desviado são as tendências do complexo edipiano. No momento estamos tratando do início do
período de latência, um período que se caracteriza pela dissolução do complexo de Édipo, pela
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regressão da libido (para a fase anal), e da severidade do supereu238. Na neurose
obsessiva, a técnica de anulação retroativa, substituta do recalcamento junto com o
isolamento, desfaz um evento e suas conseqüências por meio de uma mágica
negativa, quando para uma ação sobrevém uma segunda que procura anulá-la,
presumindo essa possibilidade de dissipação. O isolamento, a segunda técnica
mágica

da

neurose

obsessiva,

isola

um

pensamento

da

seqüência

de

pensamentos, com um impedimento do contato associativo, constituindo um
pensamento conflituoso situado no eu, entre o isso e o supereu, exemplificado no
tabu de tocar, e considerando que o toque é o objetivo imediato na agressão e em
Eros239.
Sendo consideradas quaisquer das três neuroses, a fobia, a histeria de
conversão e a neurose obsessiva, elas têm como força a oposição entre o eu e o
medo de castração240, sendo a fobia de animais derivada do medo de castração
proveniente da situação edipiana, quando os impulsos ambivalentes (amor e

criação ou consolidação do superego e pela edificação de barreiras éticas e estéticas no ego” (1926,
p. 116).
238
“Além da destruição do complexo de Édipo verifica-se uma degradação regressiva da libido, o
superego torna-se excepcionalmente severo e rude, e o ego, em obediência ao superego, produz
fortes formações reativas de consciência, piedade e asseio. Implacável, embora nem sempre por isso
bem-sucedida, a severidade se revela na condenação da tentação de continuar com a masturbação
infantil inicial, que agora se liga a idéias (anal-sádicas) regressivas mas que, não obstante, representa
a parte não subjugada da organização fálica. Há uma contradição inerente quanto a esse estado de
coisas, no qual, precisamente no interesse da masculinidade (isto é, pelo medo da castração), toda
atividade que pertence à masculinidade é paralisada. Mas também aqui a neurose obsessiva está
apenas levando a efeito, de forma excessiva, o método normal de livrar-se do complexo de Édipo”
(1926, p. 116).
239
“Ela fica muito perturbada por aqueles elementos que em certa ocasião eram da mesma classe,
mas que foram desintegrados no curso do desenvolvimento dessa pessoa — como, por exemplo, por
manifestações da ambivalência do seu complexo paterno em sua relação com Deus, ou por impulsos
vinculados a seus órgãos excretores em suas emoções de amor [...] Eros deseja o contato porque se
esforça por tornar o ego e o objeto amado um só, por abrir todas as barreiras espaciais entre eles”
(1926, p. 122).
240
“Todas as três têm como resultado a destruição do complexo de Édipo; e em todas as três a força
motora da oposição do ego é, acreditamos, o medo da castração [...] Além disso, é absolutamente
certo que o medo da castração é a única força motora da repressão (ou defesa)? Se pensarmos nas
neuroses em mulheres estamos destinados a duvidar disso, pois embora possamos certamente
estabelecer nelas a presença de um complexo de castração, dificilmente podemos falar com
propriedade em ansiedade de castração onde a castração já se verificou” (1926, p. 123).
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destruição) em relação aos pais241 são sinalizados pelo eu como perigosos, inibindo
o investimento do isso com o mecanismo prazer/desprazer, formando a fobia. O
medo de ser castrado pelo pai está na fobia de ser mordido por animais, como no
caso do pequeno Hans242. O medo, o perigo e o castigo da castração no contexto
edipiano infantil243 são os responsáveis pela relação do mundo exterior com o eu e,
particularmente, do eu com o supereu. Enquanto o supereu interno substitui a
castração externa244, esta última representa um trauma que pode estar na neurose
traumática de medo da morte245, remontado à perda das fezes, do seio materno e da
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“Nas fobias animais, então, o ego tem de opor uma catexia de objeto libidinal que provém do id —
uma catexia que pertence ou ao complexo de Édipo positivo ou ao negativo — porque acredita que
lhe ceder lugar acarretaria o perigo da castração [...] No caso de ‘Little Hans’ — isto é, no caso de um
complexo de Édipo positivo — foi sua ternura pela mãe ou foi sua agressividade para com o pai que
convocou a defesa pelo ego? [...] Depois pareceu que o sadismo era o representante de outro
instinto, que estava oposto a Eros” (1926, p. 124).
242
“Dissemos que logo que o ego reconhece o perigo de castração dá o sinal de ansiedade e inibe
através da instância do prazer-desprazer (de uma maneira que ainda não podemos compreender) o
iminente processo catexial no id. Ao mesmo tempo forma-se a fobia. E agora a ansiedade de
castração é dirigida para um objeto diferente e expressa de forma distorcida, de modo que o paciente
teme, não ser castrado pelo pai, mas ser mordido por um cavalo ou devorado por um lobo [...] Em
primeiro lugar, evita um conflito devido à ambivalência (pois o pai foi um objeto amado, também) e,
em segundo, permite ao ego deixar de gerar ansiedade, pois a ansiedade que pertence a uma fobia é
condicional: ela só surge quando o objeto dela é percebido — é com razão, visto que é somente
então que a situação de perigo se acha presente. Não é preciso ter medo de ser castrado por um pai
que não se encontra ali” (1926, p. 125).
243
“Essa minha afirmação não foi incorreta, mas não penetrou a superfície das coisas, pois uma
exigência instintual não é, afinal de contas, perigosa em si; somente vem a ser assim, visto que
acarreta um perigo externo real, o perigo de castração [...] A ansiedade sentida nas fobias de animais
é, portanto, uma reação afetiva por parte do ego ao perigo; e o perigo que está sendo assinalado
dessa forma é o perigo de castração [...] O paciente agorafóbico impõe uma restrição a seu ego a fim
de escapar a um certo perigo instintual — a saber, o perigo de ceder a seus desejos eróticos, pois se
o fizesse, o perigo de ser castrado, ou algum perigo semelhante, mais uma vez seria evocado como
se fosse em sua infância” (1926, p. 126).
244
“Mas se perguntarmos a nós mesmos o que é que o ego teme do superego, não podemos deixar
de pensar que o castigo ameaçado pelo segundo deve ser uma extensão do castigo de castração. Da
mesma forma que o pai se tornou despersonalizado sob a forma do superego, o medo da castração, a
qual se encontra nas mãos dele, se transformou numa ansiedade social ou moral indefinida [...] Nos
casos que examinamos, o perigo em causa foi o de castração ou de algo remontável à castração”
(1926, p. 127-128).
245
“Se a ansiedade for uma reação do ego ao perigo, seremos tentados a considerar as neuroses
traumáticas, as quais tão amiúde se seguem a uma fuga iminente da morte, como um resultado direto
de um medo da morte (ou medo pela vida) e a afastar de nossas mentes a questão da castração e as
relações dependentes do ego” (1926, p. 128).
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própria mãe, pela separação, observando que o nascimento não é uma separação
por questões de narcisismo246.
O medo – sendo um estado afetivo e revelando a existência da percepção
externa que provoca desprazer e, conseqüentemente, uma descarga – é
considerado uma reprodução do trauma do nascimento247, advindo de um perigo
que sempre retorna com a hipótese do sujeito perder a pessoa amada248, que, na
lembrança imagética, é intensamente investida: a perda do objeto intensamente
valorizado, como a mãe, representa a castração e a separação249 somadas aos
efeitos de medo do supereu250. Esse trauma é retomado, na verdade, sempre que o
246

“E é de lamentar-se, não porque tal análise fosse contradizer a importância etiológica da
sexualidade — pois qualquer contradição dessa natureza de há muito foi eliminada pela introdução
do conceito de narcisismo,que põe a catexia libidinal do ego em harmonia com as catexias objetais e
ressalta o caráter libidinal do instinto de autopreservação —, mas porque, na ausência de quaisquer
análises dessa espécie, perdemos uma oportunidade preciosíssima de tirar conclusões decisivas
sobre as relações entre a ansiedade e a formação de sintomas [...] A castração pode ser retratada
com base na experiência diária das fezes que estão sendo separadas do corpo ou com base na
perda do seio da mãe no desmame [...] Estou inclinado, portanto, a aderir ao ponto de vista de que o
medo da morte deve ser considerado como análogo ao medo da castração e que a situação à qual o
ego está reagindo é de ser abandonado pelo superego protetor — os poderes do destino —, de modo
que ele não dispõe mais de qualquer salvaguarda contra todos os perigos que o cercam [...] A
afirmação que acabo de fazer, no sentido de que o ego foi preparado para esperar a castração, tendo
sofrido perdas de objeto constantemente repetidas, coloca a questão da ansiedade sob nova luz. Até
aqui consideramo-la como um final afetivo de perigo; mas agora, visto que o perigo é tão amiúde o de
castração, ele nos parece uma reação a uma perda, uma separação [...] Poderia ser comparado a
uma castração da mãe (equiparando a criança a um pênis) [...] Mas infelizmente estamos impedidos
de fazer uso dessa correlação pelo fato de que o nascimento não é experimentado subjetivamente
como uma separação da mãe, visto que o feto, sendo uma criatura completamente narcísica, está
totalmente alheio à sua existência como um objeto” (1926, p. 128-130).
247
“Ele [o feto] somente pode estar cônscio de alguma grande perturbação na economia de sua libido
narcísica” (1926, p. 134).
248
“Esses três exemplos podem ser reduzidos a uma condição única — a saber, a de sentir falta de
alguém que é amado e de quem se sente saudade” (1926, p. 135).
249
“Aqui a ansiedade aparece como una reação à perda sentida do objeto e lembramo-nos de
imediato do fato de que também a ansiedade de castração constitui o medo de sermos separados de
um objeto altamente valioso, e de que a mais antiga ansiedade — a ‘ansiedade primeva’ do
nascimento — ocorre por ocasião de uma separação da mãe” (1926, p. 135-136), “O significado da
perda de objeto como um determinante da ausência se estende consideravelmente além desse
ponto, pois a transformação seguinte da ansiedade, a saber, a ansiedade de castração, que pertence
à fase fálica, constitui também medo da separação e está assim ligada ao mesmo determinante [...] O
alto grau de valor narcísico que o pênis possui pode valer-se do fato de que o órgão é uma garantia
para seu possuidor de que este pode ficar mais uma vez unido à mãe — isto é, a um substituto dela
— no ato da copulação [...] Pode-se acrescentar que para um homem que seja impotente (isto é, que
seja inibido pela ameaça de castração) o substituto da copulação é uma fantasia de retorno ao ventre
da mãe” (1926, p. 137).
250
“Já traçamos a mudança desse conteúdo a partir da perda da mãe como objeto até a castração. A
mudança seguinte é causada pelo poder do superego. Com a despersonalização do agente parental
a partir do qual se temia a castração, o perigo se torna menos definido. A ansiedade de castração se
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eu se reconhece em uma situação de desamparo251, desde sua imaturidade sob o
perigo de morte, passando pelo desamparo frente ao perigo de castração na fase

desenvolve em ansiedade moral — ansiedade social —, não sendo agora tão fácil saber o que é a
ansiedade” (1926, p. 138).
251
O conceito de desamparo freudiano é importante para nossa crítica da interpretação sobre o amor
que ele elabora, considerando a partir de um desamparo com raízes biológicas surge a necessidade
do sujeito ser amado por um outro, geralmente a mãe. Veremos que o estado de desamparo,
traumático, é uma construção que presume que o vir-a-ser do eu somente é possível através do amor
que aplaca um desamparo dado antecipadamente. Tal construção, por naturalizar o desamparo,
somente poder ser domideológica, quando o amor é inevitável para esse estado preliminarmente,
sem considerações culturais, de desamparo. Outras ocorrências de “desamparo” estão em: Projeto
para uma psicologia científica, de 1895, mas somente publicado em 1950: “[...] o desamparo inicial
dos seres humanos é a fonte primordial de todos os motivos morais” (ESB, v. 1, 1996, p. 370); A
etiologia da histeria, de 1896: “[...] de um lado, o adulto que não consegue escapar de sua parcela na
dependência mútua necessariamente implicada por uma relação sexual, mas que, apesar disso, está
munido de completa autoridade e do direito de punir, e que pode inverter esses papéis para a
satisfação irrestrita de seus caprichos; e de outro lado, a criança, que em seu desamparo fica à mercê
dessa vontade arbitrária [...]” (ESB, v. 3, 1996, p. 210); Estudos sobre histeria, de 1893-1895:
“Segundo as normas que regem os ataques histéricos, a exclamação “Emmy” durante seus acessos
de confusão reproduzia, como havemos de recordar, seus freqüentes estados de desamparo durante
o tratamento da filha” (ESB, v. 2, 1996, p. 123), “O círculo de suas obrigações era muito amplo, e ela
realizava sozinha todo o trabalho mental que estas lhe impunham, sem um amigo ou confidente,
quase isolada da família e prejudicada por sua conscienciosidade, sua tendência a se atormentar e
também, muitas vezes, pelo desamparo natural da mulher” (130), “Nessa ocasião, Elisabeth sentiu de
maneira intensa seu desamparo, sua incapacidade de proporcionar à mãe um substituto pela
felicidade que perdera e a impossibilidade de levar a cabo a intenção que tivera quando da morte do
pai” (167), e “Em outra série de episódios, que abrangiam suas tentativas frustradas de estabelecer
uma nova vida para sua família, ela nunca se cansou de repetir que o doloroso nelas tinha sido seu
sentimento de desamparo, o sentimento de que não podia ‘dar um único passo à frente’” (176); Sobre
a psicopatologia da vida cotidiana, de 1901: “Nessa fase, um de nossos companheiros morreu de
gripe. Naturalmente, foi profunda a impressão causada por esse acontecimento, pois a situação em
que nos encontrávamos, a falta de assistência médica e o desamparo de nossa existência tornavam
mais do que provável a irrupção de uma epidemia” (ESB, v. 6, 1996, p. 85-86); Três ensaios sobre a
teoria da sexualidade, de 1905: “Durante todo o período de latência a criança aprende a amar outras
pessoas que a ajudam em seu desamparo e satisfazem suas necessidades [...]” (ESB, v. 7, 1996, p.
210); Personagens psicopáticos no palco, de 1906: “Por isso, o indivíduo corporalmente enfermo só
pode figurar no palco como um requisito dramático, e não como herói, a menos que determinados
aspectos físicos de seu estado possibilitem o trabalho psíquico — por exemplo, o desamparo do
doente em Filoctetes ou a desesperança dos enfermos nas peças que giram em tomo dos tísicos”
(ESB, v. 7, 1996, p. 294); Os chistes e sua relação com o inconsciente, de 1905: “[...] o cômico da
situação é maximamente baseado no embaraço, no qual redescobrimos o desamparo infantil. O pior
do embaraço, a interferência de peremptórias solicitações das necessidades naturais em outras
funções, corresponde ao incompleto controle pela criança de suas funções corporais” (ESB, v. 8,
1996, p. 210); Totem e tabu, de 1913: “Homens mortos, recém-nascidos e mulheres menstruadas ou
nas dores do parto estimulam desejos pelo seu desamparo especial; um homem que acaba de atingir
a maturidade os estimula pela promessa de novo prazer” (ESB, v. 13, 1996, p. 50), e “O fato de um
homem morto achar-se em desamparo está fadado a atuar como um incentivo a que o sobrevivente
dê rédea livre às suas paixões hostis e essa tentação tem de ser contraditada por uma proibição”
(75); O estranho, de 1919: “O fator da repetição da mesma coisa não apelará, talvez, para todos
como fonte de uma sensação estranha. Daquilo que tenho observado, esse fenômeno, sujeito a
determinadas condições e combinado a determinadas circunstâncias, provoca indubitavelmente uma
sensação estranha, que, além do mais, evoca a sensação de desamparo experimentada em alguns
estados oníricos [...] Outras situações, que têm em comum com a minha aventura um retorno
involuntário da mesma situação, as quais, porém, dela diferem radicalmente em outros aspectos,
resultam também na mesma sensação de desamparo e de estranheza” (ESB, v. 17, 1996, p. 254); O
eu e o isso, de 1923: “Se considerarmos mais uma vez a origem do superego, tal como a
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descrevemos, reconheceremos que ele é o resultado de dois fatores altamente importantes, um de
natureza biológica e outro de natureza histórica, a saber: a duração prolongada, no homem, do
desamparo e dependência de sua infância, e o fato de seu complexo de Édipo, cuja repressão
demonstramos achar-se vinculada à interrupção do desenvolvimento libidinal pelo período de latência
[...]” (ESB, v. 19, 1996, p. 47); Um estudo autobiográfico, de 1925: “Pela primeira vez havia um
sentimento de haver superado o próprio desamparo, e era altamente lisonjeiro desfrutar da reputação
de ser fazedor de milagres” (ESB, v. 20, 1996, p. 24); em Inibição, sintoma e medo, de 1926: “Nesses
dois aspectos, como um fenômeno automático é um sinal de salvação, verifica-se que a ansiedade é
um produto do desamparo mental da criança, o qual é um símile natural de seu desamparo biológico”
(ESB, v. 20, 1996, p. 136), “Constitui ainda um fato inegável que na abstinência sexual, na
interferência imprópria no curso da excitação sexual, ou se esta for desviada de ser elaborada
psiquicamente, a ansiedade surge diretamente da libido; em outras palavras, que o ego fica reduzido
a um estado de desamparo em face de uma tensão excessiva devida à necessidade, como ocorreu
na situação do nascimento, e que a ansiedade é então gerada” (139), “Assim o perigo de desamparo
psíquico é apropriado ao perigo de vida quando o ego do indivíduo é imaturo; o perigo da perda de
objeto, até a primeira infância, quando ele ainda se acha na dependência de outros; o perigo de
castração, até a fase fálica; e o medo do seu superego, até o período de latência” (140), “O fator
biológico é o longo período de tempo durante o qual o jovem da espécie humana está em condições
de desamparo e dependência” (151), Claramente, ela consiste na estimativa do paciente quanto à
sua própria força em comparação com a magnitude do perigo e no seu relacionamento de desamparo
em face desse perigo — desamparo físico se o perigo for real e desamparo psíquico se for instintual.
Ao proceder assim o indivíduo será orientado pelas experiências reais que tiver tido. (Quer ele esteja
certo ou errado em sua estimativa não importa quanto ao resultado.) Denominemos uma situação de
desamparo dessa espécie, que ele realmente tenha experimentado, de situação traumática. Teremos
então bons motivos para distinguir uma situação traumática de uma situação de perigo. O indivíduo
terá alcançado importante progresso em sua capacidade de autopreservação se puder prever e
esperar uma situação traumática dessa espécie que acarrete desamparo, em vez de simplesmente
esperar que ela aconteça. Intitulemos uma situação que contenha o determinante de tal expectativa
de uma situação de perigo. É nessa situação que o sinal de ansiedade é emitido. O sinal anuncia:
‘Estou esperando que uma situação de desamparo sobrevenha’ ou ‘A presente situação me faz
lembrar uma das experiências traumáticas que tive antes [...] Sua vinculação com a expectativa
pertence à situação de perigo, ao passo que sua indefinição e falta de objeto pertencem à situação
traumática de desamparo — a situação que é prevista na situação de perigo.Seguindo essa
seqüência, ansiedade—perigo—desamparo (trauma), podemos agora resumir o que se disse. Uma
situação de perigo é uma situação reconhecida, lembrada e esperada de desamparo. A ansiedade é
a reação original ao desamparo no trauma, sendo reproduzida depois da situação de perigo como um
sinal em busca de ajuda [...] Mas o que é de importância decisiva é o primeiro deslocamento da
reação de ansiedade de sua origem na situação de desamparo para uma expectativa dessa situação
— isto é, para a situação de perigo. Depois disso vêm os deslocamentos ulteriores, do perigo para o
determinante do perigo — perda do objeto e das modificações dessa perda com as quais já nos
familiarizamos. O resultado indesejável de ‘estragar’ uma criancinha é ampliar a importância do perigo
de perder o objeto (sendo o objeto uma proteção contra toda situação de desamparo) em
comparação com qualquer outro perigo. Ele portanto estimula o indivíduo a permanecer no estado de
infância, cujo período de vida se caracteriza pelo desamparo motor e psíquico [...] Por outro lado, o
perigo externo (real) deve também ter conseguido tornar-se internalizado, se se quiser que seja
significativo para o ego. Ele deve ter sido reconhecido como relacionado com certa situação de
desamparo que foi experimentada [...] Quer o ego esteja sofrendo de uma dor que não pára ou
experimentando um acúmulo de necessidades instintuais que não podem obter satisfação, a situação
econômica é a mesma, e o desamparo motor do ego encontra expressão no desamparo psíquico”
(161-163), e “A natureza contínua do processo catexial e a impossibilidade de inibi-lo produzem o
mesmo estado de desamparo mental” (166); O futuro de uma ilusão, de 1927: “É com essas forças
que a natureza se ergue contra nós, majestosa, cruel e inexorável; uma vez mais nos traz à mente
nossa fraqueza e desamparo, de que pensávamos ter fugido através do trabalho de civilização” (ESB,
v.21, 1996, p. 25), “[...]nos encontramos em semelhante estado de desamparo: como crianças de
tenra idade, em relação a nossos pais [...] O desamparo do homem, porém, permanece e, junto com
ele, seu anseio pelo pai e pelos deuses” (26), “Com referência à distribuição dos destinos, persistia a
desagradável suspeita de que a perplexidade e o desamparo da raça humana não podiam ser
remediados [...] Foi assim que se criou um cabedal de idéias, nascido da necessidade que tem o
homem de tornar tolerável seu desamparo, e construído com o material das lembranças do
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fálica, e chegando ao desamparo frente ao supereu252, o que consolidaria, segundo
Freud, a assertiva de que não é o medo de perder o objeto que está em jogo e sim o
medo de perder o amor do objeto253. A formação de sintoma evitaria que o eu

