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“Mire veja: o mais importante e bonito, do 

mundo, é isto: que as pessoas não estão 

sempre iguais, ainda não foram terminadas –

mas que elas vão sempre mudando”. 

 

GUIMARÃES ROSA – “Grande Sertão: Veredas” 
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1. O EU E SEUS IDEAIS 

 

 No discurso freudiano, o termo ich é utilizado de diferentes maneiras, incluído em 

tramas teóricas diversas. Pode ser definido como pólo do conflito psíquico, como 

sede dos mecanismos de defesa e almácego da angústia,1 como instância de uma 

estrutura psíquica, ligado ao narcisismo, como eu ideal e ideal do eu, como eu prazer, eu 

realidade, eu consciente e inconsciente.  

Esta grande diversidade conceitual, tão fundamental para a teoria psicanalítica, 

não deixa de provocar inconvenientes quanto à delimitação deste conceito. Como diz 

Luis Roberto Monzani:  

 

O ego, em Freud, tem um estatuto ambíguo desde seus primeiros textos. Ora ele parece 

se identificar com o sistema percepção-consciência, ora ele parece ser mais extenso que 

este último, levando seus domínios para além do consciente e do pré-consciente e 

mergulhando no inconsciente (Monzani, 1998, p. 244).  

 

Apesar das ambigüidades, o eu freudiano é definido como instância, 

ou seja, possui um certo grau de organização e faz parte de um sistema junto 

________________ 

  

1 É interessante notar que na tradução ao espanhol da Ed. Amorrortu usa-se “almácigo” no lugar de 
“sede”, como o encontramos na Imago. Almácego, segundo o Aurélio, é sinônimo de Alfobre, que é 
definido como viveiro de plantas. Isto é mais adequado do que “sede” para dar uma idéia de lugar de 
nascimento e crescimento. 
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com outras instâncias também identificáveis pelas suas funções e que formam um 

aparelho.2 

Não é nossa intenção, neste momento, aprofundarmo-nos nos meandros deste 

conceito tão ambíguo e ao mesmo tempo tão rico, que oferece tantos recursos e tantos 

inconvenientes. De todas estas formulações, comentaremos brevemente aquelas que 

interessam especificamente aos objetivos deste trabalho. Trataremos do eu especialmente 

no que se refere a sua constituição, já que falar da constituição do eu é falar da constituição 

do humano, é falar de um eu submetido, o tempo todo, ao trabalho das pulsões e às 

exigências do mundo externo. Afinal de contas, como bem assinala Renato Mezan:  

 

O fracasso do ego em sua missão pacificadora resulta na perturbação mental, quer 

psicótica, quer neurótica, segundo a reação à frustração e segundo o aliado que escolher 

para combatê-la. Freud jamais deixou de insistir em que a diferença entre o normal e o 

patológico não é de natureza, mas de grau, e este é o sentido de suas repetidas 

invocações do ‘ponto de vista econômico’. As modalidades patológicas são todas 

redutíveis a um conflito entre o ego e as pulsões (Mezan, 1991, p. 336). 

 

Já em “Estudos sobre a histeria”, o eu aparece como um conceito ambíguo. Por 

um lado, Freud o assimila à consciência; por outro, fala da possibilidade de uma 

resistência inconsciente. Pergunta-se sobre as forças que operam para contrariar o devir 

consciente (a lembrança) das representações patogênicas e reconhece, nelas, a qualidade 

de provocar uma dor psíquica suficientemente insuportável. Esta dor as condenaria ao 

esquecimento. Vejamos:  

 
De tudo isso emergiu, como que de forma automática, a idéia de defesa. Com efeito, em 

geral os psicólogos têm admitido que a aceitação de uma nova representação (aceitação 

no sentido de crer ou de reconhecer como real) depende da natureza e tendência das 

representações já reunidas no eu, e inventaram nomes técnicos especiais para esse 

processo de censura a que a nova representação deve submeter-se. O eu do paciente 

teria sido abordado por uma representação que se mostrara incompatível, o que 
________________ 

  

2 O termo Ich, tal como aparece em “Das Ich und das Es” (O Eu e o Isso), de 1923, é traduzido como eu ou 
ego, segundo os diferentes autores que escrevem em língua portuguesa; como moi em francês e como yo em 
espanhol. Adotaremos neste trabalho o termo ‘eu’ com fundamento nos esclarecimentos de Luis Carlos 
Menezes sobre a revisão brasileira do ‘Vocabulário de Psicanálise”, onde admite as opções Eu, Isso e Super-
eu, devido a sua crescente utilização. (apud Souza, 1999, p. 94). Obviamente, conservaremos o termo “ego” 
quando assim constar no original dos diversos autores citados.  
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provocara, por parte do eu, uma força de repulsão cuja finalidade seria defender-se da 

representação incompatível. Essa defesa seria de fato bem-sucedida. A representação 

em questão fora forçada para fora da consciência e da memória (Freud, 1893-95, p. 

276, grifo meu). 

 
No Projeto de 1895, o eu aparece sob a forma de uma organização neuronal cuja 

função é essencialmente inibidora, constituindo-se como um sistema de defesas contra a 

liberação do desprazer. Os resíduos das experiências de dor e satisfação se transformam 

em afetos e estados de desejo que provocam um aumento de tensão em ψ.  “Do estado 

do desejo resulta uma atração positiva para o objeto desejado, ou mais precisamente, 

por sua imagem mnêmica; a experiência da dor leva à repulsa, à aversão por manter 

investida a imagem mnêmica hostil. Eis aqui a atração de desejo primária e a defesa 

(represão) primária.” (Freud, 1895, p. 367) E Freud ainda agrega:  

 
Com efeito, porém, com a hipótese da “atração de desejo” e da propensão à repressão, já 

abordamos um estado de ψ que ainda não foi discutido. Pois esses dois processos 

indicam que em ψ se formou uma organização cuja presença interfere nas passagens de 

quantidade que, na primeira vez, ocorreram de determinada maneira (isto é, 

acompanhadas de satisfação ou dor). Essa organização se chama eu. Pode ser facilmente 

descrito se considerarmos que a recepção sistematicamente repetida de Q endógena em 

certos neurônios (do núcleo) e o conseqüente efeito facilitador produzem um grupo de 

neurônios que é constantemente investido. (Idem p. 368) 

 
Através da inibição do processo primário, o eu impede que a marca mnêmica da 

primeira vivência de satisfação invada alucinatoriamente a realidade ao surgir a 

necessidade. Cabe a ele então, a função de fazer a diferenciação entre alucinação e 

percepção. Mas o exame de realidade pertence ao sistema ω que envia sua avaliação da 

realidade ao sistema ψ ao qual pertence o eu. Quando a mensagem recebida for 

desagradável ou hostil, o eu evitará o desprazer utilizando-se de suas defesas para a 

inibição da descarga total de energia. Vemos que, desde o Projeto, o eu fica, digamos, 

nesse “meio de campo”, recebendo informações do exterior e comparando-as com os 

traços mnêmicos. Este trabalho do eu é a base da atividade do pensar, que gera 

conhecimento baseado num juízo de realidade.  
  



CAPÍTULO IV – HISTÓRIA EM CONSTRUÇÃO    106  

Em 1911, Freud escreve “Formulações sobre os dois princípios do 

funcionamento psíquico”, em que a oposição entre eu-prazer (Lust-Ich) e eu-realidade 

(Real-Ich) corresponde à oposição entre princípio de prazer e princípio de realidade. 

Não são propostas duas formas diferentes do eu, mas duas formas de funcionamento do 

mesmo eu. Um eu-prazer que só pode desejar e um eu-realidade que deve evitar as 

nefastas conseqüências disso.  

O problema consiste no fracasso das tentativas de aplacar as exigências do 

mundo, pois a descarga de energia ou a alucinação de satisfação promovidas pelo eu-

prazer só se mostram eficientes por um breve período. A ausência de satisfação gerará a 

desilusão, o que trará como conseqüência o surgimento do princípio de realidade, do 

registro das necessidades e do processo secundário. Como decorrência, surgirá o eu 

realidade, fruto da desilusão. Porém, embora a realidade resulte desagradável, far-se-á 

premente conhecê-la e controlá-la para evitar que sua irrupção desavisada ponha em 

perigo os cuidados necessários com a vida.  

Freud trata aqui de um processo de adaptação do aparelho psíquico. Através 

deste processo, ao se aumentar a importância dos sentidos dirigidos ao mundo exterior 

(e da consciência acoplada a eles), aumenta-se também a percepção de qualidades 

sensoriais que até então não importavam, ocupado que estava o aparelho psíquico em 

discernir prazer e desprazer. O princípio de realidade permite a exploração e a 

catalogação do mundo exterior, a fim de que os dados fornecidos por esta atividade 

fiquem guardados ou registrados. Estes dados serão adequadamente usados quando 

“uma necessidade interior impostergável” (Freud, 1911, p. 225) se apresentar. Assim, a 

descarga pode ser adiada até o juízo de realidade avaliar o estímulo. Atenção, memória 

e pensamento são as novas funções que surgem do processo de adaptação e ao mesmo 

tempo o possibilitam.3  

Embora Freud tenha falado do eu desde seus primeiros escritos – como 

acabamos de ver em relação ao Projeto e aos “Estudos sobre a histeria” – será só a 

partir da virada de 1920 que este conceito ganhará seu estatuto fundamental para 

metapsicologia psicanalítica. Do ponto de vista tópico, mantém-se como mediador entre 

os imperativos do isso e as exigências do mundo externo, sustentando uma relação de 

dependência com ambos. Do ponto de vista dinâmico, é o pólo do conflito neurótico e 

________________ 

  

3 Como veremos no capítulo seguinte, são justamente essas as funções que aparecem diminuídas em 
qualquer relatório psiquiátrico de um paciente demenciado ou deprimido. 
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sede dos mecanismos de defesa que se põem em funcionamento graças à percepção do 

sinal de angústia. Do ponto de vista econômico, é considerado um reservatório de libido 

a partir do qual esta é enviada aos objetos e onde conserva uma parte da libido que 

destes reflui. Além disso, o eu encarrega-se também de regular as ligações do aparelho 

psíquico, embora nas operações defensivas a energia pulsional seja contaminada pelo 

processo primário e assuma um aspecto compulsivo e repetitivo. 