desamparo de sua própria infância e da infância da raça humana” (27), “Você argumenta que a
humanização da natureza deriva da necessidade de pôr fim à perplexidade e ao desamparo do
homem frente a suas forças temíveis, de entrar em relação com elas e, finalmente, de influenciá-las”
(30), “Desde então, segundo parece, você descobriu o fator da fraqueza e do desamparo humanos,
ao qual, na verdade, o principal papel na formação da religião é geralmente atribuído, e agora
transpõe tudo que foi outrora o complexo paterno em função do desamparo. Posso lhe pedir que
explique essa transformação?” (31), “Naturalmente, é meu dever apontar os vínculos de união entre o
que disse antes e o que apresento agora, entre os motivos manifestos, entre o complexo paterno e o
desamparo e a necessidade de proteção do homem. Essas vinculações não são difíceis de encontrar.
Consistem na relação do desamparo da criança com o desamparo do adulto, que a continua, de
maneira que, como era de esperar, os motivos para a formação da religião que a psicanálise revela
agora, mostram ser os mesmos que a contribuição infantil aos motivos manifestos” (32), “É a defesa
contra o desamparo infantil que empresta suas feições características à reação do adulto ao
desamparo que ele tem de reconhecer — reação que é, exatamente, a formação da religião” (33),
“Como já sabemos, a impressão terrificante de desamparo na infância despertou a necessidade de
proteção — de proteção através do amor —, a qual foi proporcionada pelo pai; o reconhecimento de
que esse desamparo perdura através da vida tornou necessário aferrar-se à existência de um pai,
dessa vez, porém, um pai mais poderoso” (39), “Terão de admitir para si mesmos toda a extensão de
seu desamparo e insignificância na maquinaria do universo; não podem mais ser o centro da criação,
o objeto de terno cuidado por parte de uma Providência beneficente” (57); O mal-estar na cultura, de
1930: “A origem da atitude religiosa pode ser remontada, em linhas muito claras, até o sentimento de
desamparo infantil” (ESB, v. 21, 1996, p. 81), “Esse motivo é facilmente descoberto no desamparo e
na dependência dela em relação a outras pessoas, e pode ser mais bem designado como medo da
perda de amor” (128); Uma carta de Freud a Theodor Reik, de 1930: “Considere seu espantoso
desamparo frente às manifestações do amor” (ESB, v. 21, 1996, p. 200); Novas conferências
introdutórias sobre psicanálise, de 1933: “O perigo de desamparo psíquico ajusta-se ao estádio da
imaturidade inicial do ego; o perigo de perda de um objeto (ou perda do amor) ajusta-se à falta de
auto-suficiência dos primeiros anos da infância; o perigo de ser castrado ajusta-se à fase fálica; e,
finalmente, o temor ao superego, que assume uma posição especial, ajusta-se ao período de
latência” (91-92), “A mesma pessoa, à qual a criança deveu sua existência, o pai (ou, mais
corretamente, sem dúvida, a instância parental composta do pai e da mãe), também protegeu e
cuidou da criança em sua debilidade e desamparo, exposta como estava a todos os perigos que a
esperavam no mundo externo; sob a proteção do pai, a criança sentiu-se segura” (ESB, v. 22, 1996,
p. 159), “A última contribuição à crítica da Weltanschauung religiosa foi feita pela psicanálise, ao
mostrar como a religião se originou a partir do desamparo da criança, e ao atribuir seu conteúdo à
sobrevivência, na idade madura, de desejos e necessidades da infância” (163); e, por fim, Análise
terminável e interminável, de 1937: “Nessa época, aceitei o caso de um jovem russo, homem
estragado pela opulência, que chegara a Viena em estado de completo desamparo, acompanhado
por um médico particular e um assistente” (ESB, v. 23, 1996, p. 232).
252
“Assim o perigo de desamparo psíquico é apropriado ao perigo de vida quando o ego do indivíduo
é imaturo; o perigo da perda de objeto, até a primeira infância, quando ele ainda se acha na
dependência de outros; o perigo de castração, até a fase fálica; e o medo do seu superego, até o
período de latência” (1926, p. 140).
253
“Quando, numa parte anterior desta apreciação, verificamos que o perigo da castração era de
importância em mais de uma doença, ficamos alerta contra uma superestimativa desse fator, visto
que ele poderia não ser decisivo para o sexo feminino, que indubitavelmente está mais sujeito a
neuroses do que os homens. Vemos agora que não há perigo algum em considerarmos a ansiedade
de castração como a única força motora dos processos defensivos que conduzem à neurose. Indiquei
alhures como meninazinhas, no curso do seu desenvolvimento, são levadas a fazer uma terna catexia
objetal pelo seu complexo de castração [...] Tudo que precisamos fazer é proceder a uma ligeira
modificação em nossa descrição do seu determinante de ansiedade, no sentido de que não se trata
mais de sentir a necessidade do próprio objeto ou de perdê-lo, mas de perder o amor do objeto. Visto
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vivesse um medo que o ameaça do exterior, na mesma medida em que há
sentimentos internos voltados para o objeto amado254, quando uma situação
edipiana é expressa através do medo de castração, que vem a ser o medo de ser
punido pelo pai255 (supereu): a castração, como conhecimento, é um determinante
do medo256.
A considerar que o recalque é relacionado à coação à repetição, esta sendo
fator de fixação daquela, desde o primeiro impulso perigoso e recalcado até os
posteriores impulsos na atualidade do eu, Freud enumera outros três fatores de
possibilidade da neurose, particularmente, e da vida mental, de modo geral: o fator
biológico, o fator filogenético e o fator psicológico. Enquanto o fator biológico é a
qualidade de desamparo e dependência em relação a um objeto de amor, que cria a
necessidade do sujeito ser amado pelo resto da vida, sob o risco de perecer sob a
influência do mundo externo real257, o fator filogenético é a raiz histórica da libido na
história do ser humano, no processo em que a pulsão se tornou perigosa para o eu,

não haver qualquer dúvida de que a histeria tem forte afinidade com a feminilidade, da mesma forma
que a neurose obsessiva com a masculinidade, afigura-se provável que, como um determinante da
ansiedade, a perda do amor desempenha o mesmíssimo papel na histeria que a ameaça da
castração nas fobias e o medo do superego na neurose obsessiva” (1926, p. 141).
254
“Uma objeção a ela é que a perda de um objeto (ou perda do amor da parte do objeto) e a ameaça
de castração são do mesmo modo perigos que provêm de fora como, digamos, seria um animal feroz;
não são perigos instintuais. Não obstante, os dois casos não são os mesmos. Um lobo provavelmente
nos atacaria independentemente do nosso comportamento em relação a ele; mas a pessoa amada
não deixaria de nos amar nem seríamos ameaçados de castração se não alimentássemos certos
sentimentos e intenções dentro de nós” (1926, p. 143).
255
“Posteriormente, em sua meninice, quando sente que o pai é um poderoso rival no tocante à sua
mãe, e se torna cônscio de suas próprias inclinações agressivas para com ele e de suas intenções
sexuais em relação à mãe, realmente tem justificativa de ter medo do pai; e seu medo de ser punido
por este pode encontrar expressão através de reforço filogenético no medo de ser castrado” (1926, p.
144).
256
“Embora todas as instâncias para a dominação dos estímulos de há muito se tenham desenvolvido
dentro de amplos limites em seu aparelho mental, e embora esteja suficientemente crescido para
satisfazer à maior parte de suas necessidades por si mesmo e há muito tenha aprendido que a
castração não é mais praticada como castigo, ele não obstante se comporta como se as antigas
situações de perigo ainda existissem e se apega a todos os antigos determinantes de ansiedade [...]
Dessa forma, por exemplo, um homem pode reter seu medo de castração à guisa de uma
sifilidofobia, após ter vindo a saber que não é mais habitual castrar as pessoas por se entregarem a
seus desejos sexuais, mas que, por outro lado, graves doenças podem sobrevir a qualquer um que se
entrega assim a seus instintos” (1926, p. 145).
257
“O fator biológico, então, estabelece as primeiras situações de perigo e cria a necessidade de ser
amado que acompanhará a criança durante o resto de sua vida” (1926, p. 151).
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e, por fim, o fator psicológico é a atualidade dos impulsos vindos do isso
considerados perigosos pelo eu, e a relação deste último com a realidade externa.
Como os impulsos recalcados no eu provêm do isso, que, por sua vez, coage a
repetir o impulso, pode-se esperar a continuidade da força que desgasta o eu em
sua defesa, processo que é observado na clínica como resistência e acompanhado
pelo medo em relação às situações de perigo vivenciadas pelo eu: entre os impulsos
internos do isso e o supereu, de um lado, e a realidade externa, de outro. Se a
defesa é um método utilizado pelo eu contra os conflitos pulsionais que poderiam
levá-lo à neurose, o recalque é um método especial de defesa: a defesa parece
incidir contra o impulso perigoso, ao passo que o recalque, enquanto técnica
especial da defesa, parece incidir contra a representação (o afastamento da
representação para longe do consciente).
O medo (Angst) tem uma relação com a expectativa, sendo o medo por algo
(Die Angst vor etwas) indefinido ou sem objeto, enquanto o medo (Furcht) encontra
um objeto determinado258. Para o medo (Angst) real somente pode se apresentar um
perigo real ou conhecido, enquanto um medo (Angst) neurótico encontra um perigo
neurótico ou desconhecido que terá de ser descoberto na análise, fazendo o perigo
neurótico entrar na consciência do eu como medo (Angst) neurótico a partir do medo
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Um esclarecimento interessante está nas palavras de Haans (1996, p. 78): “[...] Freud
lingüisticamente diferencia Angst (medo) de Furcht (temor, receio). Afirma que Angst é usado para
medos inespecíficos, se liga à espera e à indefinição da ameaça, e Furcht (temor, receio) para medos
específicos (artigo ‘Hemmung, Symptom und Angst’). Contudo, no alemão corrente, ambos os termos
são utilizados para designar ‘medo’ perante algo específico. Em expressões como ‘morrer de medo
de algo’, ou ‘ter pavor’ etc., é mais freqüentemente utilizado o termo Angst. O próprio Freud utiliza
Angst constantemente para designar ‘medos específicos’ (Angst + vor / medo + de) [...] o próprio
Freud emprega o termo Angst de maneira inversa ao que havia acabado de definir e diz: ‘[...] o medo
real (Realangst) é um medo (Angst) perante um perigo que conhecemos. O medo neurótico
(neurotische Angst) é o medo (Angst) perante o perigo que não conhecemos.’ Essa diferenciação
freudiana de Angst e Furcht, repetida em diversos ponto da obra, levou vários tradutores a optar por
‘angústia’ e ‘ansiedade’, pelo fato de que seriam geralmente termos ligados a ameaças enespecíficas,
assim como a Angst supostamente seria um medo perante algo inespecífico. Entretanto, além de
Angst ser utilizado para medos específicos, em português nem sempre ‘angústia’ e ‘ansiedade’ se
referem a ameaças específicas (‘estou ansioso com a nota do exame’; ‘estava angustiada com a
doença do meu pai’)”.
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(Angst) real259. O medo está relacionado com uma situação de perigo, reconhecida,
lembrada e esperada, do desamparo no trauma, quando o eu experimentou este
desamparo de modo traumático tentando dirigir seu próprio curso por meio de uma
defesa contra esse perigo externo real que, eventualmente, produz uma neurose.
Seria uma situação traumática a criança sentir uma necessidade que caberia à mãe
satisfazer, passando a ser uma situação perigosa quando essa mãe não satisfaz tal
necessidade, podendo produzir um medo somado ao medo da perda do amor do
objeto: a criança pode presumir a ausência materna como um aborrecimento dela260.
A dor seria a reação real da perda do objeto amado enquanto o medo se deve ao
perigo que a perda ocasiona, considerando que a dor física corresponde a um
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Haans complementa a idéia da diferença com o mesmo trecho do texto freudiano que estamos
trabalhando (1996, p. 78): “Possivelmente, ao diferenciar Angst e Furcht, Freud desejava preservar
em ambos a idéia de ‘medo’ e apenas queria diferenciar ‘medo específico’ ante um perigo real de um
‘medo inespecífico’ de espera, causado por uma ameaça desconhecida (a ameaça pulsional), pois
[...] prossegue: ‘ao trazermos à Consciência do Eu este perigo a ele desconhecido, apagamos a
diferença entre medo real (Realangst) e medo neurótico (neurotische Angst), e podemos tratar este
último como fazemos com o primeiro’”. Neste ponto, Haans acrescenta uma nota esclarecedora do
problema que o tradutor encontra ao verter Angst por angústia ou ansiedade (1996, p. 78-79):
“Tomando esta última frase, se seguíssemos o critério de traduzir o medo específico (Realangst) por
‘medo’ e o medo inespecífico (neurotische Angst) por ‘ansiedade / angústia’, teríamos o seguinte
problema de lógica: a frase significaria que, quando o objeto que causa a ‘ansiedade / angústia’ é
conhecido pelo Eu, o sentimento de ‘angústia / ansiedade’ se transforma em ‘medo’. Ora, isto é
ilógico, pois não é o fator de conhecer a ameaça que transforma a‘ansiedade / angústia’ em medo:
pode-se continuar simultaneamente com medo e ansioso e angustiado diante de um perigo definido e
conhecido (por exemplo, um réu que teme ser condenado à pena de morte). O caráter ansiógeno é
muito mais ligado à incerteza quanto ao desenlace e ao momento de contato com a ameaça do que
ao conhecimento de que perigo se trata. Ao contrário, ‘ansiedade’ e ‘angústia’ perante algo
desconhecido podem estar mais próximas do ‘medo’ do que quando é conhecido o objeto (por
exemplo, a sensação de que há uma ameaça desconhecida rondando o sujeito pode causar um
medo próximo do pavor, como se nota nos efeitos dramáticos obtidos em filmes de suspense e
terror). A utilização dos termos ‘angústia / ansiedade’ na frase poderia fazer sentido lógico se
entendêssemos que a Realangst significa ‘angústia real’ ou ‘ansiedade real’, pois aí teríamos que a
‘ansiedade / angústia neurótica’ se iguala à ‘ansiedade / angústia real’ quando o objeto se torna
conhecido. Entretanto, também esta opção não faz sentido, pois Realangst é claramente usado como
significando ‘medo’. No parágrafo seguinte, pode-se constatar o emprego de Realangst no sentido de
‘medo’: ‘No perigo real desenvolvemos duas reações, a afetiva, irrupção de medo (Angstausbruch), e
a ação de proteção.”Ora, a ‘angústia’ reside justamente em não poder reagir através da descarga e
das ações de proteção (fuga ou ataque), e o mesmo vale para a ‘ansiedade’, a qual implica
justamente ter de aguardar a chegada do perigo. O que Freud vincula a Realgefahr e Realangst é a
seqüência, de cunho biológico, da ‘irrupção de medo e a seguinte reação de fuga ou ataque’. Seria
forçar o texto imaginar que, na rápida ação descrita por Freud aqui, a seqüência pudesse ser:
‘angústia e fuga-ou-ataque’, ou ‘ansiedade e fuga-ou-ataque’”.
260
“Ainda não se trata de perda de amor. Posteriormente, a experiência ensina à criança que o objeto
pode estar presente mas aborrecido com ela; e então a perda de amor a partir do objeto se torna um
novo perigo e muito mais duradouro e determinante de ansiedade” (1926, p. 165).

215

investimento narcisista no local dolorido261, que passa a ser um investimento de
objeto quando se trata da dor mental262. Freud finaliza com o luto, que é a
conseqüência da separação do objeto altamente investido (de amor), uma função do
eu para a realidade da não existência de um objeto (amado).
Os conceitos da interpretação freudiana do amor ainda estão em A questão
da análise leiga263, em Psicanálise264 e em A Romain Rolland265, todos de 1926, no
volume 20 da ESB. No volume 21, temos O futuro de uma ilusão266, de 1927, O malestar na cultura267, de 1930, chegando a Fetichismo, de 1927. Neste artigo, Freud
(1927) analisa o fetichismo, que é a substituição do suposto pênis por um atributo
fálico na mulher, contando que o falo é ausente por natureza (nela), na medida em
que o fetichismo atribui um pênis à mulher – para fugir do medo da castração (da
mulher e de si próprio) – e o substitui por algum equivalente simbólico - posto que o
suposto original (o pênis na mulher) foi renegado - como, por exemplo, o nariz, o pé
ou um simples lenço com o cheiro da pessoa amada: a escolha de objeto é, dessa
forma, dominada por um fetiche. Freud exemplifica com um caso clínico, em que o
analisando tinha por fetiche o brilho no nariz, para colocar que tal fetiche é um
substituto do pênis atribuído à mulher268, quando ele renega acreditar que a mulher
é castrada, com a crença fetichista269 contra a ameaça de castração270, ou salvando

261

“Quando há dor física, ocorre um alto grau do que pode ser denominado de catexia narcísica do
ponto doloroso” (1926, p. 166).
262
“A transição da dor física para a mental corresponde a uma mudança da catexia narcísica para a
catexia de objeto” (1926, p. 166).
263
Freud, ESB, v. 20, 1996, nas páginas: 182, 195, 205 a 207, 215 a 219 e 228.
264
Freud, ESB, v. 20, 1996, nas páginas: 255 e 257.
265
Freud, ESB, v. 20, 1996, na página: 270.
266
Freud, ESB, v. 21, 1996, nas páginas: 17, 22 a 25, 28, 39, 52 e 61.
267
Freud, ESB, v. 21, 1996, nas páginas: 75, 81, 89, 90, 106 a 110, 113 a 115, 118, 119, 121 a 123,
125, 126, 128, 130, 131, 134 a 136, 139, 142, 143, 145, 146 e 148.
268
“Não, isso não podia ser verdade, pois, se uma mulher tinha sido castrada, então sua própria posse de
um pênis estava em perigo, e contra isso ergueu-se em revolta a parte de seu narcisismo que a Natureza,
como precaução, vinculou a esse órgão específico” (1927, p. 156).
269
“Não é verdade que, depois que a criança fez sua observação da mulher, tenha conservado
inalterada sua crença de que as mulheres possuem um falo [...] Mas esse interesse sofre também um
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o fetichista da homossexualidade quando faz das mulheres objetos toleráveis,
investindo um objeto semelhante aos genitais masculinos ou femininos271 como se
fossem os próprios. O que é renegada pelo eu272 é a realidade exterior com a falta
de pênis na mulher, ou seja, sua castração, o que poderia representar a castração
do sujeito (com um pênis), fazendo-o temer em uma medida superior à tolerável,
substituindo o pênis, ausente mas, paradoxalmente, atribuído à mulher por algo
semelhante a ele ou que o lembre, o fetiche273.
Freud continua, no volume 21, com O humor274, de 1927, Uma experiência
religiosa275, Dostoievski e o parricídio276, ambos de 1928, Prêmio Goethe277, de

aumento extraordinário, pois o horror da castração ergueu um monumento a si próprio na criação
desse substituto” (1927, p. 157).
270
“Permanece um indício do triunfo sobre a ameaça de castração e uma proteção contra ela [...]
Provavelmente a nenhum indivíduo humano do sexo masculino é poupado o susto da castração à
vista de um órgão genital feminino” (1927, p. 157).
271
“Esperar-se-ia que os órgãos ou objetos escolhidos como substitutos para o falo ausente da
mulher fossem tais, que aparecessem como símbolos do pênis também sob outros aspectos [...]
Assim, o pé ou o sapato devem sua preferência como fetiche — ou parte dela — à circunstância de o
menino inquisitivo espiar os órgãos genitais da mulher a partir de baixo, das pernas para cima; peles
e veludo — como por longo tempo se suspeitou — constituem uma fixação da visão dos pêlos
púbicos,que deveria ter sido seguida pela ansiada visão do membro feminino; peças de roupa interior,
que tão freqüentemente são escolhidas como fetiche, cristalizam o momento de se despir, o último
momento em que a mulher ainda podia ser encarada como fálica [...] Uma investigação do fetichismo
é calorosamente recomendada a quem quer que ainda duvide da existência do complexo de
castração ou que ainda possa acreditar que o susto à vista do órgão genital feminino possua outro
fundamento, tal como, por exemplo, que ele derive de uma suposta rememoração do trauma do
nascimento.” (1927, p. 157-158).
272
“Desse modo, um fragmento de realidade, indubitavelmente importante, fora rejeitado pelo ego, tal
como o fato desagradável da castração feminina é rejeitado nos fetichistas [...] Tornou-se evidente
que os dois jovens não haviam ‘escotomizado’ a morte dos pais mais do que um fetichista escotomiza
a castração feminina” (1927, p. 158).
273
“Retornando à minha descrição do fetichismo, posso dizer que existem muitas provas adicionais e
de peso quanto à atitude dividida dos fetichistas para com o tema da castração feminina. Em casos
bastante sutis, tanto a rejeição quanto a afirmação da castração encontram caminho na construção
do próprio fetiche [...] Assinalar que ele o reverencia não é tudo; em muitos casos, trata-o de maneira
obviamente equivalente a uma representação da castração. Isso acontece particularmente, caso ele
tenha desenvolvido uma forte identificação com o pai e desempenha o papel deste último, pois foi a
este que, em criança, atribuiu a castração da mulher. A afeição e a hostilidade no tratamento do
fetiche — que correm paralelas com a rejeição e o reconhecimento da castração — estão mescladas
em proporções desiguais em casos diferentes, de maneira a que uma ou outra seja mais facilmente
identificável [...]Nele, a necessidade de executar a castração, que ele mesmo rejeita, veio para o
primeiro plano [...] Parece algo como se o homem chinês quisesse agradecer à mulher por se ter
submetido a ser castrada” (1927, p. 159-160).
274
Freud, ESB, v. 21, 1996, na página: 166.
275
Freud, ESB, v. 21, 1996, na página: 177.
276
Freud, ESB, v. 21, 1996, nas páginas: 183, 184, 189 a 191, 193 a 195, 197, 198 e 200.
277
Freud, ESB, v. 21, 1996, nas páginas: 214 e 215.
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1930, Tipos libidinais278 e Sexualidade feminina, ambos de 1931. Neste artigo, Freud
(1931) reforça a idéia de uma situação pré-edipiana da menina em relação à sua
mãe, antes de entrar na castração para, enfim, ser destinada a amar o pai, em um
complexo de Édipo positivo ou seus derivados que dependem fundamentalmente da
castração para adquirirem um sentido edipiano. A menina, diante do complexo de
Édipo normal (positivo), tem uma ligação de amor com o pai e, concomitantemente,
uma ligação de ódio em relação à mãe279, contudo, tal como o menino, seu objeto de
amor original fora a mãe, mas ela (a menina) não tem um pênis para poder, diante
do medo de castração, amá-lo renunciando ao amor pela mãe (como no menino).
Sem o pênis, tornando a sexualidade feminina complicada, segundo Freud, ela
abandona o clitóris em prol da vagina e a mãe em prol do pai, o que constitui o seu
complexo de Édipo positivo, negando a situação pré-edipiana negativa, na qual
amava seu clitóris e sua mãe280.
Enquanto na situação edipiana (positiva) a menina tem uma forte ligação
com o pai, na situação pré-edipiana é fortemente ligada à mãe: do pré-edipiano para
o edipiano, dessa maneira, o amor vai da mãe para o pai. No menino, o complexo de
Édipo desenrola-se pelo amor a um dos pais e ódio ao outro, quando o medo da
castração de seu pênis, narcisicamente investido de libido, faz com que a ele seja
imposta uma transformação (queda?) no complexo de Édipo com a criação do
278

Freud, ESB, v. 21, 1996, nas páginas: 225 a 227.
“Durante a fase do complexo de Édipo normal, encontramos a criança ternamente ligada ao
genitor do sexo oposto, ao passo que seu relacionamento com o do seu próprio sexo é
predominantemente hostil” (1931, p. 233).
280
“Assim sendo, a fase pré-edipiana nas mulheres obtém uma importância que até agora não lhe
havíamos atribuído. De uma vez que essa fase comporta todas as fixações e repressões a que
podemos fazer remontar a origem das neuroses, talvez pareça que deveríamos retratar-nos da
universalidade da tese segundo a qual o complexo de Édipo é o núcleo das neuroses [...] Por um
lado, podemos ampliar o conteúdo do complexo de Édipo de modo a incluir todas as relações da
criança com ambos os genitores, e, por outro, levar na devida conta nossas novas descobertas
dizendo que a mulher só atinge a normal situação edipiana positiva depois de ter superado um
período anterior que é governado pelo complexo negativo [...] Nossa compreensão interna dessa fase
primitiva, pré-edipiana, nas meninas, nos chega como uma surpresa, tal como a descoberta, em outro
campo, da civilização mino-miceniana por detrás da civilização da Grécia” (1931, p. 234).
279
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supereu, remanescendo nele, quando homem, um desprezo em relação às
mulheres281.

Diferentemente

na

menina,

o

complexo

de

castração,

pelo

reconhecimento de que não possui o pênis e, conseqüentemente, de que o homem
é superior, faz com que ela se rebele contra esse fato282, acompanhado de três
possibilidades: a menina pode abandonar a atividade fálica e, com ela, toda a
sexualidade283; ela pode continuar no complexo de masculinidade ameaçado,
fantasiando ser um homem; ou ela pode ter uma “atitude feminina normal” própria do
complexo de Édipo feminino positivo, quando assume a castração e toma o pai
como objeto de amor284. Isso justificaria a importância da situação pré-edipiana285 da
menina em relação à mãe, posto que seria o momento em que o amor original
deixaria de existir no começo da situação edipiana (amor pelo pai), diferentemente

281

“Já aprendemos também que ainda existe uma outra diferença entre os sexos, a qual se relaciona
com o complexo de Édipo. Temos aqui a impressão de que o que dissemos sobre o complexo de
Édipo se aplica de modo absolutamente estrito apenas à criança do sexo masculino, e de que temos
razão ao rejeitarmos a expressão ‘complexo de Electra’, que procura dar ênfase à analogia entre a
atitude dos dois sexos. É apenas na criança do sexo masculino que encontramos a fatídica
combinação de amor por um dos pais e, simultaneamente, ódio pelo outro, como rival. No caso dela,
é a descoberta da possibilidade de castração, tal como provada pela visão dos órgãos genitais
femininos, que impõe ao menino a transformação de seu complexo de Édipo e conduz à criação de
seu superego, iniciando assim todos os processos que se destinam a fazer o indivíduo encontrar
lugar na comunidade cultural [...] Nesse notável curso de desenvolvimento, é precisamente o
interesse narcísico do menino por seus órgãos genitais — seu interesse em preservar o pênis — que
é transformado numa restrição de sua sexualidade infantil. Uma das coisas que remanesce nos
homens, da influência do complexo de Édipo, é um certo desprezo em sua atitude para com as
mulheres, a quem encaram como castradas” (1931, p. 237).
282
“Inteiramente diferentes são os efeitos do complexo de castração na mulher. Ela reconhece o fato de
sua castração, e, com ele, também a superioridade do homem e sua própria inferioridade, mas se rebela
contra esse estado de coisas indesejável” (1931, p. 137).
283
“A menina, assustada pela comparação com os meninos, cresce insatisfeita com seu clitóris,
abandona sua atividade fálica e, com ela, sua sexualidade em geral, bem como boa parte de sua
masculinidade em outros campos” (1931, p. 137-138).
284
“Só se seu desenvolvimento seguir o terceiro caminho, muito indireto, ela atingirá a atitude
feminina normal final, em que toma o pai como objeto, encontrando assim o caminho para a forma
feminina do complexo de Édipo. Assim, nas mulheres, o complexo de Édipo constitui o resultado final
de um desenvolvimento bastante demorado. Ele não é destruído, mas criado pela influência da
castração; foge às influências fortemente hostis que, no homem, tiveram efeito destrutivo sobre ele e,
na verdade, com muita freqüência, de modo algum é superado pela mulher [...] Provavelmente não
estaríamos errados em dizer que é essa diferença na relação recíproca entre o complexo de Édipo e
o de castração que dá seu cunho especial ao caráter das mulheres como seres sociais” (1931, p.
138).
285
“Vemos, portanto, que a fase de ligação exclusiva à mãe, que pode ser chamada de fase préedipiana, tem nas mulheres uma importância muito maior do que a que pode ter nos homens” (1931,
p. 138).
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do menino, que abandona o amor pela mãe no fim da situação edipiana286. O
afastamento da menina em relação à mãe, que ocorre entre a situação pré-edipiana
e a edipiana, é uma conseqüência de uma série de fatores: porque a mãe ama
outras pessoas287; porque não lhe deu um pênis288; porque lhe proibiu a
masturbação289; deixou de amamentá-la; enfim, fatores que levam, em primeira mão,
o amor (ódio) pré-edipiano pela mãe ao amor (ódio) edipiano pelo pai em
consideração290.
De acordo com as fases libidinais por que a menina passa, os objetivos
sexuais da menina pré-edipiana em relação à mãe podem ser passivos ou ativos, os
286

“À luz do exame anterior, concluiremos que sua atitude hostil para com a mãe não é conseqüência
da rivalidade implícita no complexo de Édipo, mas se origina da fase precedente, tendo sido
simplesmente reforçada e explorada na situação edipiana. E o exame analítico concreto confirma
essa opinião. Nosso interesse deve dirigir-se para os mecanismos em ação em seu afastamento da
mãe, que era um objeto tão intenso e exclusivamente amado” (1931, p. 239).
287
“O amor infantil é ilimitado; exige a posse exclusiva, não se contenta com menos do que tudo”
(1931, p. 239).
288
“Outro motivo muito mais específico para o afastamento da mãe surge do efeito do complexo de
castração sobre a criatura que não tem pênis [...] Mesmo o momento em que a descoberta da
castração é efetuada varia, e uma série de outros fatores parece ser inconstante ou depender do
acaso. A situação da própria atividade fálica da menina desempenha um papel, bem como a questão
de saber se essa atividade foi descoberta ou não, e quanta interferência na mesma ela experimentou
posteriormente” (1931, p. 240).
289
“As meninas geralmente descobrem por si próprias sua atividade fálica característica, a
masturbação do clitóris, e, de início, isso sem dúvida não se faz acompanhar pela fantasia [...]
Invariavelmente a criança encara a castração, em primeira instância, como um infortúnio peculiar a
ela própria; só mais tarde compreende que ela se estende a certas outras crianças e, por fim, a certos
adultos [...] A descrição de como as meninas reagem à impressão da castração e à proibição da
masturbação, provavelmente impressionará o leitor como confusa e contraditória. Não é,
inteiramente, falha do autor [...] Assim, por exemplo, uma menina pode posteriormente interpretar o
fato da castração como sendo uma punição por sua atividade masturbatória, e atribuirá a efetivação
dessa punição ao pai; nenhuma dessas idéias, porém, pode ter sido primária. Do mesmo modo, os
meninos normalmente temem a castração por parte do pai, embora também em seu caso a ameaça
provenha mais geralmente da mãe” (1931, p. 240-241).
290
“Quando, passamos em revista toda a gama de motivos para se afastar da mãe que a análise traz
à luz — que ela falhou em fornecer à menina o único ou órgão genital correto, que não a amamentou
o suficiente, que a compeliu a partilhar o amor da mãe com outros, que nunca atendeu às
expectativas de amor da menina, e, finalmente, que primeiro despertou a sua atividade sexual e
depois a proibiu —, todos esses motivos, não obstante, parecem insuficientes para justificar a
hostilidade final da menina [...] Em ambas as situações, a atitude de amor provavelmente passa para
a de pesar pelos inevitáveis desapontamentos e pela acumulação de ocasiões para a agressão [...]
Não podemos chegar ao ponto de afirmar que a ambivalência de catexias emocionais seja uma lei
universalmente válida, e que seja absolutamente impossível sentir grande amor por uma pessoa sem
que esse amor seja acompanhado por um ódio talvez igualmente grande, ou vice-versa [...] É
característico dos neuróticos obsessivos que, em seus relacionamentos objetais, o amor e o ódio se
contrabalancem mutuamente [...] Em primeiro lugar, porém, não devemos dar resposta até que
tenhamos efetuado um estudo atento da fase pré-edipiana nos meninos, e, em segundo lugar,
provavelmente é mais prudente, em geral, admitir que ainda não dispomos de uma compreensão
clara desses processos, com os quais só recentemente nos familiarizamos” (1931, p. 242-243).
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primeiros em relação à ação da mãe em amá-la, iniciando-lhe na atividade fálica291
e, os segundos, conseqüências dos primeiros, quando essa atividade fálica é
dirigida à mãe e à masturbação, embora frustrada, e para o caminho da feminilidade
depois do abandono do amor pré-edipiano292. Finalizando, Freud retoma algumas
posições teóricas de colegas, criticando-as para reafirmar a ligação originária
exclusiva da menina com a mãe293, o afastamento pelo reconhecimento da menina
da castração294 (de ambas, da mãe e da menina), de que a situação pré-edipiana é
negativa (filha-mãe) e a edipiana é positiva (filha-pai)295, entre outras posições296.

291

“Todas as pacientes que mostravam uma intensa ligação com a mãe em quem pude estudar a fase
pré-edipiana, disseram-me que, quando suas mães lhes aplicavam clisteres ou lavagens retais, elas
costumavam oferecer a maior resistência e reagiam com medo e gritos de raiva [...] Quanto aos
impulsos passivos da fase fálica, é digno de nota que as meninas regularmente acusem as mães de
seduzi-las [...] O fato de assim a mãe inevitavelmente iniciar a filha na fase fálica, constitui, penso eu, o
motivo por que, nas fantasias posteriores, o pai tão regularmente aparece como o sedutor sexual”
(1931, p. 246).
292
“Por fim, impulsos cheios de desejo, intensos e ativos, dirigidos no sentido da mãe, também
surgem durante a fase fálica [...] O caminho para o desenvolvimento da feminilidade está agora
aberto à menina, até onde não se ache restrito pelos remanescentes da ligação pré-edipiana à mãe,
ligação que superou” (1931, p. 247).
293
“A descrição feita por Abraham (1921) das manifestações do complexo de castração na mulher
ainda não foi ultrapassada, mas teria sido motivo de satisfação que ela tivesse incluído o fator da
ligação original exclusiva da menina com a mãe” (1931, p. 249).
294
“Nele, a total identidade da fase pré-edipiana em meninos e meninas é reconhecida, e a atividade
sexual (fálica) da menina para com a mãe é afirmada e substanciada por observações. O
afastamento da mãe tem sua origem remontada à influência do reconhecimento da castração por
parte da menina, fato que a obriga a abandonar seu objeto sexual e, com freqüência, a masturbação
junto com ele” (1931, p. 249).
295
“O desenvolvimento completo é resumido na fórmula de que a menina atravessa uma fase negativa de
complexo de Édipo, antes de poder ingressar na positiva” (1931, p. 249).
296
“A essa hostilidade justiça plena é feita no último artigo de Helene Deutsch, sobre o masoquismo
feminino e sua relação com a frigidez (1930), artigo em que ela também reconhece a atividade fálica
da menina e a intensidade de sua ligação à mãe [...] Em seu livro anterior (1925), a autora ainda não
se tinha libertado do afã de aplicar o modelo edipiano à fase pré-edipiana e, portanto, interpretara a
atividade fálica da menina como sendo uma identificação com o pai. Fenichel (1930), corretamente,
dá ênfase à dificuldade de reconhecer, no material produzido na análise, quais as partes dele que
representam o conteúdo não modificado da fase pré-edipiana e quais as partes que foram
deformadas pela regressão (ou por outros modos). Não aceita a afirmativa de Jeanne Lampl-de Groot
quanto à atitude ativa da menina na fase fálica. Rejeita também o ‘deslocamento para trás’ do
complexo de Édipo, proposto por Melanie Klein (1928), que situa seus primórdios já no começo do
segundo ano de vida. Essa aposição de data, que necessariamente acarretaria também uma
modificação de nossa opinião sobre todo o restante do desenvolvimento da criança, não corresponde,
na realidade, ao que aprendemos nas análises de adultos, sendo especialmente incompatível com
minhas descobertas quanto à longa duração da ligação pré-edipiana da menina à mãe [...] Uma
objeção semelhante aplica-se à opinião de Ernest Jones (1927) de que a fase fálica nas meninas
constitui mais uma reação secundária, protetora, do que um estágio desenvolvimental genuíno”
(1931, p. 250).