Entre os escritos anteriores a 1923, é fundamental mencionar “Introdução ao 

Narcisismo”, de 1914. Neste texto, Freud traça uma nova distinção entre libido do eu e 

libido de objeto, introduz o ideal do eu que, conceitualmente, será a base para a 

elaboração do supereu em “O eu e o Isso” e diz que o eu não vem dado, mas se 

constitui:  

 

É uma suposição necessária que não esteja presente no indivíduo, desde o começo, uma 

unidade comparável ao eu; este deve ser desenvolvido. Bem, as pulsões auto-eróticas 

são iniciais, primordiais, portanto, algo deve se agregar ao auto-erotismo, uma nova 

ação psíquica, para que o narcisismo se constitua (Freud, 1914, p 74). 

 

Este é o conceito que dá origem à famosa frase da conferência XXXI : “Wo Es war, 

soll ich werden”: onde era o isso, que haja o eu. Ou, como traduzido para o espanhol, na 

versão da Amorrortu: ”Donde Ello era, Yo debo devenir” (Freud, 1932, p.74).  

Não encontramos em Freud nenhuma diferenciação clara entre eu ideal e ideal 

do eu,4 mas as bases para futuras conceitualizações já são anunciadas:  

 

Esse eu ideal é agora o alvo do amor de si mesmo, desfrutado na infância pelo eu real. O 

narcisismo do indivíduo surge deslocado em direção a esse novo ideal, o qual, como o 

eu infantil, se acha possuído de toda perfeição de valor. Como acontece sempre que a 

libido está envolvida, mais uma vez aqui o homem se mostra incapaz de abrir mão de 

uma satisfação de que outrora desfrutou. Ele não está disposto a renunciar à perfeição 

narcisista de sua infância; e quando, ao crescer, se vê perturbado pelas admoestações de 

________________ 

  

4 ”Depois de Freud, certos autores retomaram o par formado por estes termos para designarem duas 
formações intrapsíquicas diferentes. Numberg, em particular, faz do ego ideal uma formação geneticamente 
anterior ao superego: O ego ainda inorganizado, que se sente unido ao id. Corresponde a uma condição ideal 
(...) No decorrer de seu desenvolvimento, o sujeito deixaria para trás este ideal narcísico e aspiraria a 
regressar a ele, o que acontece sobretudo, mas não exclusivamente, nas psicoses”(Laplanche e Pontalis: 
“Vocabulário de psicanálise”, 1990, p. 139). 
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terceiros e pelo despertar de seu próprio julgamento crítico, de modo a não mais poder 

reter aquela perfeição, procura recuperá-la sob a nova forma de um eu ideal. 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 (Freud, 1914, p. 91).  
 

Esta nova formação partiria da influência crítica dos pais “agora agenciada pelas 

vozes” (idem, p. 92) dos professores e todas as outras pessoas do meio social, e do meio 

social ampliado representado pela opinião pública. Encontramos, aqui, um sinal claro 

do que mais tarde, em 1923, irá se constituir como um conceito fundamental da 

psicanálise: o supereu. 

Neste mesmo texto, Freud ainda afirma que a supervalorização dos pais em 

relação a seu bebê não é outra coisa senão a reprodução do próprio narcisismo parental 

já abandonado. Observa-se, assim, uma compulsão a atribuir à criança todo tipo de 

perfeições e a esquecer os defeitos. Ao mesmo tempo, tenta-se poupá-los das exigências 

culturais e da submissão às leis da natureza que eles deveriam reconhecer. Assim, “Sua 

majestade o bebê” (idem, p. 88), surge como figura central que deverá cumprir os 

sonhos irrealizados dos pais.  

Já na terceira parte de “Introdução ao Narcisismo”, Freud se pergunta sobre o 

que aconteceu com o narcisismo infantil e o que aconteceu com a libido do eu. Claro 

que não foi toda desviada aos investimentos objetais, então Freud responde: sucumbiu à 

repressão. E acrescenta: “Temos dito que a repressão parte do eu; poderíamos precisar 

ainda mais: do respeito do eu por si mesmo” (idem, p. 90).  

Em seguida, ele se pergunta por que este mecanismo produz tão diferentes 

efeitos nos diferentes indivíduos; por que as mesmas impressões, as mesmas moções 

pulsionais, são por alguns reprimidas e por outros não: “Podemos dizer que há erigido 

no interior de si um ideal, pelo qual mede seu eu atual, enquanto no outro falta essa 

formação de ideal. A formação do ideal seria, de parte do eu, a condição da repressão” 

(idem, p. 90). A repressão, então, é função do eu e tem como origem exigências éticas e 

culturais. 

  

Esta idéia é retomada em “O eu e o isso”, de 1923, quando Freud afirma que o 

eu é a parte do isso alterada pela influência do mundo exterior, a parte que prudentemente 

se adapta, (como sustentava em 1911) priorizando o princípio de realidade sobre o 

princípio de prazer. Em “Esboço de Psicanálise” de 1938, retoma esta mesma questão, 

concluindo uma explicação para a origem do eu:  
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Sob a influência do mundo externo que nos cerca, uma porção do isso sofreu um 

desenvolvimento especial. Do que era originalmente uma camada cortical, equipada 

com órgãos para receber estímulos e com disposições para agir como um escudo 

protetor contra estímulos, surgiu uma organização especial que, desde então, atua como 

intermediária entre o isso e o mundo externo. A esta região de nossa mente demos o 

nome de eu (Freud, 1938, p.143). 

 

O eu se constituirá então como um complexo de representações de si mesmo, 

provenientes de estímulos internos e externos (e como tais, passíveis de mudanças 

através do tempo) representações que constroem um sentimento de si do qual a imagem 

corporal faz parte. Monzani também chama a atenção para o fato de o eu da época da 

“Introdução ao Narcisismo” ser conceituado como pólo de fixação da libido, não mais 

como um simples lugar de passagem para o investimento objetal, mas como um lugar 

onde a libido pode permanecer, seu grande reservatório. E acrescenta: 

 

Freud coloca o narcisismo como o primeiro pólo onde a libido, embora ainda centrada 

no sujeito, já não está mais dispersa, mas sim organizada em função de uma imagem: a 

imagem de si. Fruto de uma diferenciação progressiva a partir de um solo original, o 

ego surge como uma unidade frente à diversidade do pulsional, que até então funcionou 

de maneira anárquica e dispersa... (Monzani, 1998, p. 245). 

 

Em 1923, Freud já falava do papel da dor na formação da representação 

corporal, salientando sua importância na gênese do eu: o corpo, e especialmente sua 

superfície, é um lugar de onde podem partir simultaneamente percepções provenientes 

do interior e do exterior. Por outro lado, nos faz notar que a dor também tem um papel 

importante neste caso, uma vez que traz notícias de partes do corpo, antes ignoradas, 

que contribuem para a formação de uma representação do próprio corpo: “O eu é 

essencialmente corpo, não é só superfície, ele é a projeção de uma superfície” (Freud, 

1923, p. 27) e “O eu consciente é sobretudo um eu corpo” (idem, p. 29). O eu seria, 

então, efeito de sensações corporais, projeção, no psiquismo, da superfície corporal. 

Não mais a organização neuronal da qual falava no Projeto.  

Não são, contudo, apenas as sensações, dores e imagens corporais que 

constituem o Eu. Essa primeira unidade organizada de representações dispersas será 

constituída e modificada também em virtude de valores sociais e imagens idealizadas, e 

  



CAPÍTULO IV – HISTÓRIA EM CONSTRUÇÃO    110  

será a partir destas idealizações 5 que vão se constituir as instâncias idealizadas do eu: 

eu ideal e ideal do eu.  

Neste ponto, entramos no campo da identificação, que devemos encarar como 

um dos mecanismos privilegiados na constituição do eu e em suas futuras modificações. 

Um mecanismo tão fundamental que Freud chega a definir o eu como um “precipitado 

de identificações abandonadas” (Freud, 1923, p. 31). Pode-se considerar que o conceito 

de identificação abre as portas para as posteriores elaborações freudianas sobre a 

cultura, pois oferece pistas fundamentais para pensar a influência do social na 

constituição do eu, como o encontramos em “O Malestar na Cultura” (1930) . 