221

No volume 21, por fim, a interpretação sobre o amor ainda está em O
parecer do perito no caso Halsmann297 de 1931. No volume 22, está em Novas
conferências introdutórias sobre psicanálise298 de 1933, onde está também a
Conferência XXXIII, Feminilidade, artigo dedicado à sexualidade feminina, a qual,
segundo Freud (1933), é destinada à menina pelo complexo de castração, fazendo
com que ela encontre os caminhos edipianos normais de amor ao pai e a um filho.
Se, na situação fálica299, há um investimento, em ambos os sexos, nas zonas
erógenas correspondentes ao falo300 (pênis e clitóris), acompanhado de um
investimento pré-edipiano de amor na figura da mãe301, sendo que na situação
edipiana a mãe continua a ser investida pelo menino enquanto a menina a odeia,
passando a amar seu pai302 e investir a vagina, esses deslocamentos de
investimentos (da mãe para o pai e do clitóris para a vagina) somente são possíveis
graças aos motivos pré-edipianos303 que a menina tem para odiá-la, todos eles

297

Freud, ESB, v. 21, 1996, nas páginas: 259 e 260.
Freud, ESB, v. 22, 1996, nas páginas: 33, 48, 52, 53, 67, 69 a 72, 83, 87, 89 a 92, 95, 98, 101,
103, 105, 107, 109, 147 e 160. Há ainda ocorrências da interpretação sobre o amor da página 118 à
página 133, no artigo Feminilidade, da Conferência XXXIII, que passamos a abordar integralmente na
seqüência.
299
“Com seu ingresso na fase fálica, as diferenças entre os sexos são completamente eclipsadas
pelas suas semelhanças” (1933, p. 118).
300
“Estamos autorizados a manter nossa opinião segundo a qual, na fase fálica das meninas, o
clitóris é a principal zona erógena” (1933, p. 118-119).
301
“Para um menino, sua mãe é o primeiro objeto de seu amor, e ela assim permanece também
durante a formação do complexo de Édipo e, em essência, por toda a vida dele. Para a menina,
também, o seu primeiro objeto deve ser sua mãe (e as figuras da babá e da nutriz, que nela se
fundem)” (1933, p. 119).
302
“Na situação edipiana, porém, a menina tem seu pai como objeto amoroso, e espera-se que no
curso normal do desenvolvimento ela haverá de passar desse objeto paterno para sua escolha objetal
definitiva” (1933, p. 119).
303
“Em suma, fica-nos a impressão de que não conseguimos entender as mulheres, a menos que
valorizemos essa fase de sua vinculação pré-edipiana à mãe [...] Nem sempre é fácil precisar uma
formulação desses desejos sexuais iniciais; o que mais claramente se expressa é um desejo da
menina, de ter da mãe um filho, e o desejo correspondente de ela mesma ter um filho — ambos
desejos pertencentes ao período fálico e certamente surpreendentes, porém estabelecidos, acima de
qualquer dúvida, pela observação analítica [...] Assim, por exemplo, descobrimos o medo de ser
assassinada ou envenenada, o qual posteriormente poderá formar o núcleo de uma doença
paranóide, presente já nesse período pré-edipiano, em relação à mãe [...] Apenas mais tarde pude
reconhecer nessa fantasia de ser seduzida pelo pai a expressão do típico complexo de Édipo nas
mulheres. E agora encontramos mais uma vez a fantasia de sedução na pré-história pré-edipiana das
meninas; contudo, o sedutor é regularmente a mãe. Aqui, a fantasia toca o chão da realidade, pois foi
realmente a mãe quem, por suas atividades concernentes à higiene corporal da criança,
298
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centrados na castração (de amor do pênis?): a mãe deixa de amamentá-la, o que é
encarado como uma falta de amor304; ciúme do amor da mãe direcionado a outras
pessoas305; a mãe incita e depois proíbe a atividade fálica306 (masturbação
clitoridiana). Apesar de todos esse motivos de amor307, é um outro motivo também
relacionado ao amor que leva, de modo incisivo, a menina a odiar a sua mãe: o amor
(narcísico) natural pelo pênis e a falta deste pela castração, fazendo-a sentir uma
inveja do (amor do?) pênis do menino308.
A descoberta da castração (do amor do pênis?) é central para a sexualidade
feminina, na medida em que determina um caminho, entre outros, para a situação
edipiana, qual seja, abandonar o modo de vida masculino regido pela atividade fálica
com a satisfação masturbatória do clitóris, deslocando o amor da mãe (ex-fálica) que
lhe privou do pênis, portanto, daquilo que ela mais poderia narcisicamente amar,
inevitavelmente estimulou e, talvez, até mesmo despertou, pela primeira vez, sensações prazerosas
nos genitais da menina” (1933, p. 120-121).
304
“A censura contra a mãe, que remonta à época mais remota, é a de que esta deu à criança muito
pouco leite — censura que lhe é feita como falta de amor” (1933, p. 122).
305
“Ademais não faz muita diferença se acontece a criança continuar sendo a preferida de sua mãe.
As exigências de amor de uma criança são ilimitadas; exigem exclusividade e não toleram partilha”
(1933, p. 123).
306
“As mais intensas frustrações ocorrem no período fálico, se a mãe proíbe a atividade prazerosa
com os genitais — muitas vezes com ameaças severas e todos os sinais de desagrado —,
atividade em que, afinal de contas, ela mesma iniciara a criança” (1933, p. 123-124).
307
“Se assim for, seria de julgar que a desavença decorra inevitavelmente da natureza da
sexualidade infantil, do caráter ilimitado de suas exigências de amor e da impossibilidade de realizar
seus desejos sexuais [...] Uma poderosa tendência à agressividade está sempre presente ao lado de
um amor intenso, e quanto mais profundamente uma criança ama seu objeto, mais sensível se torna
aos desapontamentos e frustrações provenientes desse objeto; e, no final, o amor deve sucumbir à
hostilidade acumulada. Ou então deve ser rejeitada a idéia de que haja uma ambivalência inicial
básica como esta nas catexias objetais, podendo ser assinalado que é a natureza especial da relação
mãe-filho que leva, com igual inevitabilidade, à destruição do amor da criança; a própria educação
mais branda não pode evitar o uso da coerção e a introdução de restrições, e toda intervenção desse
tipo na liberdade da criança deve provocar como reação uma inclinação à rebeldia e à agressividade
[...] Todos esses fatores — as desfeitas, os desapontamentos no amor, o ciúme, a sedução seguida
da proibição — afinal também estão atuantes na relação do menino com sua mãe e, ainda assim, não
são capazes de afastá-lo do objeto materno” (1933, p. 124).
308
“Eu disse onde esperávamos encontrá-lo, pois se situa no complexo de castração [...] Como vêem,
pois, atribuímos às mulheres um complexo de castração [...] Nestes, o complexo de castração surge
depois de haverem constatado, à vista dos genitais femininos, que o órgão, que tanto valorizam,não
acompanha necessariamente o corpo. Nisto, acodem à lembrança do menino as ameaças que
provocou contra si, ao brincar com esse órgão; começa a dar crédito a elas, e cai sob a influência do
temor de castração, que será a mais poderosa força motriz do seu desenvolvimento subseqüente. O
complexo de castração nas meninas também inicia ao verem elas os genitais do outro sexo [...]
Alguns analistas mostraram uma tendência a minimizar a importância dessa primeira instalação da
inveja do pênis na fase fálica” (1933, p. 124-125).
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para o pai (fálico), novo objeto de amor, e, concomitantemente, deslocando a
atividade sexual do clitóris – que não pode mais ser investido de amor fálico (agora é
o pai) – para a vagina. Esta seria a via normal e positiva do complexo de Édipo da
menina, quando, de uma situação pré-edipiana de amor pela mãe, passa a odiá-la,
por ela ter-lhe privado do (amor do) pênis, visto que é castrada309. A menina é
voltada agora para a inveja do pênis, culminando na situação edipiana (positiva e
normal) de lançar seu amor para o pai, um substituto simbólico do pênis, e sua
sexualidade para a vagina, o que ainda será deslocado, posteriormente, para um
filho: o filho é o substituto simbólico do já substituto amor paterno que, por sua vez,
já substituíra o amor pelo pênis que a menina não tinha310. Outras maneiras do
complexo de castração pesar sobre o complexo de Édipo na menina seriam o
309

“A descoberta de que é castrada representa um marco decisivo no crescimento da menina [...] O
conteúdo essencial da primeira é o seguinte: a menininha viveu, até então, de modo masculino,
conseguiu obter prazer da excitação do seu clitóris e manteve essa atividade em relação a seus
desejos sexuais dirigidos à mãe, os quais, muitas vezes, são ativos; ora, devido à influência de sua
inveja do pênis, ela perde o prazer que obtinha da sua sexualidade fálica. Seu amor próprio é
modificado pela comparação com o equipamento muito superior do menino e, em conseqüência,
renuncia à satisfação masturbatória derivada do clitóris, repudia seu amor pela mãe e, ao mesmo
tempo, não raro reprime uma boa parte de suas inclinações sexuais em geral. Seu afastamento da
mãe, sem dúvida, não se dá de uma só vez, pois, no início, a menina considera sua castração como
um infortúnio individual, e somente aos poucos estende-a a outras mulheres e, por fim, também à sua
mãe. Seu amor estava dirigido à sua mãe fálica; com a descoberta de que sua mãe é castrada, tornase possível abandoná-la como objeto, de modo que os motivos de hostilidade, que há muito se
vinham acumulando, assumem o domínio da situação [...] Os senhores podem verificar que
semelhante sinuosidade no desenvolvimento, o qual remove a atividade fálica, prepara o caminho
para a feminilidade” (1933, p. 126-127).
310
“Não nos passou despercebido o fato de que a mesma desejou um bebê anteriormente, na fase
fálica não perturbada: este era, naturalmente, o significado de ela brincar com bonecas [...] Com a
transferência, para o pai, do desejo de um pênis-bebê, a menina inicia a situação do complexo de
Édipo [...] Por muito tempo, o complexo de Édipo da menina ocultou à nossa observação a sua
vinculação pré-edipiana com sua mãe, embora seja tão importante e deixe atrás de si fixações tão
duradouras. Para as meninas, a situação edipiana é o resultado de uma evolução longa e difícil; é
uma espécie de solução preliminar, uma posição de repouso que não é logo abandonada,
especialmente porque o início do período de latência não está muito distante. E então nos surpreende
uma diferença entre os dois sexos, provavelmente transitória, no que diz respeito à relação do
complexo de Édipo com o complexo de castração. Num menino, o complexo de Édipo, no qual ele
deseja a mãe e gostaria de eliminar seu pai, por ser este um rival, evolui naturalmente da fase de
sexualidade fálica. A ameaça de castração, porém, impele-o a abandonar essa atitude. Sob a
impressão do perigo de perder o pênis, o complexo de Édipo é abandonado, reprimido e, na maioria
dos casos, inteiramente destruído [ver pág. 95], e um severo superego instala-se como seu herdeiro.
O que acontece à menina é quase o oposto. O complexo de castração prepara para o complexo de
Édipo, em vez de destruí-lo; a menina é forçada a abandonar a ligação com sua mãe através da
influência de sua inveja do pênis, e entra na situação edipiana como se esta fora um refúgio. Na
ausência do temor de castração, falta o motivo principal que leva o menino a superar o complexo de
Édipo” (1933, p. 128-129).
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abandono da sexualidade no auge de uma neurose ou o prosseguimento no
complexo de masculinidade, ao qual menino e menina estão submetidos, e,
conseqüentemente, continuar com a atividade fálico-clitoridiana na mesma medida
de um amor pela mãe (ainda) fálica e/ou pelo pai, que tem o mesmo pênis da mãe,
no psiquismo dela311. O que ocorre é que o amor narcisista em relação ao pênis não
é mais possível para a menina, posto que ela foi privada do pênis e do suposto amor
pelo pênis, tendo que deslocar seu amor ao seu pai que tem um pênis para ele e
para ela amarem, mas o amor dela a ele (ao pai e ao seu pênis) não vai além do seu
sentimento de inveja do pênis, e se o amor do homem é diferente do amor da
mulher, somente o é porque a castração funciona diferente para o narcisismo da
mulher312 e para o narcisismo do homem, sempre em consideração ao órgão
investido de amor, seja do menino por seu pênis, seja da menina pelo pênis do
menino, do pai313 ou ainda do filho.

311

“Mencionamos na [126], como segunda reação possível face à descoberta da castração feminina,
o desenvolvimento de um intenso complexo de masculinidade. Com isto queremos dizer que a
menina se recusa, digamos, a reconhecer o fato indesejado, e, desafiantemente rebelde, até exagera
sua masculinidade prévia, apega-se à sua atividade clitoridiana e refugia-se numa identificação com
sua mãe fálica ou com seu pai [...] Mesmo para uma menina nessas condições, parece necessário
que ela deva tomar seu pai como objeto, por algum tempo, e ingressar na situação edipiana [...] A
Dra. Ruth Mack Brunswick [1928] foi a primeira a descrever um caso de neurose que remontava a
uma fixação na fase pré-edipiana e que jamais, absolutamente, atingira a situação edipiana [...] A
Dra. Jeanne Lampl-de Groot [1927] constatou, por meio de observações comprovadas, a incrível
atividade fálica de meninas em relação à mãe, e a Dra. Helene Deutsch [1932] mostrou que os atos
eróticos de mulheres homossexuais reproduzem as relações entre mãe e bebê” (1933, p. 129-130).
312
“Assim, atribuímos à feminilidade maior quantidade de narcisismo, que também afeta a escolha
objetal da mulher, de modo que, para ela, ser amada é uma necessidade mais forte que amar” (1933,
p. 131).
313
“Se a menina permaneceu vinculada a seu pai — isto é, no complexo de Édipo —, sua escolha se
faz segundo o tipo paterno [...] A identificação de uma mulher com sua mãe permite-nos distinguir duas
camadas: a pré-edipiana, sobre a qual se apóia a vinculação afetuosa com a mãe e esta é tomada
como modelo, e a camada subseqüente, advinda do complexo de Édipo, que procura eliminar a mãe e
tomar-lhe o lugar junto ao pai [...] A fase da ligação afetuosa pré-edipiana, contudo, é decisiva para o
futuro de uma mulher: durante essa fase são feitos os preparativos para a aquisição das características
com que mais tarde exercerá seu papel na função sexual e realizará suas inestimáveis tarefas sociais.
É também nessa identificação que ela adquire aquilo que constitui motivo de atração para um homem; a
ligação edipiana deste à sua mãe transfigura a atração da mulher em paixão [...] Tem-se a impressão
de que o amor do homem e o amor da mulher psicologicamente sofrem de uma diferença de fase”
(1933, p. 132-133).
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No volume 22 da ESB, a interpretação sobre o amor continua em A
aquisição e o controle do fogo314, de 1932, em Por que a guerra?315, em Sándor
Ferenczi316, ambos de 1933, e em As sutilezas de um ato falho317, de 1935.
Finalmente, no último volume da ESB, o volume 23, Freud interpreta o amor em
Moisés e o monoteísmo318, de 1939, em Esboço de psicanálise319, de 1940, em
Análise terminável e interminável320, de 1937, em A divisão do eu no processo de
defesa321, de 1940, em Um comentário sobre o anti-semitismo322, de 1938, e em
Achados, idéias, problemas323, de 1941, completando, na obra freudiana, todas as
ocorrências dos conceitos de falo, castração, narcisismo e complexo de Édipo para a
interpretação sobre o amor324.
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Freud, ESB, v. 22, 1996, nas páginas: 185 a 188.
Freud, ESB, v. 22, 1996, nas páginas: 202, 203 e 205.
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Freud, ESB, v. 22, 1996, na página: 225.
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V O complexo amoroso no discurso freudiano

A interpretação freudiana sobre o amor articula-se com os conceitos de falo,
castração, narcisismo e complexo de Édipo, os quais são progressivamente
tornados complexos com o amadurecimento teórico de Freud que incorpora o amor
em seus textos, desde os primeiros até os derradeiros escritos londrinos. Se existe o
amor e se caminha no movimento do amor pelo falo, o qual é castrado na menina,
para deslocar o amor edipiano do menino para o seu pênis em um investimento de
narcisismo, e da menina para o seu pai, não menos narcisista, o menino passando a
odiá-lo (o pai) e assumi-lo na introjeção do supereu, e a menina passando a odiá-la
(a mãe que não lhe deu um pênis) e assumir sua inferioridade no amor (narcisista)
pelo pênis, pelo pai e pelo filho – toda essa conjunção de amor não está
“estaticamente” encravada na realidade da natureza masculina, feminina, paterna e
materna, está sim “dinamicamente” sendo pressionada para performar um efeito de
estática, de status quo, de inércia, enfim, de domideologia. Eis o complexo amoroso,
a interpretação ocidental, moderna e romântica, com uma de suas raízes discursivas
no cristianismo e no judaísmo, assim como na mitologia grega, para interpretar a
emergência do laço social como a única possibilidade de amor/ódio/vida/morte.
Caso contrário, o indivíduo é ameaçado com as mais duras “patologias” e a
sociedade corre o risco de perecer em uma explosão cósmica, o que somente leva a
crer na pressão da ameaça de psicose que a dominação impõe com domideologia:
se o simbólico for criticado em suas bases de dominação inconsciente, esta ameaça
domideologicamente o caos e a coação para repetir o abjeto, que se encontra dentro
do psiquismo, mas foracluído da metafísica da substância de amor. A interpretação
atual para a emergência do laço é, portanto, o amor naturalizado e suas
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conseqüências domideológicas na interpretação freudiana da sexualidade e do
social. Se a libido, cuja fonte está no isso, é correlata a Eros; se Eros se manifesta
nas pulsões que vão, narcisicamente, do eu para os objetos e vice-versa; se o isso
já faz parte do sujeito quando ele nasce no mundo da cultura, e em grande medida o
eu também surge magicamente antes do advento do supereu; então Eros, que
significa amor na obra freudiana, seria irremediavelmente entrelaçado na ação do
sujeito, desde seu nascimento até sua morte, mesmo que esta seja um suicídio
wertheriano.
A interpretação freudiana do amor começa por um suposto estado de
desamparo do nascituro que, biologicamente, desde o nascimento, é incapaz de
cuidar de si, dependendo do amor de um outro, geralmente a mãe, para aplacar seu
inevitável desprazer traumático. Paralelo a esse desamparo biológico, há condições
filogenéticas e psicológicas, presentes na criança para que ela perpetue a espécie
utilizando a longa herança inconsciente da libido, a qual será o motivo psíquico para
que haja um investimento de amor naquela mãe. Contudo, esta pode não cumprir
seu papel social, abandonando a criança, o que representará, além do trauma, um
perigo tão constante quanto a pulsão que, pelas características do isso em repeti-la,
repetirá também o primeiro recalque vindo da defesa do eu frente ao medo, ao
perigo e à ameaça da realidade externa, que é um desprazer fundante.
Concomitante a essa situação perigosa e ameaçadora que surge do medo da
realidade externa por conta de um desamparo fundamental, psicologicamente, o eu
tem de se haver com os impulsos internos, ameaçadores do extravasamento de
energia dos estímulos vindos do isso, o que, combinadas, ambas as situações,
interna e externa, provocaria o recalque com suas conseqüências sintomáticas de
medo neurótico.
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O sujeito, ao nascer, passaria a caminhar por uma linha evolutiva de
investimento libidinal, com o estímulo prazeroso de seqüenciais zonas erógenas
desde a boca, passando pelo ânus e desembocando na região fálica, quando a
criança pressupõe que todos os seres têm um pênis, órgão anatômico que é
investido naturalmente pelo seu narcisismo. Até esse momento constitutivo de uma
situação pré-edipiana (positiva para o menino e negativa para a menina), o menino e
a menina amam a mãe que cuida para que o desamparo seja solucionado com amor
por meio da amamentação e da higiene bucal, anal e genital, o que presumidamente
provocaria prazer, sendo que a mãe – autora desse prazer na criança – será a
mesma a impedir a atividade masturbatória e a amar outras pessoas. Essa zona
fálica, o pênis no menino e o clitóris na menina, é fonte do natural investimento
narcisista, posto que existe algo de especial em sua constituição anatômica, algo
pregnante, que chama a atenção das inconscientes energias pulsionais que
investem o eu com esse órgão, algo um tanto miraculoso, semelhante a um poder de
mana. Até esse momento de amor narcisista da criança por sua mãe e por seu falo
(seu e da mãe), tudo caminha como se o mundo psíquico fosse masculino, até que
surge a maior de todas as evidências psíquicas, a castração da menina, o que
representa o ponto de partida para ela e o ponto de chegada para ele. Se o clitóris
não é o falo, representação simbólica do pênis, mas que pressupõe este último para
existir, portanto, a rigor, somente pode existir falo onde existir pênis (mesmo
simbolicamente), significa que a menina foi castrada dele e, conseqüentemente, de
seu amor narcisista, ao preço de deixar de amar sua mãe para passar a odiá-la, por
considerá-la a única responsável por ela (a menina) não ter nascido com um pênis.
Por seu turno, o menino continuará a amar narcisicamente seu pênis, contudo, na
atualidade do fato irreversível que é a castração da menina, passará a sentir medo
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da castração, pois, em suas espertas conclusões, onde um é castrado podem ser
dois, continuando a amar sua mãe, agora, com uma certa reserva de gente grande.
Desse modo, existe uma bifurcação da realidade bissexual constitutiva,
segundo Freud, e embora a libido e a realidade pré-edipiana (positiva para o menino
e negativa para a menina) sejam fundamentalmente masculinas, a menina toma um
rumo diferente em relação ao menino no complexo de castração. A castração é o fim
do amor pré-edipiano (negativo) da menina pela mãe, passando a odiá-la por ter-lhe
privado do amor narcisista do pênis, posto que nenhuma das duas (mãe e filha) tem
um pênis. Dessa forma, a menina passará a ter inveja daquele que possuir um
pênis, deslocando seu amor do pênis para o complexo de Édipo positivo, ou seja,
para o pai. O menino passa da situação pré-edipiana (positiva) para a edipiana
(positiva) com a alteração do amor pelo pênis e do amor pela mãe, na mesma
medida de um ódio pelo pai que disputa seu amor com a mãe: ele agora está com
medo da castração da menina, castração perigosa e ameaçadora, posto que a
realidade