Para Renato Mezan, a introdução da problemática da identificação faz com que o 

conceito de eu passe por um profundo remanejamento a partir do qual podemos verificar 

que há quatro elaborações teóricas: a primeira refere-se à função inibidora apresentado 

no Projeto, na qual “sua emergência é exigida para controlar o investimento 

alucinatório próprio do processo primário” (Mezan, 1991, p. 175). A segunda é sugerida 

em “Formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico”, de 1911, e nela 

o eu seria suporte das pulsões de auto-conservação. A terceira se funda sobre o conceito 

da narcisismo, tal como o encontramos em “Introdução ao Narcisismo” de 1914; sobre 

este ponto, o autor diz que “o narcisismo primário consiste no investimento libidinal 

primitivo do ego, do qual emanam, posteriormente, as porções de libido dirigidas aos 

objetos exteriores” (idem, p. 178). A libido do ego designa aqui o fato da pulsão sexual 

tomar por objeto o eu sem por isso abalar sua função de preservação. Fazendo 

referência ao princípio de constância da energia libidinal proposto por Freud.  

 

O ego aparece assim como um suporte constante de energia libidinal, que não se origina 

nele, mas o toma como estação intermediária do percurso da libido, à maneira de um 

depósito de água: o líquido não é gerado ali, mas é preciso manter uma reserva 

constante para distribuí-la pelos canais de irrigação que conduzem aos objetos.Vemos 

que além de elaborar o conceito de organização libidinal narcisista, o que Freud faz 

neste texto, é sugerir uma verdadeira estase da libido, uma permanência dela no ego, 

capaz de realizar fluxos e refluxos em relação ao mundo exterior” (Mezan, 1991, p. 178)  

 

________________ 

  

5 Sobre este particular sugerimos a leitura de “Introdução à Metapsicologia Freudiana” vol 3 p. 56 e 
“Freud e o Inconsciente” p. 204, de L. A García Roza. 
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Por último, encontramos a quarta hipótese em “Luto e Melancolia”, onde 

convergem os temas de narcisismo e incorporação, colocando-nos ante a teoria do eu 

que sustenta sua constituição através das identificações. Em ambos os estados 

encontramos uma diminuição das funções do ego e, na melancolia especialmente, uma 

identificação com a figura do morto que, como uma sombra, cai sobre o eu6. Estas 

elaborações não se excluem entre si, mas se articulam e se completam nesta rede teórica 

que é o conceito de eu. 

Para terminar este breve percurso sobre os textos freudianos, desejo comentar 

um artigo de 1938, que Freud deixou inconcluso. Trata-se de “A divisão do eu no 

processo de defesa”. Nas poucas páginas deste texto, o autor faz uma análise sobre o 

comportamento do eu infantil em debate com a ameaça de castração7, constituindo-se 

uma “situação de pressão” na qual o confronto entre satisfazer a exigência pulsional ou 

aderir ao princípio de realidade é difícil de suportar. Neste caso, a criança responde ao 

conflito com duas reações opostas, porém eficazes. Por um lado, rejeita a realidade e 

recusa a proibição e, por outro assume o medo desse perigo como sintoma patológico e 

tenta se desfazer dele. Assim a pulsão conserva sua satisfação enquanto mostra um 

respeito pela realidade. Mas o preço é alto e o eu, para se defender, se divide. Sua 

unidade está permanentemente ameaçada. E Freud acrescenta:  

 

Mas tudo tem de ser pago de uma maneira ou de outra, e esse sucesso é alcançado ao 

preço de uma fenda no eu, a qual nunca se cura, mas aumenta à medida que o tempo 

passa. As duas reações contrárias ao conflito persistem como ponto central de uma 

divisão do eu. Todo esse processo nos parece tão estranho porque tomamos por certa a 

natureza sintética dos processos do eu. Quanto a isso, porém, estamos claramente em 

falta. A função sintética do eu, embora seja de importância tão extraordinária, está 

sujeita a condições particulares e exposta a grande número de distúrbios. (Freud, 1938, 

p 275, grifo meu)  

 

Pouco mais de 10 anos depois de Freud ter escrito este artigo, Lacan volta à 

questão da dualidade, da divisão, da fenda, apresentando o eu sob dois registros: o moi, 

________________ 
6 Voltaremos nossa atenção sobre “Luto e Melancolia” no capítulo que segue. 

  

7 Freud relata o caso de um menino que teve conhecimento dos genitais femininos por sedução de uma 
menina mais velha, ao que se seguiu uma atividade onanista que ao ser surpreendida pela babá provocou 
uma ameaça de castração. (Freud, 1938, p. 276. 
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efeito do imaginário, o je, simbólico, que se constitui em relação ao Outro.8 O moi 

marca um momento da relação identificatória da criança com seu semelhante, através do 

qual consegue montar uma gestalt de seu corpo, consegue transformar a fragmentação 

em unidade. É um eu especular que corresponderia ao eu do narcisismo primário de Freud.  

Enquanto o moi se constitui como uma ortopedia – eu imaginário sustentado por 

uma imagem especular que lhe dá a ilusão de totalidade e completude – o je surge como 

construção dentro da ordem simbólica da cultura, podendo admitir a castração e 

construir sua própria identidade de acordo com os modelos estruturantes do Outro, de 

acordo com as identificações secundárias.  

No texto citado, Lacan escreve:  

 

A assunção jubilatória de sua imagem especular pelo ser ainda mergulhado na 

impotência motora e na dependência de nutrição que é o pequeno homem, nesse estádio 

infans, parecer-nos-á portanto manifestar, numa situação exemplar, a matriz simbólica 

onde o eu se precipita em forma primordial, antes que se objetive na dialética da 

identificação ao outro e que a linguagem lhe restitua no universal, sua função de sujeito 

(Lacan, 1949, p. 97). 

 

No estádio do espelho, constitui-se o eu imaginário pelo reconhecimento da 

própria imagem, processo no qual a presença do Outro, que corrobora esta identificação, 

é fundamental. O je é capturado por esse moi, de maneira que o sujeito acredita ser 

aquele moi que vê no espelho. O je é o eu que fala no registro do simbólico. 

Esse Outro “não é uma instância, mas a ordem simbólica, constituída pela 

linguagem e composta de elementos significantes formadores do inconsciente” (Garcia 

Roza, 1993, p. 211). Ele se diferencia do outro (com “o” minúsculo), que é o 
________________ 

  

8 “Este tipo de relação que caracteriza o imaginário, Lacan o chama de dual. O temo expressa a natureza 
especular da relação que consiste numa oposição imediata entre a consciência e o outro. [...] Quando 
dizemos que a fase dual que caracteriza o imaginário é anterior ao acesso ao simbólico por parte do 
infans, isso não quer dizer que o simbólico esteja ausente. Apesar de a criança não ter ainda acesso a sua 
própria fala, ela é falada pelo outros, ela já surge num lugar marcado simbolicamente. Ela mesma não 
dispõe ainda de uma função simbólica própria, no entanto é desde seu nascimento e mesmo antes dele, é 
‘simbolizada’ pelos outros. O imaginário não é, pois, autônomo em relação ao simbólico. Dos três 
registros a que Lacan se refere – o imaginário, o real e o simbólico – este último é o que deve ser tomado 
como determinante. [....] O real é o barrado, o impossível de ser definido, o que não é passível de 
simbolização, mas que é só apreendido por intermédio do simbólico. É a pulsão freudiana. O simbólico, 
por sua vez, é a Ordem, a Lei, o que distingue o homem do animal e funda o inconsciente, A Ordem 
Simbólica é a ordem humana, é transindividual na medida que precede o sujeito e é a condição de sua 
constituição como sujeito humano. É no interior do simbólico e por intermédio dele que o imaginário 
pode constituir-se” (Garcia Rosa, 1993, pp. 213-214).  
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semelhante. Em “O estádio do espelho” Lacan trabalha a relação da criança com seu 

semelhante, através da qual vai constituir uma imagem totalizadora de seu corpo. O que 

a criança obtém é uma gestalt, que tem como função substituir a vivência do corpo 

fragmentado. Trata-se de uma primeira demarcação do próprio eu por um processo de 

identificação ao outro. “O que o infans tem devolvido pelo espelho, pela mãe ou pelo 

outro, é uma gestalt cuja função primeira é ser estruturante do sujeito” (idem, p. 213). 

Em “O eu e o isso” Freud já assinala com esta idéia do eu como produto de 

identificações, quando escreve: “O eu é uma precipitação de investiduras de objetos 

resignadas, contém a história dessas eleições de objeto” (Freud, 1923, p. 31).  

Outro ponto que outorga grande valor ao texto “O eu e o isso” é o de nele 

aparecer pela primeira vez o termo supereu (Über-ich), como uma instância que 

representa a lei e proíbe sua transgressão. Para Freud, sua formação é correlativa ao 

declínio do Complexo de Édipo, momento em que a criança finalmente aceita a 

interdição do incesto e transforma sua rivalidade com os pais em identificação com o 

supereu deles que encarnará a lei social transmitida de geração em geração. Se antes 

desta fase os fatores de censura e interdição eram só externos, agora são internalizados. 

O supereu se origina por identificação com a imagem parental.  

Freud se pergunta como o supereu se manifesta especialmente como sentimento 

de culpa ou crítica, fazendo do eu o alvo de sua severidade. Uma severidade que pode, 

freqüentemente, chegar ao nível de uma intensa crueldade. Tomando como modelo a 

melancolia, ele conclui que o supereu toma para si todo o sadismo disponível no sujeito 

que, a partir daí, se volta sobre o eu: “O que agora governa o supereu é pura pulsão de 

morte, que, freqüentemente, consegue empurrar o eu em direção à morte, quando não 

consegue se defender de seu tirano através da mania” (Freud, 1923, p. 54). 