externa

não

mente

(a

menina

é

fatalmente

castrada),

e,

concomitantemente, amedronta-se por amar a mãe na medida em que seu
concorrente – o odiado pai – seria capaz, por sua vontade punitiva e vingativa, de
castrá-lo para impedir o amor edipiano (positivo). É um duro caminho para ambos
passar da situação pré-edipiana normal para a edipiana normal. É “pior” para a
menina, porque ela sai sem o amor narcisista pelo pênis, somente com uma inveja e
um deslocamento simbólico dele para o pai, inaugurando na menina o complexo de
Édipo, que, no menino, está na iminência de perecer juntamente com o complexo de
castração, porquanto este mina aquele: diante da falta de pênis na menina, ou, por
outras palavras, diante da castração feminina, uma realidade externa ameaçadora
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vem concomitante à proibição paterna de seu amor incestuoso e o menino prefere o
amor narcisista pelo pênis.
O amor edipiano normal do menino por sua mãe e da menina por seu pai é a
conseqüência de um amor anterior de ambos em relação à mãe, positivo para o
menino e negativo para a menina, mas enquanto o menino continua amando a mãe
com algum desconforto do medo de castração de seu amado pênis, a menina foi
sumariamente castrada porque a mãe não lhe deu um pênis para amar, como faz o
menino em relação a seu pênis. Para o menino, o complexo de Édipo encerra com o
complexo de castração, preferindo ele amar o pênis, e, para a menina, o complexo
de castração é apenas o começo do complexo de Édipo positivo, pois não tem outra
escolha senão a de amar o pai. Para Freud, o amor narcísico pelo falo, órgão
anatômico que busca a libido narcisista do sujeito, não importa ser a libido do
homem ou da mulher, e na fase fálica não importa ser o pênis ou o clitóris, é o amor
fundamental para os destinos edipianos normais no menino e na menina. Apesar de
Freud incansavelmente atribuir toda a importância da sexualidade do sujeito ao
complexo de Édipo, em amor e ódio direcionados aos entes parentais, o que é
realmente decisivo entre a situação pré-edipiana e a edipiana, entre a fase fálica e o
complexo de castração, entre a libido narcisista e a libido de objetos, enfim, entre a
castração e a situação edipiana para a menina e entre a situação edipiana e a
castração para o menino, o que é central é o amor pelo pênis masculino e paterno –
o pênis feminino, o clitóris, e o materno, imaginário, são engodos, segundo Freud, e
somente participam da normalidade em um primeiro momento, depois são inferiores
e inexistentes.
Se menino e a menina sentem uma ambivalência de amor e ódio aos entes
parentais edipianos, é por meio dos destinos do amor pelo pênis no complexo de
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castração que o complexo de Édipo fará sentido, seja pela posse de um pênis e,
portanto, de seu amor narcisista por ele ao invés do amor edipiano pela mãe, seja
pela castração do pênis e, portanto, da impossibilidade do amor por ele, sendo este
deslocado simbolicamente para o pai. Se, no primeiro caso, é preferível o amor
narcisista pelo pênis do que o amor edipiano pela mãe, na medida em que a
castração é uma ameaça externa e internalizada com o supereu, ou seja, com o ódio
(amor) ao pai sendo voltado para dentro e instalado como proibição do incesto, no
segundo caso, o amor pela mãe somente existia como amor pelo pênis que ela (a
menina) tinha e se não o tem mais é porque a mãe a privou dessa possibilidade de
amor, resultando em um novo amor pelo pai. Aqui está a diferença entre a
sexualidade masculina e feminina, de acordo com Freud, o menino abandona a
situação edipiana positiva para amar seu pênis e introjetar um supereu e a menina
abandona a situação pré-edipiana negativa para amar alguém que tem pênis, e se
ela for introjetar algo, será a inveja do amor do pênis que o menino tem.
O supereu parece ser, no menino, uma conseqüência de seu amor narcísico
pelo pênis, visto que essa é a condição básica para os efeitos do complexo de
castração e para o abandono do amor edipiano pela mãe: o pênis somente é
ameaçado porque é antecipadamente valioso, com a justificativa de que é um órgão
anatômico naturalmente investido de libido narcisista, quando esta forçar o caminho
na pré-determinada evolução da libido das zonas erógenas, no caso, na fase fálica.
O supereu da menina parece ser algo misterioso, porque, ao invés de ela ter amor
por seu pênis, tem inveja do amor pelo pênis que ela não tem, sendo arremessada,
somente enquanto ser narcísico, para o amor edipiano pelo pai, amor supostamente
interditado pelo próprio pai e feito supereu, o que equivaleria, na realidade, a
procurar o amor em um filho. Com o final da cena edipiana, o menino encontra o
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amor narcísico em seu pênis e a menina encontra o amor narcísico no pênis
paterno, ao preço de ele ter de abdicar do amor materno em prol de seu pênis,
ganho da masculinidade, e de ela ter de abdicar do amor fálico (do clitóris e de sua
mãe), perda da feminilidade, em prol do pênis de seu pai. Note-se que a perda
feminina está no complexo de castração enquanto o ganho masculino está no
complexo de Édipo: o amor peniano para a menina é castrado antes de ser tomado
a favor do menino.
Todavia, existem outros destinos para o complexo de Édipo no menino e na
menina que não o normal e positivo, como o completo e o negativo, o primeiro
quando o menino e a menina vivem o complexo de Édipo amando (e odiando)
ambos os genitores, assumindo, podemos dizer, a bissexualidade constitutiva
mesmo que, paradoxalmente, a libido e toda a atividade sexual sejam masculinas.
De acordo com as possibilidades teóricas que Freud oferece, no menino, o complexo
de Édipo negativo significa um amor pelo pai concomitante a um ódio pela mãe, e o
completo um amor (e um ódio) por ambos os genitores; enquanto que, na menina, o
negativo significa a continuação do amor pré-edipiano pela mãe e um ódio pelo pai,
e o completo, um amor (e um ódio) pelo pai e pela mãe. Contudo, o negativo parece
ser exceção à regra, se levarmos em consideração o princípio freudiano de que a
castração é um dado da realidade externa e uma imposição paterna na menina: o
que fica claro é que o complexo de Édipo negativo, na menina, significaria a
renegação da castração feminina, quando ela não sai do complexo de
masculinidade a que foi naturalmente inserida por meio do amor ao seu “pênis”,
amando a mãe fálica e, possivelmente, outras mulheres, e, no menino, um amor pelo
pai independente da castração, visto que, em caso positivo ou negativo da
castração, esta justificaria aquele amor. De qualquer modo, em qualquer dos
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destinos edipianos, tanto no menino como na menina, o que está evidente no texto
freudiano é que existe uma ambivalência de amor e ódio da criança pelos genitores,
que uma pretensa bissexualidade constitutiva, na medida em que os dados
anatômicos revelam um pênis e uma vagina, é oferecida para a criança identificar-se
com a masculinidade ou com a feminilidade, e que, paradoxalmente, a atividade
sexual da criança está inserida em um princípio masculino, porquanto a atividade
pré-edipiana fálica tem como suporte o pênis, ou o clitóris feito pênis, e a libido é de
natureza masculina, ativa e afirmativa.
O complexo de Édipo negativo seria, dessa maneira, o inverso do
(analiticamente) normal, na palavra de Freud, normal quando o sujeito, diante do
amor e do ódio (ambivalência) e do masculino e do feminino (bissexualidade), que
seriam próprios do complexo de Édipo completo, identifica-se com o amor masculino
pelo pênis, abdicando do amor da mãe e introduzindo o ódio contra o pai no
supereu, se for um menino; e com o amor feminino pelo pai, abdicando do amor
(masculino) do pênis ao introduzir a inveja do pênis e o ódio contra a mãe (castrada),
se for uma menina, situação em que ela se vê interditada pelo pai e obrigada a
deslocar simbolicamente esse amor para um filho. Enquanto o negativo do complexo
de Édipo feminino é uma renegação da castração da menina e, teoricamente, uma
continuação do amor fálico pela mãe, essa hipótese de renegação da castração
somente pode resultar, no menino, em um fetiche: deslocar o amor pelo pênis da
menina, que ela não tem, para um substituto fálico, como o pé, casacos de pele ou
objetivos pré-genitais. E se ocorre um caso completo de complexo de Édipo, a
bissexualidade para ambos, o menino e a menina, não importando sua natureza
anatômica, quando amam e odeiam o pai e a mãe em um amor qualitativamente
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igual, mesmo que, teoricamente, a libido e a atividade sexual da fase fálica sejam
masculinas.
Mesmo que existissem as formas completa e negativa do complexo de
Édipo, seria a forma positiva o pressuposto para qualquer complexo parental e
familiar de acordo com as teorias de Freud, pois seria baseado no sentido normativo
da castração como realidade externa e de amor narcisista pelo pênis, quando o
menino tem de se haver com uma ameaça e a menina com uma inveja, o primeiro
podendo ser castrado e a segunda sendo fatalmente castrada. Portanto, a relação
pré-edipiana entre a criança e a mãe, fruto de um estado de desamparo, é rompida
pelo amor que o menino sente do pênis e pelo ódio que a menina sente da
castração, sempre com a pressuposição de que é a situação normal a ser vivenciada
pelo sujeito: a positividade do complexo de Édipo está, dessa forma, no amor
edipiano balanceado pelo amor do pênis que, no caso da menina, vem na forma de
uma inveja do pênis. De fato, o pênis da fase fálica é um investimento narcisista
anterior ao amor edipiano do menino pela mãe e da menina pelo pai, e o que faz
com que, teoricamente, seja um amor concatenado é esse amor fálico, narcisista e
homossexual: o complexo de Édipo positivo está fundado não diretamente no amor
do menino pela mãe e no ódio pelo pai, e no ódio da menina pela mãe e amor pelo
pai, e sim no amor do menino pelo seu pênis e no ódio da menina por sua castração,
quando, a rigor e em última instância, esse amor é fálico e narcisista, fundado na
realidade anatômica do sujeito. Não há para onde correr, Freud teoriza textualmente
que o falo somente pode estar ancorado no pênis que, por sua vez, seria o órgão
anatômico centralizador por natureza da libido humana, seja na forma de amor
narcisista do menino por seu pênis, seja na forma de inveja, não menos narcisista,
da menina pelo pênis do menino.
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Quanto ao narcisismo, é somente diante da castração, quando o sujeito
está inserido em uma situação (pré-)edipiana, que pode haver o amor narcísico
pelo pênis ou a necessidade da mulher ser mais amada que amar, própria da sua
perda anatômica, portanto, narcisista, do pênis. É nesse momento de surgimento
do ideal de eu e de supereu que o narcisismo é obrigado a se voltar para os
objetos, quando se tem a libido objetal, ou melhor, o amor de objeto contraposto
àquele amor de eu. Se não fosse pela castração do amor anatomicamente
determinado pelo pênis que, por sua vez, vai ser preferível ao amor edipiano pela
mãe, o menino jamais poderia entregar a sua libido narcisista aos objetos, pois
jamais poderia ser ameaçado pelo pai, somando-se à ameaça da realidade externa
de castração feminina. E se a menina não fosse anatomicamente castrada, tendo
que voltar sua libido narcisista do pênis que não tem para o seu pai, jamais ela
poderia amá-lo edipianamente, ao passo que continuaria a amar falicamente sua
mãe de um modo enraizado na masculinidade, o modo fálico. O narcisismo,
portanto, que é o amor a si próprio, no caso muito especial da realidade anatômica
peniana, um amor que vai do isso para o eu, existe no menino para seu
investimento objetal na mulher, no complexo de Édipo positivo, e existe na menina
para seu investimento narcisista no pênis (que não tem); no menino em um
movimento primário do pênis narcisicamente investido para o objeto feminino e na
menina em um movimento secundário do objeto masculino investido para a falta
narcisista de um pênis.
É o conceito de falo como representação do pênis, portanto, que centraliza
teoricamente a interpretação freudiana sobre o amor, quando o destino do amor do
pênis, órgão anatômico libidinalmente pregnante, passará pelo complexo de
castração que, por sua vez, passará pelo complexo de Édipo positivo. Se, em um
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primeiro momento na situação pré-edipiana, tanto o menino como a menina têm um
pênis, sendo o do menino mais “real” que o clitóris da menina, um pênis fálico e
narcisicamente amado; no momento posterior, o menino depara-se com o complexo
de Édipo como uma ameaça de castração e a menina depara-se com a castração
como amor edipiano pelo pai. Por esse amor peniano ser naturalmente reservado ao
órgão anatômico, o que fará a diferença de narcisismo e de castração entre o
menino e a menina, o complexo de Édipo está fadado a ser anatomicamente um
acontecimento de amor de conseqüências masculinas e paternas: o amor do pênis
define o destino edipiano do amor masculino e feminino, de um lado, e paterno e
materno, de outro.
Com esse modelo de interpretação sobre o amor, decisivamente
fundamentado na natureza anatômica do sujeito, Freud pôde elaborar uma
interpretação mítica do laço social alicerçado no assassinato do pai primeiro na
horda primeira, um ato de ódio e amor contra o pai que abusou dos limites sexuais e,
portanto, foi punido sexualmente – sendo o preço pago pelo sujeito freudiano o
recalque do desejo (de parricídio e de incesto) para estabelecer a lei de cultura. Os
filhos, que amavam e odiavam o pai, foram surpreendidos com esse último
sentimento da ambivalência humana, assassinando-o na medida em que recalcavam
esse ódio/amor inconscientemente, formavam o supereu e estabeleciam a mulher
exogâmica como objeto de amor. Se o amor é fálico, foi no abuso narcisista do
pênis, quando o pai teve a onipotência de pensamento não acreditando na
castração, que esse amor fálico se resultou em seu assassinato, passando o amor
dos filhos por ele a representar um ódio internalizado como supereu. Foi por não ter
consideração pelo amor e pelo ódio de seus filhos que o pai teve de se entender
com a castração, transformada sucessivamente, depois de outros abusos paternos,
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em medo narcisista de perder o pênis colocado na posição de supereu: o supereu
somente era possível porque o pai fora castrado e, coletivamente, os filhos
recalcaram os atos paternos de abuso como proibição, no caso, do parricídio e do
incesto. Aquilo que vem nos desejos edipianos fora, outrora, a realização visceral do
assassinato do pai e do incesto, desejos recalcados pela introdução do ódio no
supereu com um ato radical de identificação: o desejo edipiano foi recalcado na
identificação dos filhos com a interdição – que tinha na figura do pai seu maior
representante –, mas prontamente deslocada, diante do horror da lembrança desse
ato de castração, para o totem e, posteriormente, para a religião politeísta e
monoteísta. O Deus, nessa interpretação, seria de natureza invariavelmente
masculina e paterna, na medida em que o ser assassinado e representativamente
recalcado fora um homem e um pai: como o homem edipiano somente o pode ser
com a masculinidade patriarcal que sua anatomia faz jus.
O complexo de Édipo positivo é, portanto, o destino reservado ao ser
humano diante de uma peculiaridade ambivalente e bissexual constitutivas, na
ocasião em que o sujeito investe amor e ódio nos entes parentais, e de sua
identificação com a masculinidade e a feminilidade, de acordo com o amor narcisista
pelo pênis ser verdadeiro, caso tenha o órgão anatômico, ou falso, caso não o
tenha. Quando esse amor narcisista pelo pênis for falsamente tido como verdadeiro,
ou o menino estará diante do fetichismo, ou a menina estará diante da continuação
do complexo de masculinidade, ou, ainda, uma série de conseqüências patológicas
pode ocorrer: fobias, neuroses obsessivas, histerias, psicoses. O que importa é que
não há como renegar a realidade anatômica da castração feminina, base do amor do
menino por seu pênis e da inveja da menina pelo pênis masculino.
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Com essa exposição, recapitulamos os principais pontos desenvolvidos na
interpretação freudiana sobre o amor, que utiliza os conceitos de falo, castração,
narcisismo e complexo de Édipo para situar todo e qualquer laço social no amor
edipiano normal, dependente, em teoria, do investimento narcisista do pênis com a
justificativa de que é anatomicamente natural. Um pretenso desamparo da criança
justificaria o amor que a mãe tem por seu filho, constituindo um amor pré-edipiano
que levaria o sujeito a investir narcisicamente nas zonas erógenas da boca, do ânus
e do falo peniano e clitoridiano, até que o elemento fálico do eu – o pênis – seja
milagrosamente concedido a um tipo de ser, que prontamente vai preferir o amor por
ele a ser castrado, castração que ocorre no outro tipo de ser, que prontamente vai
invejar o amor por aquele amor de pênis. O complexo de Édipo positivo,
entrementes, estará inevitavelmente ligado ao amor fálico investido narcisicamente
pelo menino, que o possui, e pela menina, que possui uma inveja dele. O sujeito
nasce com a necessidade do amor da mãe, desenvolve-se com o amor do pênis,
mesmo que seja invejoso, e estará definitivamente amadurecido quando aquele
amor cumprir a função genital da reprodução, mesmo que seja pulsional, o que
significaria dizer que o menino tem um desejo narcisista pela feminilidade castrada e
a menina tem um desejo castrado pela masculinidade narcisista: o menino, que tem
o amor pelo pênis, necessitará amar a menina, que tem inveja do pênis, na mesma
medida em que ela, desprovida narcisicamente do amor do pênis, necessitará ser
amada pelo menino, que a amará weiningerianamente não por não tê-lo, e sim por
sê-lo.
A concatenação dos conceitos utilizados por Freud para interpretar o amor
são coerentes, racionais e, de certa maneira, passam pelo crivo da interpretação
crítica exigida da prática científica, contudo, suas premissas estão baseadas
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largamente na domideologia, pois que utilizam o discurso do complexo amoroso,
sempre já disponível socialmente na particularidade européia do século XIX, para
interpretar aquilo que pretende. A interpretação freudiana sobre o amor, que se
pretende racional, coerente e científica, parte do amor contido discursivamente no
arquivo cultural de uma Europa romântica, amplamente difundido sem que seus
padrões de dominação sejam contestados, porque perpetua um discurso anterior
formulado com o cristianismo e, em grande parte, com o platonismo. O amor
freudiano é interpretado com o amor domideológico do complexo amoroso que
sempre já tem presente, antecipadamente, a dominação de gênero, de geração, de
parentesco, de cosmologia e de raça, para impor interpretações já definidas no
sentido da prescrição das possibilidades que a identidade do amor permite.
Teorizar sobre o complexo amoroso não significa dizer que o significante
amor esteja necessariamente onde haja laço social, longe disso, ele é sempre já um
efeito do discurso estabelecido socialmente para fazer sinônimo amor e laço na
emergência do eu metafísico imposto performativamente. O complexo amoroso é
uma situação particular que pressupõe o amor onde haja laço social, na medida em
que considera este último como amor, fatalmente, ignorando que o laço social possa
disponibilizar outras possibilidades discursivas, que estão foracluídas pelo princípio
de identidade social. Quando Freud se aventurou a escrever sobre a sexualidade
como um laço amoroso, perpetuou um discurso sempre já imposto que impelia o
amor, com toda sua dominação inconsciente, para o falo, para a castração, para o
narcisismo e para o complexo de Édipo, sem perceber que sua interpretação sobre o
amor sempre já teorizava um falo, uma castração, um narcisismo e um complexo de
Édipo domideológicos. Dessa forma, pressuposições pré-lingüísticas, como a do
desamparo, levando-nos a crer que o infante vivesse um desamparo que não fosse
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nossa atribuição de desamparo a ele, ou no investimento anatomicamente
determinado do narcisismo, como se sempre já existisse um pênis em um corpo
nomeadamente masculino para que um eu, nascituro com o bebê, pudesse investir
um amor que não está em nenhum lugar senão cravado no âmago de seu ser.
A necessidade de amor determinada biologicamente no desamparo infantil,
tanto no sentido do cuidado materno para a sobrevivência da criança como no do
apego desta pela mãe para o apoio de suas pulsões, inverte o problema cultural do
desamparo, quando colocá-lo em um nível pré-social significa perpetuar sua
naturalização domideológica. A necessidade de amor parece ser mais importante
para aquele que atribui o estado de desamparo infantil à criança do que para esta
última, que virá a ser um eu pressionada pelo sobre-eu. Não há dúvidas de que, se o
sobre-eu cultural não pressiona aquilo que vem a ser o sujeito, não há possibilidade
do eu infantil existir, ficando ele à mercê da indiferença cultural, ou melhor, não
existindo antecipadamente, posto que “ele” é uma pressuposição domideológica do
discurso, o que não equivale a dizer que essa pressão de sobre-eu signifique
discursivamente desamparo biológico para que a criança possa amar e ser amada,
sendo supostamente a única sociabilidade. O sobre-eu vai impor o discurso
coletivamente regulado do emergir social, no nosso caso muito particular pelo laço
amoroso entre mãe e filho, graças a essa dificuldade existencial de desamparo: eis a
justificativa que atribui antecipadamente ao discurso a necessidade de amar que
uma situação de desamparo impõe. Na verdade, é a imposição desse desamparo na
constituição do sujeito, como pressuposto da necessidade de amar, que vem a ser
importante para a interpretação domideológica do amor do complexo amoroso.
Esses laços amorosos sempre já existentes no discurso vão ser pressionados para
que o desempenho regular daquela mãe seja direcionado ao amor para salvar seu
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filho do desamparo mortal: nem a morte existe para o insurgente “serzinho”, nem o
desamparo, nem tampouco o amor, sendo esses termos existentes em nossa
performatividade repetitiva, advindos de pulsões de dominação que somente são
necessárias se tomadas domideologicamente.
Se o desamparo infantil é biologicamente pressuposto para a necessidade
de amar, tanto da mãe à criança como da criança à mãe, são os efeitos psicológicos
dessa necessidade que contestamos, afirmando que são domideológicos, na medida
em que toma um discurso sobre a natureza, epistemologicamente, como anterior ao
próprio discurso, como se existisse uma natureza antes de existir o discurso sobre a
natureza, nos mesmos termos de existir um “sexo” anterior à atribuição de
sexo/gênero/desejo, engenhosamente descrita por Butler. A partir desse desamparo,
o contexto discursivo de sua aplicação na constituição do sujeito freudiano vem a
revelar que o sujeito é constituído no ambiente pré-discursivo do amor em um tempo
mitológico de ocasião peculiar: o complexo de Édipo dá seu primeiro passo no amor
materno para tirar o rebento humano da terrível situação de desamparo,
supostamente. O desamparo passa, assim, a representar um trauma, cujas
conseqüências de medo e perigo justificam o recalcamento sem considerações
culturais mínimas, como uma espécie de signo natural antecipadamente dado ao
sujeito para amedrontá-lo e fazê-lo sentir-se em perigo diante de uma realidade
externa sempre já interpretada como medo e perigo. Essa realidade externa
traumática – tão notável é o desamparo – justificaria a priori e em si,
metafisicamente, tanto o amor da mãe para a criança, protegendo-a do desamparo,
como da criança para a mãe, investindo-a narcisicamente como resposta dos
estímulos internos pré-determinados. Como se esses estímulos internos tivessem
um sentido discursivo já definido para serem concretizados, considerando que a

242

realidade externa tivesse desde sempre significado para o sujeito: nada justificaria a
necessidade desse amor que, de necessário, somente tem a domideologia.
Essas concatenações domideológicas justificam e regulam o amor materno,
com uma medida de pressão de sobre-eu desde o período pré-edipiano, positivo
para o menino e negativo para a menina, até o momento em que o peso de uma
outra realidade externa aparece, provocando significativas mudanças internas: a
evidência da castração, imposta externamente, mas pela antecipação de uma
interpretação que não leva em conta a cultura, encaminhará o amor para o pênis, no
menino, e para a inveja do pênis, na menina. O pênis é o grande mediador do amor.
Por si só, a realidade externa do pênis, investida narcisicamente, é um elemento
libidinal interno para o menino e externo para a menina, na medida em que sua
ausência é um medo externo para o menino e uma inveja interna para a menina. O
pênis é um elemento da realidade externa, mas que está sendo investido
libidinalmente no narcisismo do eu, de modo a sua ausência representar uma
ameaça ao narcisismo. Contudo, nada do ponto de vista do discurso justificaria um
investimento narcisista de um elemento externo assim como um medo de sua
ausência: é preciso haver o mínimo de interpretação para que se possa atribuir
algum valor narcisista ao órgão e se amedrontar com sua ausência. É justamente
esse amor antecipado de um narcisismo de eu, investindo um órgão com a simples e
ingênua justificativa de que é assim que a Natureza procede, que podemos
interpretar criticamente, na medida em que o eu é um efeito metafísico de
domideologia, que o investimento procedente do isso para o eu, como sexual, é uma
suposição pré-social e que o elemento que sustenta esse investimento, o narcisismo
do pênis, é construído anatomicamente como se estivesse fora do contexto
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discursivo, como se existisse antes que o discurso o construísse – o “anatômico” é
sempre já discurso domideológico.
A epistemologia freudiana é em larga escala fundamentada no discurso
domideológico,

que

pressupõe

uma

coisa

em

si

para

ocorrer

causas

fenomenológicas: é o caso do isso, que sempre já está no sujeito, como se a
linguagem inconsciente tivesse como pressuposto algo que não a linguagem, uma
coisa em si pré-discursiva, a partir da qual irrompem pulsões no sujeito, que são
energias sexualmente determinadas mesmo que o sexual seja um efeito de cultura.
Essas pulsões investem narcisicamente o eu, como se esse eu já tivesse em si uma
construção pré-determinada para ser investida de energia sexual, considerando um
elemento da realidade desse eu, o pênis, que por si só, como em um passe de
mágica, é o principal órgão a ser amado pelos sujeitos, como se esses o amassem
simplesmente por um amor à natureza. Além disso, esse pênis fálico – que é
diferente do clitóris fálico, sendo o primeiro verdadeiro e o segundo falso – é temido
por sua ausência na menina, como resultado do misterioso despertar em si mesmo
utilizando-o (o pênis): o medo também, da mesma forma que o medo traumático do
desamparo, está na natureza. A natureza traumática infelizmente já cumpriu seus
dois papéis traumáticos: o medo de desamparo e o medo de castração. O primeiro
determinando um recalque talvez originário, quando a realidade externa é
desagradável por natureza, e o segundo determinando um recalque sexual, não
mais sexual que o primeiro, mas muito mais sexualmente estético: enquanto o
primeiro se vale do amor para o sexual, o segundo se vale do sexual para o amor.
Destarte, antes de chegar ao complexo de Édipo e à sua queda, quando a
suposta ordem de cultura e de sociedade limitam os desejos pré-sociais e préculturais humanos, o sujeito já foi construído, mesmo que por antecipação à própria
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sociedade e à própria cultura, com o isso investindo narcisicamente o eu que, por
sua vez, apresenta ou não apresenta esse dado anatômico essencial, amado antes
e acima de qualquer coisa. O amor pré-edipiano fundamentado naquele desamparo
histórico, a que muitas gerações filogeneticamente foram sujeitas e cujas
conseqüências são assumidas a partir de um fato biológico, produz toda uma série
de “desgraças” psicológicas como o medo, o perigo e a ameaça. Com esse amor
pré-edipiano possível, graças a essa mãe sempre pronta para atender os ditames da
biologia, da espécie e da psicologia, aplaca-se a dor traumática e metafísica,
ontologicamente pregnante, do famoso sujeito freudiano.
Entretanto, as coisas não são tão bonitas para a perpetuação da espécie,
quando entre a espécie e o sujeito freudiano está o complexo amoroso. Essas
encadeações freudianas obedecem sutilmente à domideologia de amor, que toma
seqüencialmente o discurso pré-social para fazê-lo valer como regulamento a ser
executado, como mandamento a ser cumprido, como a ordem a ser obedecida: o
supereu é conseqüência do eu na teoria freudiana, pressupondo um isso que o infla
de energia sexual, quando, na verdade, de acordo com nossa interpretação crítica, o
sobre-eu impõe a criação de um eu que, por sua vez, apresenta um isso, um espaço
de domideologia que justifica a dominação de sobre-eu. Quando o efeito passa a ser
causa, o eu estaria legitimando toda a dominação inconsciente do sobre-eu que o
criou, abrindo margem para a construção ontológica da pulsão freudiana que, ao
invés de ser um efeito da pulsão de dominação sexual na emergência do sujeito, é
uma causa da sexualidade interna pressuposta metafisicamente para interpretar o
amor no discurso. Ao invés do falo ser um efeito de dominação de laço ancorada na
metafísica do pênis, o pênis é a causa do falo que, por sua vez, vai determinar quem
deve amar e quem deve invejar. Em vez de o desamparo infantil ser um projeto de
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bio-poder para que mães sempre atentas possam cuidar de suas crias (BADINTER,
1985), perpetuando o próprio laço de dominação de amor, o laço de amor entre a
mãe e a criança é considerado um dado de natureza, quando esta delega um papel
materno a ser cumprido rigidamente. Enfim, enquanto a sexualidade e o amor são
efeitos da imposição ao sujeito pelo sobre-eu, formando um espaço inconsciente de
dominação e sendo protegido pela defesa da domideologia, o sujeito (freudiano) é
interditado por desejar um suposto amor sexual presumido antecipadamente pelo
supereu sempre atento em punir, mesmo que inconscientemente.
Por sua vez, o medo da castração está concatenado com aquele órgão
anatômico como um amor narcisista do eu ou uma inveja não menos narcisista
desse amor, o que faz com que naturalmente a menina tenha uma perda à
proporção que o menino tenha um pedaço de carne325. Da mesma maneira que o
desamparo, o pênis, o isso, o eu e o narcisismo, o medo de castração é fundado em
premissas falsas, cujos efeitos impõem a domideologia que sustenta o poder fálico
em um dado pré-discursivo anatômico, o pênis. O medo, por conseqüência, de
perder o pênis não parece ser tão simples como o complexo de castração elaborado
por Freud dá a entender, porquanto a perda do pênis, como elemento amado
anatomicamente, poderia significar o medo de ter descoberto o segredo
domideológico que sustenta toda a engenharia social de dominação. Se o falo é a
representação simbólica do pênis, este tido como um dado do “real”, então esse é o
real de dominação que antecipa discursivamente o dado que atribui a ele o poder
fálico, quando a única possibilidade discursiva desse poder está no “pênis”: é por
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Giddens (1993, p. 169) interpreta o que Silverman (1992) vai chamar de ideologia do falo: “O falo é
apenas o pênis: que descoberta estarrecedora e desconcertante para ambos os sexos! As reivindicações
de poder da masculinidade dependem de um pedaço de carne pendente que agora perdeu a sua relação
peculiar com a reprodução. Esta é na verdade uma nova castração; agora as mulheres podem encarar os
homens, pelo menos em um nível cognitivo, como um apêndice tão inútil quanto o próprio órgão sexual
masculino”.
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meio da ontologia do pênis que o medo se estabelece como conseqüência do perigo
de a dominação ser descoberta, evocando, daí, a insustentável leveza da
domideologia. Fatalmente, sustentando-se sobre premissas domideológicas, o medo
da perda (de amor) do pênis é uma crença de hostilidade masculina que provoca
toda uma sorte de misoginia e homofobia. Ora, se a ontologia do pênis não obedece
às suas pressuposições fundadas no amor edipiano positivo, regulador de práticas
do laço social, o que se pode esperar é o medo homofóbico e misógino que tem, na
figura do homem que usa seu pênis (domideológico) com outro homem ou na mulher
que não precisa do pênis para o laço social, um perigo e uma ameaça constante às
identidades masculina e feminina tradicionais.
O amor pelo pênis vai fazer toda a diferença entre o menino e a menina,
destinando para o primeiro a queda do complexo de Édipo e para a segunda a
inserção no complexo de castração, ele preferindo o amor do pênis ao amor da mãe
e introduzindo o ódio do pai como supereu, ela efetivando a inveja do pênis ao amor
da mãe e introduzindo o amor do pai como complexo de Édipo. É uma diferença
masculina e feminina fundada na pressuposição domideológica que o pênis
anatômico faz amor, porque antes do menino amar a mãe e da menina odiá-la,
ambos amam seus falos, o menino o pênis e a menina o clitóris, mas ao preço de
ambos amarem verdadeiramente o objeto do falo, o pênis, o que representaria uma
perda de narcisismo na menina tão forte quanto o ganho no menino. Antes, portanto,
do complexo de Édipo chegar para ambos, tanto o menino como a menina já sabem,
mesmo que inconscientemente, como em passe de mágica, que o pênis é para ser
amado, contudo enquanto amor narcisista do menino por si, primariamente, e amor
narcisista da menina pelo menino, secundariamente. Todavia, sendo esse amor pelo
pênis algo pré-social, tornando-se social com a castração consumada da menina e
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com a ameaça de castração do menino, desembocando no complexo de Édipo
feminino e no supereu masculino, este vir-a-ser social está fatalmente fundamentado
naquele amor anatomicamente determinado, portanto domideológico. Nada anterior
à cultura e à sociedade podem justificar epistemologicamente as determinações
culturais e sociais, mesmo que estejamos diante de poderosas crenças de amor, as
quais são dependentes, como estamos colocando de modo crítico, das ontologias
sociais para, performativamente, impor nos sujeitos os mandamentos de sobre-eu.
Como qualquer mandamento de sobre-eu, se o amor não for obedecido, o sujeito
corre o risco da penalidade social de violência simbólica, ou seja, tudo que garante a
performatividade da metafísica da substância de amor deve permanecer
domideologicamente fora da crítica, sob o risco de ameaça de psicose, quando o
sujeito se vê do outro lado, no ambiente abjeto, renegado socialmente na mesma
medida que existem sujeitos renegados a serem penalizados, garantindo assim a
observância da ordem social.
O complexo de Édipo pressupõe, dessa maneira, uma ontologia de amor
dada antecipadamente na situação pré-edipiana, cujos efeitos vão representar dois
destinos edipianos, dependendo do amor narcisista pelo pênis no menino, que vê a
queda do complexo, e na menina, que vê a ascese edipiana. Entretanto, o complexo
de Édipo era sempre já um efeito quando Freud o teorizou como os destinos de
amor do pênis, conforme o sujeito fosse um “menino” ou uma “menina”, destinos que
inserem ambos nas ordens de gênero, de geração, de parentesco, de cosmologia,
de raça, entre outras classificações sociais. A interpretação freudiana sobre o amor –
que liga o amor do pênis, fálico, à castração que, por sua vez, representa ou uma
perda ou uma ameaça ao narcisismo do sujeito para determinar, enfim, os destinos
edipianos – foi teorizada a partir dos efeitos do complexo amoroso, cujos termos
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estão em um amor metafísico baseado na ontologia masculina, fielmente peniana,
obedecendo ao princípio edipiano positivo de coação heterossexual. O que Freud
interpretou como uma solução edipiana nada mais era do que o efeito positivo de
uma série de discursos domideológicos sobre o amor para fazer crer,
performativamente, que o laço social teria uma única sociabilidade, o amor. O
conceito de complexo de Édipo é, portanto, um efeito particular do complexo
amoroso, que considera o laço de dominação de amor algo natural, com o princípio
de que o sujeito nasce com a criança recém nascida, e não o contrário, a “criança”
sendo uma realidade imposta a vir-a-ser um sujeito pelo sobre-eu, como em uma
interpelação performativamente determinada. Trabalhamos com os efeitos de poder
materializados naqueles dispositivos que performam o corpo para ele existir
domideologicamente como causa cultural e social, um princípio que o discurso sobre
o amor tomou para si, antecipando seus efeitos dentro do mandamento na
emergência do sujeito. Dessa maneira, o mandamento Amarás o teu próximo como
a ti mesmo! antecipa os efeitos de amor dentro do mandamento, como se ele
sempre já existisse no sujeito, não muito diferente do que Freud pensou para seu
sujeito, tendo como única “escolha” aceitar ou não o mandamento, se sim, sendo um
bom cristão, se não, atentando contra o amor.
Se o sujeito edipiano é definido a partir da masculinidade do pênis, seja ele
menino ou menina, apesar de Freud falar de uma bissexualidade constitutiva, e se
esse sujeito é efeito do complexo amoroso moderno, que vai constituir de modo
coercitivo uma identidade de amor baseada na heterossexualidade e na vida
familiar, é nesse contexto de amor que será atribuída uma interpretação de Deus. Se
Deus é uma figura recalcada do pai primeiro, assassinado pela horda primeira, um
ato de amor e de ódio, colocando este último no supereu e o primeiro na mulher, se
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a interpretação freudiana da religião está nos termos edipianos positivos, nossa
crítica vale, da mesma maneira, para essa posição teórica de Freud. Tomando um
Deus a partir do complexo de Édipo, ele pode enxergá-lo este a partir do “Pai”, um
Deus invariavelmente masculino e paterno que cria seres masculinos e paternos,
quando nossa interpretação coloca Deus em uma posição secundária para analisar
a imposição primária e domideológica do masculino e do paterno em Deus. Mesmo
os deuses pagãos são efeitos das lembranças do totem que, por sua vez, é a
imagem substituta do pai morto pelos filhos. Ademais, considerando que Freud,
mesmo mitologicamente, procura atribuir uma domideologia de amor de seu tempo a
um tempo primeiro, não está fazendo outra coisa senão atualizando a dominação de
outrora para o seu tempo. Se o tempo pretérito dos primórdios se encontra no
esquecimento fundamental, seus efeitos de domideologia persistem, quando à
própria entidade divina são atribuídos sentidos masculinos e paternos, ficando
evidente o real da dominação do simbólico sobre a interpretação. Se essas
identidades de amor masculino e paterno conseguiram uma estabilidade discursiva,
de modo que o pai primeiro é sempre já pai, os filhos sempre já filhos, o amor e o
ódio sempre já amor e ódio, é porque elas estão ancoradas na crença mágica da
performatividade com a sentença reiterada de que Deus é Pai: Deus é tão
repetitivamente Pai, que se torna Pai. As lembranças recalcadas do assassinato do
primeiro pai, pelos primeiros filhos, por meio de um ato violento do primeiro amor e
do primeiro ódio, são, na verdade, efeitos atuais do recalque da dominação
segredada ao inconsciente de modo mitológico pela domideologia.
A interpretação freudiana da sexualidade fundamenta-se no discurso sobre o
amor porque o romantismo europeu, amplamente baseado na literatura de
Rousseau e Goethe, atrelou a pulsão de dominação de sexualidade e a pulsão de
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dominação de amor à interpretação do laço social como uma única sociabilidade, a
do amor sexual. E se Freud avança no terreno da sexualidade, atribuindo a seu
objeto a variabilidade e a seu objetivo a flexibilidade, mesmo que ao passo de uma
identificação primordial com o objeto materno e com os objetivos erógenos, ele está
estagnado no terreno do amor quando coloca o objeto da sexualidade como um
objeto de amor por natureza. Considerando que ele pressupõe a sexualidade em
corpos que amam e que definem preliminarmente o sujeito, é com o discurso
concomitante de amor que ele interpreta a sexualidade quando a criança ama sua
mãe como objeto preliminar de sexualidade. O que estamos considerando, ao
contrário, é que a sexualidade é um efeito de domideologia que tem seu fundamento
na pulsão de dominação, cuja “fonte” é o sobre-eu, na mesma medida do amor:
contudo, são termos que se implicam na corrente simbólica de dominação do laço na
emergência do sujeito com outros termos como vida, morte e ódio. Portanto, quando
Freud interpreta a sexualidade, ele o faz introduzindo o discurso mitológico sobre o
amor em suas teorias, um discurso que somente funda o sujeito se for considerado
como efeito do complexo amoroso, imposto pelo sobre-eu cultural, se a sociabilidade
for fundada no laço particular de dominação de amor.
Em relação ao complexo amoroso, não queremos dizer que todo laço social
deva ser de amor, como se toda sociabilidade existente nas sociedades fosse um
laço de amor, mas que a emergência do sujeito imposto pela cultura toma o amor
para ser o discurso privilegiado do laço, quando laço e amor são concomitantes, sem
pressupor um laço para o preenchimento de amor, e sim sustentar que o laço, nessa
situação particular, é efeito de poder simbólico de amor na produção de sujeitos
dóceis à Ordem. É nesse sentido, por exemplo, que a sociabilidade dos
Mundugumor (MEAD, 2003) é baseada no que podemos interpretar como ódio, na