Neste ponto de sua elaboração, Freud introduz a possibilidade de um supereu 

exageradamente hostil pois, considerando a moralidade como limitação das pulsões, a 

questão do grau ou intensidade joga aqui um papel fundamental. O eu se esforçaria em 

ser moral ante um isso que desconhece qualquer moralidade e poderia ser hipermoral, 

isto é, tirânico e cruel, obedecendo a um supereu que, dependendo das identificações, 

pode ter ganho uma carga agressiva importante9. 

________________ 

  

9 Não é objetivo deste trabalho nos aprofundar no conceito de supereu mas desejamos acrescentar aqui 
uma formulação de J.D Nassio pela qual, assim como o supereu primordial seria o herdeiro do Complexo 
de Édipo, o supereu tirânico seria o herdeiro de um trauma primitivo, de uma vociferação parental que 
não pode ser capturada simbolicamente. (ver Nassio, 1991, p.134). 
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No começo deste capítulo falávamos da ambigüidade que o conceito do eu tem 

na obra freudiana, mas não é só ele que, em sua riqueza, oferece tantas dificuldades para 

quem decide abordar os conceitos fundamentais da psicanálise. Outro conceito, o de 

sujeito10 é atualmente mencionado pela maioria dos psicanalistas a partir de diferentes 

pontos de vista; a maioria dos autores citados neste trabalho o nomeiam, sem que 

fiquem claras as diferenças entre eles. Mas, apesar destas diferenças, podemos afirmar 

que a questão do sujeito já estava presente em Freud sem se confundir com o eu. 

Para Assoum (1996) a base do “sujeito freudiano” está constituída pelo o “eu 

físsil” (que se pode fender). O eu pode se fender em duas partes: sujeito e objeto. O eu 

enquanto sujeito, exercendo esta função, pode tomar a si mesmo como objeto. Deste 

ponto de vista, encontrarmos-ia-nos ante uma instância eu e uma função sujeito, um eu 

que pode funcionar como sujeito (ou não)  

Quando citamos o texto “A divisão do eu no processo de defesa”,11 justamente 

fazíamos menção à função de síntese do eu que pode ser profundamente perturbada ante 

determinadas circunstâncias, provocando essa fenda que só se agrava com o passar do 

tempo. A clivagem do eu fica sendo esse compromisso entre a satisfação pulsional e o 

respeito devido à realidade, então é a castração que ataca essa função de síntese que tão 

trabalhosamente o eu consegue realizar. Escreve Assoun:  

 

É justamente a prova do objeto da castração que desregula a sacrossanta função sintética 

do Eu, de modo que é nessa ocasião que ela se revela eminentemente frágil – o que nos 

obriga a fazer emergir a questão: logo, que deve ser o sujeito – com suas prerrogativas 

funcionais –  para tolerar tal cisão” (Assoun, 1996, p. 275)  

 

Freud divide o eu em uma parte consciente e outra inconsciente. Entre um eu que 

se acredita presente no discurso e um eu inconsciente de funcionamento surpreendente, e 

independente da vontade do falante. Esta clivagem do eu é retomada por Lacan, que 

coloca seu sujeito do inconsciente como sendo a própria divisão.... “O sujeito não é 

senão essa própria divisão” (citado por Bruce Fink, 1998, p. 67). E Fink, analisando o 

mesmo texto freudiano de 1938 acrescenta: “A variedade de expressões como ‘sujeito 

________________ 
10 Este termo aparece repetidas vezes na tradução em português da Imago, mas não na espanhola da 
Amorrortu. O que a primeira traduz como sujeito, a segunda o faz como “yo próprio”, “individuo”, 
“persona” e outros.  

  
11 Ver p. 111 deste capítulo. 
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fendido’, ‘sujeito dividido’ ou ‘sujeito barrado’, cunhadas por Lacan, [...] consiste 

inteiramente no fato de que as duas ‘partes’ ou avatares de um ser falante não têm 

nenhum traço em comum: elas estão separadas de forma radical” (Fink, 1998, p 67).  

Fink fala de um “tornar-se” sujeito. Se há um estranho que fala por nós, que nos 

faz dizer o que não queremos, alguma coisa que parece externa mas incomoda como 

própria, tornar-se sujeito será tomar essa alteridade para si, implicar-se na estranheza, 

excluir as causas do destino e se apropriar dessas vicissitudes. Isso implica fazer a 

passagem de objeto a sujeito do próprio destino, causa da própria existência, no 

processo de subjetivação. Então o sujeito será dinâmico, móvel, sempre mutante, 

passível de diversos posicionamentos. O sujeito não será a cristalização de imagens 

ideais e sim o surpreendente sobre si mesmo. Será apenas um lampejo que cria uma 

metáfora, que substitui um não senso por um novo sentido, que produzirá uma ilusão de 

persistência e continuidade (muito frágil, certamente). O sujeito se descobrira ali onde 

não sabia que estava. O sujeito irrompe quando, ante uma surpresa sobre si mesmo, 

pode assumir-se como protagonista. Onde uma vez reinou o discurso do Outro, o sujeito 

é capaz de dizer “eu”. Não “aconteceu comigo “ ou “eles fizeram isto comigo” ou “o 

destino tinha isso guardado para mim” mas, “eu fui”, “eu fiz”, “eu causei”. E ainda 

comenta: 

 

Mas embora ele seja um sujeito tão evanescente ou de vida efêmera quanto aquelas 

interrupções conhecidas como lapsos de língua e atos falhos, esse sujeito especificamente 

lacaniano não é tanto uma interrupção mas o ato de assumir isso, no sentido francês do 

termo assomption, isto é, uma aceitação da responsabilidade por aquilo que interrompe, 

assumir a responsabilidade (Fink, 1998, p. 69). 

 

Podemos ver que, segundo as elaborações deste autor, tornar-se sujeito é ir além 

do registro imaginário do eu. É ter um posicionamento em relação ao Outro, ou melhor, 

uma postura em relação ao desejo do Outro, e aqui já estamos falando da ordem 

simbólica. Tornar-se sujeito é assumir a divisão, o que cancela a unidade e acaba com a 

onipotência; é ser cindido, barrado e, ao mesmo tempo, estar sempre tentando superar 

esta situação, sabendo antecipadamente do fracasso inevitável. É condição do sujeito a 

falta de estabilidade e permanência. 
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2. ACOMPANHANDO O PENSAMENTO DE PIERA AULAGNIER 

 

Voltaremos agora a Piera Aulagnier para seguir o percurso de seu pensamento 

sobre a constituição do eu, já que uma de suas maiores contribuições é o que 

poderíamos compreender como uma ampliação do modelo freudiano de funcionamento 

psíquico. Esta autora postula a existência de processos que procuram metabolizar12 o 

encontro entre o espaço psíquico e o extra-psíquico, e estes processos se definem pela 

especificidade do modelo relacional que imprimem aos elementos representados. 

 

2.1. Antecipação 

 

O bebê nascido em estado de carência total é – na melhor das hipóteses – 

recebido por um meio familiar investido como a única realidade passível de ser 

conhecida nesse momento. Assim, a família será o meio psíquico privilegiado no qual 

as forças libidinais da criança vão se desenvolver e organizar em torno de dois 

organizadores essenciais do espaço familiar: o discurso e o desejo do casal parental. 

Nasce em um espaço falante no qual a mãe é porta-voz privilegiado, tanto no sentido 

literal – já que é essa a voz que a criança ouve – como no sentido simbólico, pois o 

discurso da mãe atua como um representante do meio social externo. Este meio 

transmite para o infans os segredos de seu funcionamento, suas leis e exigências.  

A voz materna tem uma função de “prótese” psíquica (Aulagnier, 1979, p. 108), 

por ser o que permite uma comunicação portadora de significação entre o espaço interno 

do infans e o externo a ele, o meio social. Sem esta função, ainda que todas as 

necessidades vitais que garantem a sobrevivência biológica fossem satisfeitas, o pequeno 

ser poderia não sobreviver, ou ficar profundamente afetado no seu desenvolvimento 

psíquico: a presença do “outro” é essencial. A função de prótese só é possível porque a 

mãe transmite ao bebê uma realidade já elaborada, já metaforizada, tornada representável e, 

conseqüentemente, já adequada às exigências da repressão.  

Mas, ainda antes do nascimento, há um discurso materno que concerne a esse 

futuro bebê. Piera Aulagnier diz: “espécie de sombra falada e suposta pela mãe que fala, 

________________ 

  

12 Metabolizar é o termo escolhido por Piera Aulagnier, pois “O trabalho solicitado ao aparelho psíquico 
consistirá em metabolizar um elemento de informação que vem de um espaço que lhe é heterogêneo, em 
um material homogêneo à sua estrutura, a fim de permitir à psique se representar o que ela quer encontrar 
de sua própria vivência “(Aulagnier, 1979, p. 42). 
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ela se projeta sobre o corpo do infans – quando de seu nascimento – tomando o lugar 

deste a quem se dirige o discurso do porta-voz” (Aulagnier, 1979, p. 109).  

A mãe fala à sombra de seu próprio discurso, ou seja, o bebê é precedido, 

antecipado, por um discurso materno a seu respeito, que constitui uma imagem 

identificatória antecipadora de um corpo ainda ausente. Dizer que o eu antecipado é 

“sombra falada” é dizer que esta instância está diretamente vinculada à linguagem, pois 

se origina com os primeiros enunciados produzidos pelo discurso materno13.  