251

medida em que o laço de sua dominação social é de ódio, de acordo com o nosso
sentido de ódio, é bom que se frise, sendo que seu discurso apresenta essa prática
como nós apresentamos nossa prática de amor, ou seja, como a correta, como a
ordem a ser seguida. Dessa forma, um complexo odioso que pressiona o vir-a-ser do
sujeito, presumindo que os mandamentos religiosos poderiam ter o seguinte
conteúdo Odiarás o teu próximo como a ti mesmo, ou talvez Odiarás a todos, até a ti
mesmo! – não nos surpreenderia. Seja qual for o conteúdo simbólico impresso com
a pulsão de dominação por meio da imposição de sobre-eu na emergência do eu,
esse será um conteúdo de dominação que faz, de uma realidade social
performativamente crível, a realidade social.
O complexo amoroso, consoante nossas interpretações, foi inserido em um
complexo de Édipo para que Freud pudesse interpretar o laço social como a única
sociabilidade de amor, nos termos de um amor masculino fortemente ancorado em
um sujeito ontológico que tem o pênis anatômico, natural, o qual é preenchido pelo
pênis fálico, social. Contudo, no esteio de Butler, o pênis anatômico é sempre já
social quando a performatividade regula desempenhos socialmente determinados
para o que vem a ser gênero (ou sexo) e suas conseqüências de desejo. Da mesma
forma, o laço é sempre já social quando a performatividade regula desempenhos
socialmente determinados para o que vem a ser amor e suas conseqüências de
reprodução. Além disso, essa segunda proposição de laço/amor/reprodução está
fatalmente marcada por aquela outra, de sexo/gênero/desejo, na medida em que é o
laço do pênis para o amor masculino, culminando na reprodução de um menino, ou
o laço da vagina para o amor feminino na reprodução da menina, considerando que
uma produção é sempre já uma reprodução, ou, na idéia de Freud, um encontro é
sempre já um reencontro. E se o elemento dominante para o sexo é o pênis e o
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elemento dominante para o laço é o amor, e se, ainda, pênis e amor estão
pressupostos no laço de dominação social que Freud interpreta – todas essas
premissas consideradas na ontologia do sujeito freudiano – o laço somente pode ser
a partir do pênis e o sexo somente a partir do amor: é assim que teremos, de um
laço peniano, um amor pelo pênis que centraliza a vida daquele sujeito,
falogocentricamente. Estamos, pois, diante da domideologia de amor do pênis, o
termo privilegiado da sociabilidade moderna iluminista e romântica, senão
possivelmente de toda a história ocidental, não importa se tomado como único sexo
ou como um dos dois sexos incomensuráveis.
É com esses dois modelos – o de sexo único (o pênis para o homem e para
a mulher), e o de dois sexos (o pênis para o homem e a vagina para a mulher), o
primeiro modelo construído entre os gregos e transmitido até a modernidade,
quando o segundo modelo emerge, a partir do iluminismo – que Laqueur (2001)
interpreta essa emergência e as contradições que ela implica. Contradições não das
demandas anatômicas, que vieram a justificar, posteriormente, a separação em dois
sexos, para que pudesse haver a possibilidade de gênero masculino e feminino.
Foram as demandas políticas do masculino e do feminino no iluminismo, pregando a
igualdade entre homens e mulheres, que imprimiram nos compêndios anatômicos o
novo modelo de dois sexos, tão cultural quanto o modelo de um só sexo. Para a
interpretação dos dois modelos construídos ao longo da história, o autor questiona a
pressuposição epistêmica da natureza essencial de diferença sexual, base da
interpretação iluminista (e romântica) do modelo anterior, inferiorizando-o,
pressuposição que considera a natureza anatômica como o fundamento da
diferença de gênero, seja aquela se adequando a esta, seja esta se adequando
àquela. Complementarmente, a “natureza anatômica” fundamentando a diferença de
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gênero apóia-se na própria interpretação do gênero sobre a nova invenção
anatômica (2001, p. 23), sendo, portanto, ambas, o sexo e o gênero, frutos de uma
interpretação que procura ontologias de “sexo” naturais isoladas do meio discursivo
(27), contudo sempre já implicadas de cultura, para explicar a própria cultura (33-34),
o que, em nossos termos, seria uma naturalização domideológica.
O modelo de sexo único era a representação de sexo criada textualmente
pelos pensadores da antiguidade clássica e baseado em um só órgão existente
anatomicamente, o pênis, para explicar o homem e a mulher, apesar de que o
masculino e o feminino não levavam em conta a ontologia biológica para ser o porto
seguro do gênero como nos modernos iluministas (50). Ao contrário destes últimos,
os antigos tinham gêneros e o sexo, que era somente um, o pênis, não importando
tanto como seria desempenhada a teatralidade masculina e feminina no mundo
social. Era somente o ponto de chegada, o sinal da escala hierárquica entre o pênis
interno e o externo, o primeiro como passividade fria destinada, por uma fraqueza de
espírito, a reproduzir aquilo que o segundo, como atividade quente, introduzia com
poder, legitimidade e paternidade (71-73). Com um conteúdo espiritual um pouco
diferente, mas baseando-se ainda no modelo de um só sexo, a cristandade
continuou a utilizar o pênis, fosse para fora ou para dentro, nos movimentos
discursivos dos gêneros (74). Apesar de não concordarmos com a metáfora em que
o ator representa um gênero e um sexo (74), na medida em que o próprio modelo de
um sexo único interpretado pelo autor tenha uma estabilidade de dois mil anos,
concordamos com as duas explicações para a longevidade do modelo: a primeira
porque o corpo era, de certa maneira, interpretado pelos antigos como uma
conseqüência da cultura e a segunda porque essa cultura era ditada pelo poder
masculino (da paternidade e da legitimidade política) (75).
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O modelo de um só sexo perdurou por centenas de anos com o mesmo
princípio de que o pênis era o órgão sexual único, mesmo até o renascimento,
quando a anatomia de Colombo afirmou ter descoberto o clitóris, descoberta
também baseada naquele modelo (90-91 e 114). Seja um ou outro modelo, as
representações de sexo estão apoiadas em questões domideológicas (111) – e
levadas a um efeito mais radical quanto mais presumem uma natureza ontológica do
vir-a-ser –, que se servem da linguagem para instituir modelos de interpretação
sobre aquilo que vem a ser o sexo (120-122). Apesar das evidências anatômicas
tomadas para justificar um ou outro modelo, que estão em luta para determinar como
a ontologia masculina pode dominar, essas “evidências” são produtos da cultura
para impor interpretações a partir de metáforas e imagens quando se trata de sexo.
Tanto a representação de um só sexo como a de dois têm uma relação dependente
do sentido de movimento entre o macrocosmo e o microcosmo (151-152),
determinando a epistemologia não somente de gênero como também de sexo (164165) com base em processos culturais, cujos primeiros discursos textuais estão
entre os gregos, passando pela antiguidade, pela cristandade e chegando à porta da
modernidade com os sinos da renascença (170). Nada mudou, portanto, no modelo
de sexo único da renascença com suas iniciais crenças científicas à la Harvey (177179 e 181); ocorreria uma aparente mudança significativa na epistemologia do sexo
somente, no século XVIII, com o Iluminismo (182-183).
Entretanto, essa aparente mudança na epistemologia do sexo (189), que
reivindicava uma posição fixa na anatomia para definir uma diferença daquilo que
era de conhecimento dos gêneros masculino e feminino com a criação do “fato” e da
“natureza”, foi precedida pelo contexto político como sempre ocorre quando
ontologias essenciais são pontos de apoio para interpretações culturais (191-192). A
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justificativa do autor é que, se a epistemologia, quando trata das coisas sociais,
pressupõe um trabalho de determinação cultural, a diferença sexual pensada com a
biologia Iluminista, na linguagem da ciência, já está impregnada da linguagem do
gênero (193). A diferença sexual foi a base política para que os contratualistas, os
iluministas e os românticos pudessem remanejar a ordem masculina e paterna, que
depois das revoluções religiosas estremeceram, passando pelos séculos XIX e XX,
até nossos dias. O terreno dessa diferença sexual era defendido pela nova anatomia
como seu território, mas nada levava a crer que, rigorosamente, fosse ela que
inventara a diferença: a diferença sexual foi criada apesar de e não em razão de
novas descobertas. Na realidade, foi em razão da diferença sexual que houve novas
descobertas no terreno da anatomia, esta, contudo, tomando a linguagem daquela,
uma linguagem imperativamente cultural: era o sexo social que se deslocava em
direção do sexo biológico (210).
Não obstante a anatomia reivindicar privilégio sobre o terreno sexual da
diferença, a política, principalmente, e outros movimentos culturais (241 e 254)
basearam seu discurso naquela incomensurabilidade anatômica de diferença sexual
(254) para justificar ações nem sempre conformes ao projeto iluminista de igualdade:
era porque a mulher tinha o “direito” às tarefas biológico-anatômicas, como dar à luz,
que os homens, fortes e espirituosos, tinham o “dever” de governar, por exemplo.
Por outro lado, “problemas” de natureza social, como a masturbação e a prostituição,
eram deslocados para a atividade sexual como fisiologia degenerada, como um
princípio de desperdício econômico do corpo, mas que nada mais era que uma
transgressão à ordem social do amor, da família e da sexualidade de reprodução.
Quando o modelo de sexos incomensuravelmente diferentes chega na pena
de Freud, segundo o autor, entra em choque com o modelo de um sexo único, na
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medida em que Freud incorpora as duas teses, paradoxalmente, postulando a
diferença sexual do pênis e da vagina ao mesmo tempo em que proclama o clitóris
uma versão mal-acabada do pênis (278). Partindo da anatomia para explicar o social
quando interpreta o suposto oposto do pênis, na cavidade da vagina (280), ele
provavelmente sabia que estava usando uma linguagem biológica para explicar
eventos sociológicos (285), por exemplo, e que o patriarcado era a única forma
possível de organizar as relações de gênero por meio dos papéis masculinos e
femininos em ordem ao “amor genital sexual”:

Em termos mais amplos, o que poderia ser chamado de patriarcado talvez
tenha parecido a Freud a única forma possível de organizar as relações
entre os sexos, levando-o a escrever como se seus sinais no corpo, pênis
externo ativo versus vagina interna passiva, fossem ‘naturais’. Mas na
questão de Freud que ‘a mulher sai da infância com uma tendência
bissexual’, a palavra ‘mulher’ refere-se claramente, não ao sexo natural,
mas ao gênero teatral, a papéis sociais definidos. A suposta oposição entre
homens e mulheres, ‘identidades exclusiva do gênero’, nos termos de Gayle
Rubin, ‘longe de ser uma expressão de diferenças naturais... é a supressão
de semelhanças naturais’. Em O Mal-estar na Civilização, Freud parece
conhecer bem os dolorosos processos através dos quais as partes do corpo
evoluem e passam a representar as mais óbvias diferenças. A civilização,
como um povo conquistador, sujeita os outros à sua ‘exploração’, prescreve
manifestação de vida sexual nas crianças’, torna o ‘amor genital
heterossexual’ a única forma permitida, e ao fazer isso pega a criança, ‘um
organismo animal (como outros) com uma inconfundível tendência
bissexual’ e molda-a para ser ou um homem ou uma mulher. O poder da
cultura é representado, portanto, nos corpos; forja-os, como em uma
bigorna, no formato necessário [...] O argumento de Freud, que passa por
séculos de conhecimento de anatomia, é um testemunho à liberdade com a
qual a autoridade da natureza pode ser retoricamente apropriada para
legitimar as criações da cultura. (285-286).