A mãe fala a uma “sombra” de quem espera uma resposta; a resposta é imediata 

porque foi pré-formulada, como uma espécie de “solilóquio a duas vozes executado pela 

mãe” (Aulagnier, 1979, p. 110), que fala a uma sombra de seu próprio discurso. Neste 

solilóquio, a mãe projeta sobre o infans aquilo que ela gostaria que ele se tornasse. 

Idealização projetada de suas próprias idealizações edípicas reprimidas. Estes enunciados 

testemunham o desejo materno ou, ao menos, a parte desse desejo que se pode 

transformar em dizível e lícito, desejos que representam aquilo a que a mãe precisou 

renunciar em virtude da repressão, aquilo que esqueceu alguma vez ter desejado.  

Desta maneira se transmite um reprimido. A sombra falada induz, por 

antecipação, o reprimido da criança, transmite uma instância repressora que, na verdade, 

antecipa o que será reprimido. Trata-se de uma espécie de capital fixo, um ancouradoro 

sobre o qual vai se organizar grande parte do espaço psíquico da criança: “O infans, fala 

à mãe como se a repressão já tivesse ocorrido” (Aulagnier, 1979, p. 117). 

Esta transmissão de sujeito a sujeito – eixo fundamental da problemática 

identificatória – não acontece sem desvios ou acidentes de percurso, como se constata 

através dos diferentes quadros psicopatológicos. Por outro lado, é necessário considerar 

a influência que exerce o pai – ou sua substituição – como primeiro representante dos 

outros, de uma ordem cultural constitutiva do discurso social, ao qual ele também se 

________________ 

  

13 “Está vinculado à linguagem, mas não estruturado como tal”. Neste ponto, Piera Aulagnier marca uma de 
suas diferenças com Lacan: “Para mim, o eu é uma instância que está diretamente vinculada à linguagem. 
Não há lugar, na minha concepção metapsicológica, para o conceito freudiano de eu indiferenciado. O eu 
antecipado é um eu historizado que inscreve a criança, desde o começo, em uma ordem temporal e 
simbólica. Minha diferença com Lacan é que, para mim, o eu não está condenado ao desconhecimento, nem 
é uma instância passiva. Embora suas primeiras identificações sejam fornecidas pelo discurso materno, o eu 
é também uma instância identificante, e não um produto passivo do discurso do Outro” (Aulagnier apud 
Hornstein, 1994, p. 369). Cabe notar que Piera Aulagnier tampouco fala de supereu, pois ela prefere usar a 
denominação “ideal do eu”. Ela considera que a ação do supereu está nos ideais que “o eu se propõe com 
todas suas exigências e excessos possíveis” (idem, p. 368). 
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submete. Trata-se de um papel fundamental da função paterna, que introduz o fator 

cultural, suas normas e limitações. 

O que a mãe deseja é ser todo o necessário à vida do infans, ser a única 

provedora de amor e ser reconhecida como tal, sendo que ela é a única a ter um saber 

sobre o corpo e as necessidades do infans. Uma forma de violência primária, que impõe 

à psique do infans uma eleição, um pensamento ou uma ação motivados pelo desejo da 

mãe, mas que é absolutamente necessária ao desenvolvimento do eu. O perigo reside em 

que esta violência pode facilmente resultar excessiva, fato que só pode ser evitado se a 

mãe tiver a capacidade de renunciar a ser a única fonte de satisfação para essa criança. 

Desse modo, aceitando a diferença, produzindo alteridade, ela pode investir no pensar 

do filho como produto independente dela, um pensar autônomo onde caibam até 

segredos; ela tem de poder aceitar um não saber alguma coisa em relação ao filho. Sobre 

este aspecto, Hornstein escreve: 

 

A mãe pode investir o pensamento da criança se aceita a diferença, a alteridade dessa 

criança em relação a ela própria. Se a mãe reconhece que pode não saber o que o filho 

pensa, o pensamento da criança pode obter um plus de prazer. O prazer de pensar só é 

possível se o pensamento pode outorgar a prova de não ser a simples repetição de outro 

já pensado (Hornstein, 1994, p. 43). 

 

O desejo da mãe de ser tudo para essa criança torna-se a demanda do infans; ele 

espera da mãe justamente aquilo que ela deseja ser para ele, aquilo que ela quer que ele 

demande. Entretanto, este estado ideal tem suas limitações, especialmente de ordem 

temporal. Esta coincidência de demanda e desejo entre mãe e filho será legítima 

somente durante o breve período de tempo em que ela é o único outro possível; fora 

desse tempo, a coincidência será da ordem do excesso de poder e, conseqüentemente, da 

ordem da violência desnecessária.  

Em princípio, o que satisfaz à mãe e a única coisa que o bebê pode entregar 

como símbolo de reconhecimento é o ótimo funcionamento de seu organismo. O bebê 

cresce, a função paterna faz o seu trabalho e novas funções aparecem. Assim, a mãe 

passará a exigir dele que seja capaz de pensar (dentro dos padrões por ela determinados 

nisso que chamamos educação) pois só assim poderá confirmar que continua dando a 

seu bebê todo o necessário para sua evolução.  
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No entanto, quanto mais a criança pensa, mais independente se torna, e mais 

autonomia adquire; quanto mais se separa da mãe, mais olha para outros que não ela. 

Segundo Aulagnier, podemos dizer que, cada vez menos, a criança escuta apenas sua 

voz, mas passa a escutar o conjunto de vozes que, como discurso social, ou texto escrito 

em forma de leis, oferece o referencial necessário para que ela se libere desse outro 

primeiro referencial absoluto que a voz materna representava. Esta nova atividade, que 

começa a ser percebida como uma extensão das atividades do corpo do infans, vai se 

tornando mais complexa, de modo a operar a separação até o ponto de a mãe não poder 

mais saber o que a criança pensa.  

Se essa mãe – impossibilitada de aceitar a autonomia do pensamento do filho – 

continuar a determinar seus pensamentos de forma violenta, se não puder renunciar a 

esse lugar de privilégio de ser tudo para ele, se não puder renunciar a uma função que já 

foi legítima, mas que agora é um excesso, e, se não puder renunciar para investir no 

movimento futuro, em beneficio da manutenção da própria relação entre eles, isso 

certamente não será sem conseqüências. É possível pensar que esta não aceitação do 

pensamento independente do filho pode provocar, no adulto que essa criança se tornar, 

uma infantilização, um estado de dependência que, mesmo sessenta ou setenta anos 

mais tarde, ainda tente reparar o dano causado ao narcisismo materno pela tentativa de 

autonomia. 

No processo originário ocorre um encontro, também chamado de originário, que 

“...em princípio, acontece no momento do nascimento, entretanto nos autorizamos a 

deslocar este momento para situá-lo quando de uma primeira e inaugural experiência de 

prazer: o encontro boca-seio” (Aulagnier, 1997, p. 41). 

O produto típico deste processo é o que Aulagnier chama pictograma ou 

representação pictográfica, entendendo como tal o trabalho do psiquismo para 

representar a pulsão em seu encontro com a experiência. Um exemplo disso é o 

encontro boca-seio, experiência que se representaria no psiquismo como uma forma 

pictórica, uma representação única “bocaseio” e não duas: “boca e seio”. Uma 

percepção precoce de um a mais de prazer, provocado pela vivência da satisfação que 

acompanha a representação, não reduzida a saciar a necessidade. Trata-se de 

representação pictográfica por ser anterior à representação cênica, fantasmática própria 

do registro primário e à representação ideativa do processo secundário. 
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O tempo de vida “somato-psíquica”, que vai desde o nascimento até a 

constituição do eu, é um tempo pleno de representações pictográficas e fantasias, 

que depois poderão ser metabolizadas em representações ideativas ou não. Estas 

representações, já metabolizadas, constituirão a memória e portanto, o passado. O 

passado do eu é um não-eu; o passado que o eu deve construir é um passado em que ele 

ainda não existia.  

Em seu esforço de sobrevivência o eu encontra um “já-aí” cuja causalidade 

ignora, mas cuja capacidade de produzir prazer ou sofrimento teve, certamente, seus 

efeitos. Trata-se de um “já-aí” em que o outro é causa, e em que o eu não pode se 

representar como auto-engendrado. Entendemos por auto-engendramento o postulado 

de atribuição de causa no registro originário, no qual, por ainda não existir o eu-outro, 

todo o vivenciado é atribuído ao próprio eu como representação interna do corpo. Só no 

registro primário a causalidade poderá ser atribuída ao desejo onipotente do outro. Piera 

Aulagnier acrescenta: 

 

O eu não apenas se descobre como resultado de um desejo ou de um discurso 

pronunciado por vozes que precederam as suas, mas se dá conta bem rápido de que 

esses outros e esse discurso não podem, sem fazê-lo correr um risco mortal, considerar 

sua vinda como um mero acidente, um acaso, um erro, que nada deve ao que eles 

mesmos já viveram, desejaram, esperaram (Aulagnier, 1989, p. 216). 

 

Assim, o eu fica capturado numa trama temporalizada, onde percebe que nunca 

será idêntico ao que já foi. Essa memória de um passado incerto, porém, lhe dará a 

certeza do presente e a promessa de um futuro possível. O “já-aí”, embora confuso, lhe 

permitirá pensar-se como possuidor de uma história. A voz da mãe, que lhe conta uma 

história dessa primeira fase da vida em que o eu ainda não era seu próprio historiador, 

lhe outorga um passado coerente com seu presente, sem o qual só contaria com as 

estranhas “memórias” de seu corpo. 