Diferente de Laqueur, nós interpretamos que, ao invés de haver um
paradoxo ou mesmo uma guerra entre os dois modelos, Freud na verdade utilizou o
segundo modelo baseando-se no primeiro, de modo que as contradições entre um e
outro são apenas aparentes, o que nos levou a questionar se realmente estariam em
guerra, respondendo uma questão mais ampla, sobre o amor do pênis. Da mesma
maneira que Freud utiliza o segundo modelo baseando-se no primeiro, poderíamos
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interpretar que o sucesso desse novo uso se deve ao fracasso do antigo, não do
modelo, mas daquilo que o modelo quer fazer dominar: o “pênis” como sustentação
do laço social. Se o pênis já não pode dominar por razões culturais, presumindo o
primeiro modelo, diante das reivindicações políticas das mulheres, presume-se então
que a mulher não é mais o pênis, mesmo que para dentro ou minúsculo para fora, e
sim a vagina, em um jogo inteligente de linguagem. Dessa forma, retirando um
pretenso atributo peniano como uma única “fonte” de interpretação da mulher, ao
mesmo tempo em que se presume uma entidade anatômica na qual ela deva se
adequar, a dominação do laço social resolveu dois problemas, a fragilidade que a
domideologia de laço vinha enfrentando, primeiro com a queda de Deus, depois com
a queda do Rei e, por fim, com a queda do Pai, colocando a decadente função
paterna na natureza ontológica da anatomia do pênis, e as novas exigências criadas
para que a mãe pudesse dar às nações filhos, colocando a decadente função
materna na natureza ontológica da anatomia do “aparelho sexual feminino”. Quando
essas noções chegaram com o discurso de Freud, elas já estavam diluídas por todo
o corpo social, de modo que sua escrita assumia uma crise no poder do pênis
responsável pela ameaça de desestruturação do laço social. E se o segundo modelo
pôde se regozijar de ter empreendido a descoberta do óbvio, foi porque o óbvio
estava sendo contestado e os novos remanejamentos de poder fizeram história na
família moderna, quando os modelos de gênero, de geração e de parentesco saem
fortalecidos no discurso dominante de amor.
Quando o falo falhou como pênis, o pênis falou como falo (e vagina). Foi
assim que, no pensamento freudiano, a diferença sexual tornou-se discursivamente
possível, em um percurso tortuoso, um único percurso de amor de pênis. Se a
criança tem sua libido direcionada para a região fálica, pressupondo que ela seja
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atrativa de energia libidinal, porque, afinal, o pênis é único e natural ponto de
investimento, no momento em que o complexo de castração mostra que o menino
deve renunciar ao amor da mãe e a menina ao amor do pênis, ele para amar o
próprio pênis e ela para amar o pai, percebemos como, de um segundo modelo, o
investimento social do pênis no menino e da vagina na menina é decorrente do
primeiro, o investimento natural do pênis por ambos. Todavia, o investimento natural
do pênis é sempre já social e determinado domideologicamente pelo complexo
amoroso, e se o pênis social falido vem a ser o pênis natural dominante,
reinventando concomitantemente o homem e a mulher sociais com a interpretação
de que o homem e a mulher são (socialmente) naturais, o termo social que
permanece dominante é o pênis. Dessa maneira, a domideologia contestada do
pênis reinventou a dominação do pênis com a vagina e o amor heterossexual
permaneceu assegurado pela nova ordem burguesa, centrada na família edipiana. A
problemática iluminista no pensamento de Freud, que coloniza o natural por meio do
civil, tratou do civil como se fosse natural, da divisão sexual como se fosse pênis e
vagina e da domideologia do laço social como se fosse amor. Portanto, o segundo
modelo é uma tentativa de estabilizar o primeiro modelo, quando este
aparentemente é negado por aquele e dá a entender que a própria contestação foi
reivindicada, quando, na verdade, funda a domideologia do pênis em bases
discursivamente mais ontológicas, com todas as suas conseqüências de amor
romântico.
Um outro ponto discursivo de Laqueur (2001), em sua introdução, pode ser
interpretado como derivado da crença domideológica no laço social de dominação,
presente no pensamento de Freud cerca de 85 anos antes, em termos certamente
análogos, quando o autor presume um amor que possa ser moldado pelas diferentes
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visões do corpo, acreditando quebrar grilhões de necessidade para os novos
mundos de Eros. Assim como o complexo amoroso supõe um pênis a ser amado,
que, interpretativamente, passa de um a outro sentido, Laqueur acredita que
diferentes visões do corpo podem moldar o amor, como se este fosse uma realidade
ontológica sujeita a muitos tipos de fenomenologias. Nem o amor é uma causa
ontológica, nem a ontologia do amor pode ser naturalmente moldada pelo corpo sem
que haja a pressão de sobre-eu no sentido de dar esse efeito. Portanto, no
pensamento de Freud, a libido é masculinamente peniana de acordo com um amor
anatômico pelo pênis, que dividirá o sujeito em dois seres diferentes para a
performatividade baseada na repetição discursiva de estrutura binária (masculino e
feminino) poder funcionar, com um trabalho constante que exclui um abjeto exterior
materializado internamente pelas identificações inconscientes. E do discurso do
complexo amoroso não podemos esperar outra coisa senão a dominação do laço
social de amor, segredado domideologicamente ao inconsciente, para que o homem
continue a amar a mulher, para que esta continue a amar o filho, para que este
continue a amar seu pênis, quando a mulher continua a amar o homem, que
continua a amar sua filha, que continua a sentir inveja do pênis.
Se for verdade que o falo falhou como pênis e o pênis falou como falo, quem
acuradamente teoriza sobre como a domideologia funciona para fazer crer a
equação fálica, que garantiria essa correspondência entre o falo e o pênis, é
Silverman (1992), com sua sagaz interpretação da ficção dominante de nossa
realidade edipiana. A proposta da autora é pensar uma política libidinal que conteste
a ideologia dominante que equaciona o complexo de Édipo positivo e suas
identificações com a matriz social, em que o falo ideológico iguala o pai à linguagem,
fazendo confundir a linguagem com o Nome-do-Pai, quando, de fato, essa situação
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particular (o Nome-do-Pai trabalhando no parentesco e na linguagem) é somente o
efeito de duas operações: primeira, a atribuição ideológica de que o falo é o pai, e,
segunda, de que o pai é a linguagem. Essas operações apagam o real da falta
masculina na mesma medida em que olha a mulher através do fetichismo, e, ao
mesmo tempo, olha o homossexual pela ótica do feminino, ao invés do masculino
sem o falo.
A autora propõe uma articulação mais complexa entre o psíquico e a ordem
social do que A história da sexualidade, na medida em que há uma facilitação
ideológica para se chegar às leis da ordem simbólica, que permitiria não somente
perpetrar a trajetória (edipiana positiva) delineada como também ter acesso a formas
avessas à existência da formação social. O complexo de Édipo é o primeiro veículo
para a realidade ideológica da ficção dominante que liga o sujeito à ordem simbólica,
contudo, em momentos históricos particulares, no trauma histórico, o falo, que é o
termo privilegiado do complexo, parece não ser sustentado com a crença de que é o
órgão sexual masculino, sobrando as masculinidades desviantes que dizem “não” ao
poder. Claramente, a autora sabe que está “anatomizando” aquilo que vem a
pertencer ao domínio feminino (castração, alteridade e especularidade), realidades
masculinas não-fálicas mas com pênis, interessantes por implicarem um colapso
daquele sistema ideológico com o qual a diferença sexual seria assegurada,
momento de uma política libidinal. Tal política depende de duas categorias, o sujeito
lacaniano do moi no estádio do espelho, o eu inconsciente, e o “fantasmático” de
Laplanche e Pontalis como protótipo das fantasias inconscientes, delimitando a falta
a ser no sujeito própria do imaginário do moi, que se sustenta com um objeto
inapreensível, captado somente através das fantasias inconscientes (03-07).
Portanto, o eu funcionaria somente dentro da fantasia estruturada no vazio
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fundamental para o sujeito, no desejo de nada, diante de sua própria imagem no
espelho, e do engodo de que aquela imagem seja ele próprio, quando, na verdade, é
o apontamento de um outro.
Além de ser em nenhuma parte onde o sujeito se estrutura, alhures, é ao
mesmo tempo no lugar simbólico que a fantasia articula a posição de sujeito. A
autora evoca Laplanche e Pontalis para teorizar sobre a mobilidade do sujeito dentro
da fantasia, não mais limitado ao engodo imaginário e tendo de ter um mínimo de
“secundarização” (simbólica) para as funções do eu. Dessa forma, o sujeito estaria
tanto na função imaginária do desejo de nada quando deseja alguma coisa, como na
função simbólica de como alcançar esse desejo, apagando e ao mesmo tempo
instituindo a relação entre o sujeito e o objeto, o que seria primeiro a identificação
imaginária e depois a identificação simbólica: a especularidade imaginária e o
complexo edipiano simbólico, uma em articulação inevitável com a outra. Para a
autora, os dois tipos de identificação são coercitivos na medida em que o que vem a
ser fantasmático dentro do sujeito é um imperativo representacional exterior ao
sujeito, ambos entrando ideologicamente em jogo para estruturar uma série de
valores, baseados na crença coletiva de que o pênis é o falo e, portanto, irredutível à
castração simbólica, mas sob o risco dessa crença ser desarticulada, porque é
ideológica, em situações de “trauma histórico”, como no caso da Segunda Guerra
mundial para os americanos (08).
Revitalizando a discussão teórica sobre a ideologia, muito semelhante à
proposta de Sousa Filho (2001), a autora empreende no primeiro capítulo, “A ficção
dominante” (1992), o estudo do conceito althusseriano em conexão com a
antropologia e a psicanálise, procurando entender como a subjetividade é construída
com a comensurabilidade de pênis e falo para sustentar a crença coletiva na
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masculinidade clássica. Esta masculinidade normativa é a mantenedora da fantasia
do eu com o complexo de Édipo positivo, com a qual a ficção dominante constrói a
subjetividade, que pode, contudo, ser desarticulada quando a ideologia está sob
fadiga e a masculinidade desafia o modelo edipiano positivo em práticas
contestadoras da ordem. Considerando que a exterioridade da crença ideológica
depende do modelo performativo, é a realidade psíquica do eu, constituída de
fantasia, que está relacionada com aquela crença coletiva na ficção dominante,
quando a identificação simplesmente interpela o sujeito de modo fundível com a
coação à repetição simbólica da lei. Suas fontes – que vão de Freud a Althusser e
Lacan, chegando a Mitchell – constroem a lei relacionando-a à lei paterna, ou
melhor, atribuem a lei simbólica ao Nome-do-Pai, contudo Silverman nota que as
ideologias de família associadas ao Nome-do-Pai escondem na verdade, a ordem
simbólica. O que ocorre é que o sujeito reconhece/desconhece a ordem simbólica no
espelho da ideologia, ou da fantasia ideológica, e se a forma ideológica de família
assume a lei simbólica sendo o Nome-do-Pai, nem por isso significa que este último
de fato seja a Lei. O Nome-do-Pai seria o primeiro contato do sujeito, no seio da
família, com a ordem simbólica por meio de identificações ideológicas com a ficção
dominante que o iguala à Lei: no acesso do sujeito ao simbólico, ele se deparará
inicialmente com o Nome-do-Pai, cujo significante de unidade é a família paterna e o
significante primário é o falo, para fazer do homem o pai e da mulher a mãe,
constituindo a mais fundamental oposição binária da ficção dominante.
Silverman assevera que, de acordo com suas fontes, desde Freud, qualquer
sistema social foi até o momento considerado estruturalmente possível somente com
o Nome-do-Pai ditando as funções simbólicas da cultura, das quais a proibição do
incesto seria a principal, fazendo a linguagem parecer dependente da estrutura de
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parentesco, contudo, somente enquanto a nossa ordem simbólica particular articular
a proibição de incesto sendo capaz de determinar o significante ideológico por meio
do que representa a falta. Desse modo, a Lei de Estrutura de Parentesco particular é
presumida como a Lei de Linguagem com o significante fálico representando a falta
pela ausência do órgão masculino, fazendo erigir a ficção dominante que acredita
ser o pênis o falo. Silverman propõe distinguir parentesco de família para mostrar
que o primeiro resolve o tabu do incesto enquanto que a segunda incita as
identificações ideológicas do complexo de Édipo positivo, que impõe diferença
sexual e heterossexualidade para destinar o seu modelo de escolha de objeto,
perpetuando a ficção dominante baseada na equação (ideológica) fálica. As mesmas
conseqüências que verificamos em relação ao amor do pênis são verificadas pela
autora em relação ao Nome-do-Pai, com o legado paterno para o menino,
concomitante à renúncia da mãe, e com a experiência da “falta” anatômica e cultural
da menina, concomitante à identificação forçada com a desvalorizada mãe e um
desprezo por aquelas do seu mesmo sexo.
Existem enormes vantagens teóricas, segundo a autora, em distinguir não
somente as categorias de Nome-do-Pai e ordem simbólica, em que uma realidade
particular de parentesco assume as conseqüências simbólicas da cultura, como se o
parentesco com o tabu de incesto colocado em Nome-do-Pai fosse por si só a
linguagem; como também as categorias de ordem simbólica e ficção dominante, esta
última sendo a qualidade de arbitrariedade e de destruidora da variabilidade
simbólica. Há, ainda, a distinção de ficção dominante e complexo de Édipo, quando
este é o veículo primário para a crença daquela, de que o falo é o pênis e a família é
o Nome-do-Pai; e, por fim, de complexo de Édipo positivo e o psíquico, este como a
consistência resultante da ficção dominante, contudo sujeito de insubordinações,
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enquanto aquele é uma situação particular que assume o falo o simbólico através do
pênis e impõe que a falta está em sua ausência. A ficção dominante, em nossa
situação particular, acontece levando-se em conta as ideologias de classe, de
etnicidade, de gênero, entre outras, no momento em que a família garante a mais
fundamental imagem de unidade, fazendo crer que aquela ficção é toda a realidade.
Segundo a autora, é imperativo entender que a Lei de Estrutura de
Parentesco está em contradição com a Lei de Linguagem quando o Nome-do-Pai
organiza a Lei da castração universal em nome daquela última, fazendo crer
ideologicamente que a ordem simbólica está no Nome-do-Pai porque o falo está no
nome do pênis, um suposto órgão anatômico que explicaria a cosmologia humana
desde os tempos imemoriais até todo o sempre, ou seja, em um tempo mítico. Isso
significa que a subjetividade masculina proposta pela ficção dominante, e sustentada
pela crença coletiva, renega a castração masculina colocando o falo ideológico em
seu lugar, para dizer que ela, a castração simbólica, está onde o pênis não está.
Esse movimento crível faz com que a subjetividade masculina tome conta de toda a
subjetividade, posto que baseada na ideologia fálica – e a domideologia se pretende
toda –, o que repercute na subjetividade feminina obrigada a desconhecer a
castração masculina, quando aquele modelo ideológico de subjetividade desloca a
castração masculina para dentro da subjetividade feminina: o fetichismo é o exemplo
típico dessa renegação. Por meio da projeção, a subjetividade ideológica do fetiche
desconhece a castração feminina para evitar, com uma renegação, ter de lidar com
a castração masculina, como se toda a subjetividade fosse masculina e sinônima da
inteireza fálica de não-castração: a menina tendo um pênis fica assimilável para o
menino não se haver com sua castração simbólica.
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Com esses argumentos, a autora deixa claro que a questão do fetiche é uma
conseqüência da recusa de castração na masculinidade fálico-ideológica, apoiandose na atribuição de um pênis na menina para garantir a isenção da castração no
menino. Se a subjetividade feminina é baseada na ficção dominante que iguala o
falo ao pênis e o pai à família, certamente ela não olha a castração masculina,
sustentando a ideologia da ordem simbólica hegemônica. Contudo, quando eventos
históricos realinham a castração simbólica à masculinidade, a crença coletiva no falo
ideológico é enfraquecida devido à fadiga ideológica que não mais esconde o
trauma histórico, comprometendo a família edipiana positiva, uma vez que os
elementos centrais da fantasia ideológica são desarticulados e os efeitos
desmancham a inteireza da realidade social. Portanto, o falo e a família são os dois
significantes que sustentam a crença coletiva na ficção dominante que, por sua
vez, instituem a subjetividade masculina como intacta da castração, esta atribuída
ideologicamente à subjetividade feminina, fazendo o sujeito reconhecer o falo como
pênis.
Se, historicamente, o falo falhou como pênis e este falou como falo,
instituindo a diferença sexual, de acordo com nossa interpretação de Laqueur, o que
representaria um reforço domideológico para assegurar a dominação do laço social,
esse discurso peniano da ficção dominante responderia não somente pela diferença
sexual como também pela família. O falo seria, pois, o termo privilegiado da
ideologia de gênero e de família para assegurar que a ordem simbólica continue
sendo instaurada pelo complexo de Édipo positivo, que tem na figura do pai a lei
fálica do pênis. Todavia, nem o pênis é naturalmente fálico, na medida em que tê-lo
ou não tê-lo não corresponderia à equação de ser ou não ser castrado, e nem o falo
é naturalmente o pai, na medida em que nossa equação ideológica que iguala o falo
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ao pênis faz com que a Lei de Estrutura de Parentesco responda pela Lei de
Linguagem. Dessa maneira, a invenção da diferença sexual e da família burguesa
não garante que a domideologia do laço social moderno opere sem contestação,
posto que suas identidades efetivam não somente seu discurso interno como
também o abjeto discursivo de práticas subversivas de sexo e de família. O que não
foi colocado pelos autores, e cabe a nós fazê-lo, é que o termo privilegiado da
domideologia moderna, que liga a emergência do sujeito a sua prática discursiva, é
o amor, fazendo do laço social seu sinônimo. Com isso, não somente o pênis pode
funcionar como falo e a família como tradicionalmente edipiana, mas também a
realidade social que se diz toda pode ser sustentada por sua dominação
inconsciente.
Ao contrário de Silverman, interpretamos que não somente a ficção
dominante vem de fora, instaurando no complexo de Édipo positivo a lei fálica que
dá o acesso à linguagem, como também a falta que funda as fantasias
domideológicas. Não é pela falta interna que a pulsão rompe caminho no sujeito,
como uma força constante, e sim por sua presença pressionada pelo sobre-eu,
fazendo da falta efeito domideológico da suposta inteireza fálica do pênis. A
ontologia do sujeito freudiano não consegue responder porque a falta não gera
pulsão em culturas relativamente “estáveis” em seus “desejos”. Certamente, a falta é
uma justificativa discursiva para a pulsão de dominação, contudo domideológica: é a
pulsão de dominação, pressionando para “frente”, que faz com que o “atrás” pareça
faltoso. É a pressão de sobre-eu que impele o “sujeito” a vir-a-ser sujeito, e se há
uma falta fundamental nele, é um efeito de domideologia atribuindo inteireza a ele.
Não acreditamos em uma tal ontologia da falta, a qual seria a conseqüência impelida
de necessidade da dominação de laço social: a domideologia do laço justifica a falta
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– se os efeitos da “estrutura” de linguagem são a falta no sujeito, então a falta
somente pode ser linguagem.
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Conclusão: desencantando o mundo discursivo de amor?

O amor tem sido o elemento desprezado quando se trata de criticar a
domideologia. Se ele tem aparecido nas análises críticas do discurso, é somente
como elemento auto-evidente que transita livremente através dos conceitos dos
vários campos de saber, especialmente nos da psicanálise. De fato, para as
interpretações de nossa dita sociedade moderna ocidental, o amor tem representado
o ponto de laço teórico entre os conceitos, reflexo de um discurso cotidiano
sustentado pela crença coletiva de que o laço social de amor é a única sociabilidade
existente. Nem o amor é sinônimo de laço social, nem esse laço emerge e se
conserva sem dominação, e se o amor aparece na família, na escola, na igreja, no
Estado, na nação, do discurso cotidiano, não é por isso que ele deva entrar na
análise daqueles conceitos sem considerá-lo não somente construído como também
imposto.
Se, por exemplo, o pênis fálico tem representado uma confusão teórica em
relação à categoria de parentesco, quando autores como Freud, Lévi-Strauss e
Lacan consideram o Nome-do-Pai, certamente acessível em nossa sociabilidade,
como sinônimo da Lei de Linguagem, é o amor que legaliza a dominação discursiva
de que o pênis é naturalmente amado pelo sujeito em sua ontologia libidinal,
pensando em Freud. Contudo, sabemos que o amor do pênis faz operar a
domideologia do complexo amoroso, a qual não somente Freud esteve interpelado,
como também outros pensadores da realidade social. Fatalmente, nossa empresa
não garante a morte do corpo da dominação sem que a ação social seja ética, no
sentido de pesarmos os amores como realidades pulsionais que se fixam
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incessantemente com a coação simbólica da cultura e tomarmos uma posição
política para práticas críticas da dominação inconsciente.
Enquanto Sousa Filho articula teoricamente uma crítica (ética e política) das
ideologias a partir de uma teoria construcionista crítica que pensa o ideológico com a
dominação cultural, Foucault ajuda-nos a pensar em um dispositivo cultural de
sobre-eu – a pulsão de dominação – que impõe seu poder simbólico, conceito que,
em Santner, nos conduz à crítica da autoridade institucional ancorada na
performatividade e no poder. Enquanto Butler trabalha com uma política pulsional de
crítica das ontologias de gênero, responsáveis por congelarem o poder nas
metafísicas das substâncias, Silverman está empreendendo uma política libidinal
que objetiva a crítica da ficção dominante e um reconhecimento coletivo da
castração masculina, proposto por uma crítica da ideologia fálica, entre outras (de
gênero, de raça, de etnia...), todos os autores enriquecendo nossa proposta política
de crítica da domideologia de amor.
Participamos desse projeto ético para assumirmos uma posição política de
contestação diante da dominação cultural materializada nas relações de gênero, de
parentesco, de geração, de raça, de etnia, enfim, nas relações do laço social que
têm como significante privilegiado o amor, impondo um efeito de inteireza para
nossa realidade particular de sociedade. O complexo amoroso do qual colhemos
nossas esperanças, frustrações, medos, superações, não é algo interior (que vem de
dentro), como uma pulsão freudiana, e sim da imposição cultural de sobre-eu,
quando cada identidade tem que se comportar como sujeito de pulsões de
dominação. Somente a ética e a política contra a dominação podem contestar a
natureza do mundo, talvez o desencantando.
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