Quando um sujeito começa seu relato autobiográfico e diz: “eu nasci em....”, está 

falando de uma parte de sua vida que ele desconhece e sobre a qual não guarda 

nenhuma memória. Esse dado e outros que se seguem no relato como: “filho de....” são 

fundamentais na construção de sua história, já que constituem um conhecimento do qual 

é impossível prescindir e que depende exclusivamente dos outros. Para que os outros 
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possam lhe oferecer essas faltas fundantes, ele deve ter sido acolhido neste mundo por 

testemunhos sociais capazes de guardar para esse sujeito a memória do que ele foi 

quando ainda não era um eu. 

De qualquer maneira, e não importa qual seja a história contada, o eu 

permanecerá tributário do outro que sabe sobre ele algo que ele mesmo está impedido 

de saber, alguma coisa de fundamental sobre o tempo da origem. O eu se vê obrigado a 

se pensar como sujeito histórico a partir de uma origem anterior a sua existência, sobre 

o que nada sabe nem pode saber; o eu deve engendrar um antes dele mesmo para se 

temporalizar e poder escrever sua história, que resultará necessariamente romanceada, 

imersa num tempo sempre confuso e fugidio.  

 
2.2. Investimento, futuro e temporalidade 

 

Os pais são o primeiro sustentáculo para a criança, nascida em situação de 

dependência total e demandante de tudo para sobreviver. A criança só poderá se afastar 

deles, só poderá se tornar independente, se encontrar novos alicerces para sua identidade 

na cultura. Assim como há um discurso parental que a antecede, há um discurso social 

que investirá o lugar que ocupará nessa sociedade. 

A relação entre a criança e os pais leva sempre a marca da cultura, tanto em 

sentido amplo como no mais restrito, do grupo ao qual os pais pertencem. Os desejos 

parentais para esse filho trazem a marca dos ideais grupais. Vemos, então, que o 

investimento do casal parental sobre a criança é condição necessária, porém não 

suficiente para a constituição do eu. O grupo social deverá reservar a esta criança um 

lugar que o invista como seu legítimo destinatário, sendo que o sujeito deverá acreditar 

que os fundamentos que enunciam as normas grupais e regem seu funcionamento são 

legítimos.  

A conseqüência direta deste investimento será que a verdade sobre seu passado 

como membro desse grupo estará garantida e, portanto, alguma certeza sobre o futuro 

será possível. De uma certa maneira, a cultura acalma as interrogações tão humanas 

sobre a origem e o destino do homem e solidifica a identidade. O discurso social garante 

a continuidade da cultura; como a criança vem ocupar um lugar predeterminado 

socialmente, espera-se que assuma o discurso social e garanta a continuidade das 
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instituições. Com isso, ele também recebe algo em troca: se cumprir com esta missão 

terá um lugar garantido na cultura.  

Isto quer dizer que, quando a criança se afasta do casal parental (com toda sua 

bagagem de identificações), deve encontrar no âmbito social referências identificatórias 

mínimas que lhe permitam um movimento de projeção de futuro. Assim, tornar-se-á 

porta-voz de seu grupo e transmitirá os valores herdados à sua descendência.  

Os fundamentos destes enunciados culturais, que dependendo do tipo de cultura 

poderão ser míticos ou científicos ou do senso comum, segundo a voz que anuncia a 

origem e o modelo, dirão sempre sobre a origem do grupo, sua razão de ser e os ideais 

que se justificam historicamente. Nesta retroatividade vemos já se esboçar um 

movimento temporal.  

Dizíamos que o porta-voz formula os anelos identificatórios que se referem ao 

futuro; é a mãe que diz ao bebê como ele será, ela o antecipa. A criança ficara identificada 

com o anseio do porta-voz, transformando-o em seu próprio. É necessário que alguém 

lhe diga: “quando cresceres, tu serás um homem bom...”, para que ela possa dizer: 

“quando crescer, eu serei um homem bom...”, é necessário esse investimento no futuro. 

O porta-voz que antecipou o eu dessa criança, ainda antes do nascimento, deverá continuar 

investindo nessa segunda antecipação. Desta vez, será uma antecipação da própria 

possibilidade de existir no futuro. Não será, contudo, uma existência igual ao que era; o 

investimento que possibilita a continuidade do eu será no sentido do crescimento.  

É necessário que o eu se aproprie dos anelos identificatórios transmitidos pelo 

porta-voz, não como modelo rígido imodificável, e sim como investimento do porvir. 

Trata-se de um investimento num futuro que não represente o retorno do passado como 

repetição do mesmo, que permita e proponha a modificação constante do eu pelo eu e 

que outorgue a esperança da continuidade identitária e a certeza de que um certo grau de 

liberdade de escolha é possível. 

O movimento que se abre aqui é bem interessante, pois só a aceitação da 

realidade marcará que o eu idealizado – proposto pelo porta-voz – deverá ser 

abandonado em benefício de outros ideais e do que poderá ser construído para o bem-

estar (e sobrevivência) desse eu. A diferença entre o eu que se descobre incompleto e 

descobre que nem tudo é possível e o eu que deseja vir-a-ser marca a entrada do sujeito 

na temporalidade. O eu deverá ter um projeto para si mesmo que se localizará sempre 

no futuro. 
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O grupo, falando da origem e dos ideais, direciona a escolha de um roteiro sobre 

o qual vai se construir uma história individual. Será oferecido assim um certo nível de 

certeza, uma confiança mínima que, além de permitir a continuidade da construção 

social, permitirá a integridade psíquica dos sujeitos que a constituem. Se esta certeza 

faltar, se os enunciados não oferecerem mais garantias de continuidade e sustentação, 

serão abandonados e substituídos de maneira mais ou menos dolorosa, mas haverá 

sempre um discurso fundador de cultura e um investimento do sujeito nos enunciados 

desse discurso, sob pena de ficar marginalizado se assim não o fizer.  

 
2.3. Sujeito social e contrato narcísico 

 

O mais importante é deixar claro que os fundamentos implicam sempre um 

modelo, um ideal social e uma origem coincidente que juntos abram a possibilidade de 

uma verdade singular (histórica) se instaurar, freqüentemente de forma independente do 

veredicto familiar. O sujeito ideal desse meio social também ideal adere aos fundamentos 

para ser reconhecido, desse modo, como uma parte homogênea a um todo. Sobre o 

sujeito ideal, escreve Aulagnier:  

 

Esta designação deve ser separada do registro identificatório em sentido estrito [do 

imaginário]: ela é co-extensiva a ele, segue uma via paralela, mas não pode ser a ela 

identificada. Ela permite uma apreensão que vai demarcar a problemática identificatória, 

fazendo com que esta última não seja totalmente aprisionada na armadilha da relação 

imaginária (Aulagnier, 1979, p. 150).  

 

Assim, uma parte do que o sujeito singular investir narcisicamente em seu 

processo identificatório será transferida sobre o grupo que, assinalando com uma 

promessa de futuro, o protege da destruição.  

Isto é o que Piera Aulagnier chama contrato narcísico. Contrato justamente 

porque há dois signatários: a criança e o grupo social que legitima sua existência. Pelo 

lado da criança, ela será a única signatária desse compromisso, pois o abandono do 

tempo da infância fará com que ela assuma sozinha as negociações com a realidade, 

sem apelar para as figuras parentais. A partir deste momento, o eu falará em nome 

próprio e, embora muitos sujeitos resistam a isto de forma mais ou menos apurada; 
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como conquistadores mais ou menos bem-sucedidos, todos irão enfrentar a realidade 

que se lhes impõe, salvo nos casos em que uma psicose os poupe deste trabalho. O sujeito 

social é o sujeito do contrato narcísico, o que se depreende do grupo, ou melhor, a idéia 

de si mesmo que obtém do grupo que o reconhece como um elemento homogêneo.  

O fim da infância será, então, o momento de uma redação conclusiva deste 

contrato, momento em que se fixarão as cláusulas que não deverão mudar, para que todo 

o resto seja modificável, para que o eu continue a se reconhecer naquilo que ele devém 

ao longo de seu tempo de vida. Os pais, que foram os primeiros co-signatários desse 

contrato, transmitirão ao filho o inalienável direito de continuar sozinho sua luta no 

processo identificatório e na construção de sua história de vida.  

A certeza sobre a origem e a confiança sobre a possibilidade de investimento 

futuro abrem uma linha de historicidade. Sem este acesso à historicidade, o eu não 

poderia ganhar autonomia e ficaria eternamente preso ao desejo parental. A demanda do 

meio social, assim como as muitas ofertas de futuro, farão com que uma grande parte de 

seus investimentos identificatórios sejam ali colocados.  
 

O tempo futuro, no qual o sujeito sabe que não mais existirá, pode, desde então, ser por 

ele representado como continuação de si próprio e de sua obra, graças à ilusão que o faz 

crer que uma nova voz virá retribuir vida à mesmidade de seu próprio discurso, 

escapando, assim, ao veredicto do tempo (Aulagnier, 1979 p. 151). 
 

Aqui se apresenta uma questão interessante, já que o discurso do extra-familiar 

pode confirmar ou não o discurso familiar, abrindo infinitas possibilidades combinatórias. 

Estamos pensando a partir de exemplos de famílias que oferecem as condições 

necessárias para a constituição de um eu autônomo, embora saibamos que nem sempre 

isto acontece. Testemunho disso é a existência de milhares de crianças abandonadas. 

Quando, no lugar de aceitação e inclusão, o meio social oferece rejeição e exclusão, e 

um lugar de mera engrenagem no interior de uma máquina perversa, o contrato se torna 

inaceitável e as possíveis identificações que tornariam o eu autônomo fracassam.  

Mesmo nos casos em que os dois discursos sejam de acolhimento e 

reconhecimento, sempre haverá barreiras sociais para o desejo que reforçarão o que na 

relação do eu com o casal parental foi sentido como recusa de sua autonomia. Por outro 

lado, a criança começa sua vida social projetando neste meio a mesma dinâmica que 

guarda em relação ao meio familiar, potencializando, assim, posições de rejeição. 
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Para que o eu possa se constituir e sustentar, é necessário que este espaço extra-

familiar ofereça as condições mínimas de ser habitado14. O discurso social deve oferecer 

certas referências identificatórias para que o eu possa conservar suas funções; sabe-se 

também, no entanto, que estas referências devem ser constantemente investidas pelo eu. 

A criança autônoma do meio familiar conserva o suporte identificatório já 

recebido, mas deverá encontrar no discurso social um lugar garantido para isso que ela 

é, ou seja, deverá encontrar referências básicas que lhe permitam projetar seus 

investimentos num futuro no qual poderá realizar seu projeto identificatório.  

 

2.4. Identificação e projeto 

 

O eu pode se constituir e se sustentar num espaço que garanta o movimento 

temporal, que garanta a idéia de continuidade, que legitime um projeto. Temporalidade 

e historicidade são, portanto, inseparáveis. A constituição do eu é também a constituição 

de um tempo histórico. Assim considerado, o “eu constituído” – aquele capaz de 

assumir a experiência da castração – não é mais do que “o saber do eu pelo eu” 

(Aulagnier, 1979, p.154).15 Este saber tem como finalidade um saber sobre o futuro do 

eu e sobre o eu futuro e, por se tratar de um saber do “eu constituído”, será um saber 

sobre uma imagem desejada, sobre um projeto a ser realizado. Assim, apesar de ser um 

saber, deverá renunciar ao atributo da certeza, sendo sempre condenado a duvidar16.  

No projeto identificatório o eu sabe o que quer ser, sabe o que espera tornar-se, 

mas não pode ter a certeza incondicional de consegui-lo. Bem, se a certeza é sempre 

ausente, a esperança não pode faltar-lhe nem como desejo do sujeito, nem como 

imagem identificatória socialmente valorizada pelo grupo. Aulagnier escreve:  

________________ 
14 Já abordamos este tema da habitabilidade ao falar de desamparo no cap. I.  
15 “A castração pode ser definida como a descoberta, no registro identificatório, de que não ocupamos 
jamais o lugar que acreditávamos nosso e que, inversamente, já estamos destinados a ocupar um lugar no 
qual não poderíamos ainda encontrar-nos. A angústia surge no momento em que descobrimos o risco que 
implica o saber que não estamos, para o olhar dos outros, no lugar que acreditávamos ocupar e que 
poderemos não mais saber de que lugar nos falam, e em que lugar nos situa aquele que nos fala. Será 
necessário, então, reconhecer que as referências que asseguram ao Eu seu saber identificatório podem 
sempre esbarrar numa ausência, num luto, numa recusa, numa mentira que obrigam o sujeito ao doloroso 
requestionamento de seus objetos, de suas referências, de sua ideologia. Eis porque a castração é uma 
experiência na qual podemos entrar mas da qual, num certo sentido, não podemos sair: podemos nos 
recusar a participar dela, podemos empreender uma desesperada marcha à ré, mas é uma ilusão acreditar 
que dela podemos sair” (Aulagnier, 1979, p. 158). 

  

16 Podemos ver como estas formulações são próximas às do sujeito lacaniano. Aliás, Piera Aulagnier, 
apesar de privilegiar o conceito de Eu, não deixa de nomear o sujeito o tempo todo. 
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Para ser, o eu deve se apoiar neste desejo, mas este tempo futuro, uma vez alcançado, 

deverá tornar-se fonte de um novo projeto, num movimento que só terminará com a 

morte. Entre o eu e seu projeto deve persistir uma separação: o que o eu pensa ser deve 

revelar um ‘a menos’, sempre presente, em relação ao que ele deseja tornar-se 

(Aulagnier, 1979, p. 157). 

 

O projeto identificatório é um saber sobre os enunciados que ao longo da vida o 

sujeito vai utilizando para se definir e se apresentar ante os outros. É o que ele sabe e 

sobre o que pode falar: “aquilo que na cena do consciente se manifesta como efeito dos 

mecanismos inconscientes próprios da identificação; representa, a cada etapa, o 

compromisso em ato” (Aulagnier, 1990, p. 214). O projeto não é mais do que a resposta 

que o sujeito obtém cada vez que se pergunta “quem sou eu?”.  

No tempo da identificação primária, um choro, um grito ou qualquer outra 

manifestação do infans será interpretada pela mãe como sinal de uma necessidade ou de 

um estado de prazer ou desconforto. Isto colocará a mãe em posição de ser demandada, 

como objeto a quem esta demanda é dirigida; ela então se vê na obrigação de acudir a 

este apelo. Para isto, ela lançará mão das interpretações oferecidas pela tramitação de 

seu próprio desejo.  

Quando a mãe diz “coitadinho, está chorando porque ficou sozinho” ou “está 

com dor de barriga”, está interpretando de acordo com seu próprio modelo e criando um 

modelo para o filho. Este filho, porque indiferenciado, demanda tudo, avidamente e sem 

limitações, a uma mãe que quer dar-lhe tudo, satisfazê-lo em tudo. A mãe desse modo 

lhe oferece o objeto seio, sabendo que é muito mais do que alimento, que, a partir desse 

encontro inicial, se instituirá como primeiro objeto da demanda. Assim cria-se essa 

dialética tão especial segundo a qual “a mãe deseja que o infans demande e o infans 

demanda que a mãe deseje” (Aulagnier, 1990, p. 197). Há uma demanda de libido, de 

desejo, que é precursora do eu. 

Depois virá o tempo da identificação especular, consagrado por Lacan como o 

estádio do espelho17. Trata-se do momento de encontro entre o olhar do bebê e sua 

imagem no espelho, encontro confirmado pela presença da mãe que está ali, justamente, 

________________ 

  

17 Já abordamos este tema no início deste capítulo. Aqui, os comentários se referem aos pontos de vista 
que sobre o particular, são apresentados por Piera Aulagnier  
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para testemunhar sobre uma diferença e legitimar o júbilo; é o momento crucial de 

instauração da diferença entre seu corpo visto no espelho e o corpo da mãe.  

O júbilo e a onipotência, no entanto duram pouco. Confrontada com as limitações 

da realidade, com o fato incontestável de não ser tudo para a mãe, com as provas do 

desejo desta por outras coisas que não ela, confrontada com a proibição do incesto 

quando esperava a realização do desejo, face a face enfim, com a ameaça de castração, a 

criança deverá empreender um difícil movimento de renúncia à demanda própria às 

modalidades anteriores de identificação. Do contrário, pode perder seu lugar como filho, 

sua filiação a uma família e sua inclusão num grupo social. É este o momento que Piera 

Aulagnier chama de “momento de compreender”. O que a criança deverá compreender 

é que, para ter um futuro, deve renunciar à onipotência, ou seja, à posse de tudo – 

especialmente da mãe – deve renunciar a ser tudo o tempo todo. Ela só poderá 

compreender e renunciar, entretanto, a partir de uma promessa de ganhos futuros.  

As certezas da fase pré-edípica desmoronam quando, confrontada com o 

discurso paterno ou uma outra instância que o substitua, a criança percebe que o lugar 

que ocupava em relação à mãe era enganoso, uma vez que nunca foi tudo para a mãe e 

que era a única a acreditar que isto era possível. No registro identificatório, essa 

descoberta é a castração18. 

Deste doloroso processo de não mais se saber que lugar se ocupa no universo do 

outro é que surge a angústia. Para o “eu constituído”, a castração é um processo 

irreversível. Desterrado desse lugar de privilégio em relação ao desejo materno, só resta 

a insistente tentativa de voltar lá, embora seja apenas por um instante.  

As primeiras formulações atreladas à fase edípica e anteriores à castração (“me 

casarei com mamãe ou vou possuir todos os objetos”) guardam ainda muito claro o 

desejo de que o futuro traga o mesmo que hoje se deseja. O futuro não seria diferente do 

passado, seria um retorno do mesmo. Mas isto nos diz que a condição do eu se projetar 

no futuro depende da possibilidade do reencontro de um passado. O futuro deve trazer a 

promessa desse reencontro.  

Entretanto, ante a frustrada ilusão desse reencontro idêntico, o discurso social 

deve oferecer a possibilidade de um tornar-se valorizado, deve outorgar um direito de 

palavra e participação, este sim nada ilusório. Ou seja, é necessária uma grande 

________________ 

  
18 Ver nota de rodapé na p. 125. 
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recompensa que diga sobre o prazer futuro para se renunciar ao prazer mais primário. É 

necessário que o futuro seja promissor para se aceitar a mudança exigida e necessária. 

Mudança que depende principalmente do fato de se saber que o futuro não será igual ao 

passado, apesar de que se guardará sempre a crença na recuperação da identidade entre 

o que a criança já desejou e aquilo que agora se resigna a procurar. 

Quando, em pleno processo de se tornar autônoma, a criança formula a frase: 

“quando crescer, eu vou ser....”, nos encontramos ante uma primeira proposta de projeto 

identificatório, que se formula pela conjugação de um tempo futuro. Piera Aulagnier 

chama a atenção para o fato da criança, nesta passagem, mudar o uso do verbo ter para o 

ser, evidenciando o abandono da avidez desmesurada em prol de um projeto para o eu 

ameaçado pela castração. O que o eu espera tornar-se vem substituir os objetos que 

antes esperava possuir; o desejo de responder ao desejo materno, de ser o objeto de seu 

desejo, a coincidência entre o Outro e a mãe, deverão ser abandonados.  

A voz materna não poderá mais evitar as dúvidas e fechar o campo das 

incertezas. Como já foi dito, à pergunta “quem sou eu?” o eu responderá em nome 

próprio, forçada solidão que garante que o destino não dependerá exclusivamente do 

desejo de um outro único eu. Outras vozes serão ouvidas e outras idéias de si próprio 

serão constituídas, como uma duplicação da demanda que constitui o sujeito clivado, o 

ser sujeito. Se entre o eu e seu projeto deve sempre existir uma separação, se entre o 

“sou” de hoje e o “me tornarei” de amanhã deve sempre existir uma distância, se o eu 

presente é sempre um “a menos” que o eu futuro, há que poder lidar com essa frustração 

do re-encontro impossível; há que poder assumir a castração no registro identificatório, 

aceitar que a tentativa de encontro entre o eu e seu ideal – o que representaria o fim do 

processo identificatório – está fadada ao fracasso, e apesar disso continuar tentando. 

Piera Aulagnier diz: 

 

O eu assina, portanto, um compromisso com o tempo: ele renuncia a fazer do futuro este 

lugar no qual o passado poderá retornar, aceita esta constatação, mas preserva a 

esperança de que, um dia, este futuro lhe devolverá a possessão de um passado, tal qual 

ele sonhou (Aulagnier, 1979, p. 157). 

 

Trata-se, portanto, de uma esperança narcisista, que implica aceitar o fato de que 

não basta desejar para ter, e jamais se poderá possuir tudo; apesar disso, o desejo de 
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concordância total entre o eu e o ideal continuará, em função de que assumirá que 

deverá viver entre a esperança narcísica e o princípio de realidade, entre esperar e viver. 

Vemos então que, para que o eu se constitua, certas condições básicas – e não 

poucas – são necessárias. Talvez pudéssemos resumi-las dizendo que o eu, como 

enunciante singular, o discurso social e a realidade, devem ter alguns pontos de 

coincidência que lhes permitam uma montagem, que resulte no que estamos habituados 

a chamar de modelo.  

O modelo pode variar dependendo do paradigma predominante em cada 

sociedade, de modo que poderemos achar que um modelo diferente do compartilhado 

por cada um de nós é inferior, pré-lógico, atrasado. Mas também os modelos não podem 

ser tão individuais que fiquem totalmente fora das normas que regem sua cultura 

(Aulagnier, 1990, p. 240). Qualquer que seja o modelo, deve sempre legitimar a 

singularidade. Sendo verdade que o modelo é proposto pelo discurso social, é verdadeiro 

também que se trata de um produto histórico dos tantos e diferentes sujeitos que 

habitaram essa cultura.  

Bem, quando dissemos modelo, além de nos referirmos a um ideal, falamos 

também de algo que se oferece como padrão utilizável para verificar a própria realidade 

que o engendra e que oferecerá pontos de certeza. “A busca deste ponto e sua 

necessidade nos são comprovados através do pavor pelo qual o sujeito pode ser tomado 

frente a qualquer questionamento radical de sua verificação” (idem).  

Sobre esse modelo de realidade proposto pelo discurso social é que vai se 

constituir o modelo identificatório. O modelo de realidade difere de uma cultura para 

outra, o mesmo ocorrendo com as referências identificatórias do eu. Piera Aulagnier 

acrescenta:  

 

O desmoronamento do modelo identificatório ou do modelo da realidade, implica, 

inevitavelmente o desmoronamento do conjunto dos dois. Eis porque é impossível 

interrogar o modelo da estrutura psíquica, tal como forjado pela teoria de Freud, sem 

colocar a questão de seus efeitos sobre a realidade cultural (Aulagnier, 1990, p. 240).  
 

  

Assim, quando o modelo identificatório cai, o modelo da realidade 

necessariamente vai junto, e perdem-se os padrões de verificação. Se o futuro for 

desinvestido – como observamos em certos momentos de crise na vida política da 

humanidade – a certeza da origem também se verá fragilizada. Isto sem dúvida 



CAPÍTULO IV – HISTÓRIA EM CONSTRUÇÃO    130  

produzirá efeitos na subjetividade e novas formas de organização que poderíamos 

definir como patológicas, pois são as modalidades de funcionamento do eu que 

justificam e dão sentido ao conceito de psicopatologia, independentemente das diversas 

definições que tenhamos ou ainda venham a ser elaboradas sobre esta instância. 

Terminada a infância, a criança deverá estar apta a modificar sua relação de dependência 

com o pensamento dos pais. Aulagnier diz que é neste momento 

 

que se instala a “potencialidade” (neurótica, psicótica ou polimorfa) que decidirá sobre 

as formas de resposta e de defesa (neurótica, psicótica, perversa, somática) de que 

poderá dispor o eu confrontado com um conflito que pode surgir em diferentes pontos 

de seu percurso. O conceito de potencialidade engloba os ‘possíveis’do funcionamento 

do eu e de suas posições identificatórias, uma vez terminada a infância (Aulagnier, 

1989, p. 228).  

 

A potencialidade é portanto entendida não como destino e sim como 

possibilidade. Assim, seria impossível prever o futuro do eu, a não ser por aproximação. 

Pode-se sim, verificar presença ou ausência de condições que possibilitem um 

funcionamento harmônico do eu. Estaríamos, então, ante um amplo leque de possíveis 

respostas; amplo, porém limitado. Cabe ao eu fazer um trabalho através do qual pode 

procurar respostas mais ou menos adequadas aos estímulos que provocam mudanças em 

seu meio psíquico. Ante à falta de certas condições internas ou externas, porém, não 

poderá inventar novas defesas que não estejam já previstas em seu leque de 

potencialidades.  

Podemos observar como, desde a sombra falada até o projeto identificatório, há 

um movimento no qual o eu se constitui com duas instâncias: a identificada, provida 

pelo discurso materno e a identificante, que não é produto passivo do discurso do outro.  

Por algum tempo, o eu deixa ao outro a função de investir no seu futuro, uma 

“segunda antecipação” que funciona como alicerce para que, noutro momento, o eu 

tome para si estes desejos para não se transformar num “repetidor” do desejo do outro 

(Aulagnier, 1998, p. 29). O eu investe19 os enunciados identificatórios do porta-voz, 

graças ao que pode se apropriar deles e ser seu próprio enunciante. Identificante é o 

________________ 

  
19 A justificativa para o uso de catexia e seus derivados foi feita na última página do capítulo III. 
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trabalho de investimento do eu, e identificado é o enunciado do porta-voz, com o qual o 

identificante se identifica.  

A garantia de continuidade do eu depende de que o identificante se assegure o 

identificado atual e o porvir desse identificado. Assim, o futuro apresenta-se como uma 

verdade passível de ser construída sobre um modelo que se deseja que seja sempre 

perfeito (ou quase), e do qual o identificante é sempre protagonista.  

Estes identificados são móveis e, ao se juntar ao identificante, não sem conflito, 

provocarão modificações. Como o identificante se pretende fixo, a imagem que lhe 

outorga o identificado (o olhar do outro) vem coincidir ou não com ele, provocando 

então seu prazer ou sofrimento. Ele apreenderá, porém, que nenhum olhar é único e 

totalizador, que não existe um espelho único no qual se reconhecer, e que desta múltipla 

oferta de imagens, o eu terá que escolher as mais adequadas para prosseguir com o 

processo identificatório. Assim, poderá comprovar que as imagens mais adequadas 

serão aquelas que encaixem melhor no eu identificante. Deve existir, então, esse eu 

inamovível, fixo, ao qual alguma coisa possa ser acrescentada.  

Comprovamos então, que é necessário que a unidade “identificado-identificante” 

conserve certos pontos de certeza para que a identificação simbólica seja sempre 

possível, para que o eu, ilusoriamente, se reconheça como “indivíduo”, isto é, dotado de 

uma continuidade própria e reconhecível no seu processo de historização. Neste processo, o 

que é deverá guardar uma relação de causalidade com o que foi e com o que será.  

Só assim, o futuro poderá se apresentar como uma verdade passível de 

construção; só se o eu se reconhece nos enunciados sociais que falam dele é que poderá 

catexizá-los, o que é o mesmo que dizer que só catexizará aqueles enunciados 

identificatórios nos quais se reconhece.  

Podemos dizer que essas mensagens que o eu recebe sobre sua própria existência 

devem possuir o atributo da certeza. Isto não significa que não possam ser questionados. 

Muito pelo contrário, constantemente o são, basta ver o que acontece na adolescência. A 

dúvida e o questionamento dos enunciados servem não só para confirmá-los, mas 

também para promover as mudanças sempre aneladas em prol de uma existência mais 

satisfatória e de maior coincidência (Aulagnier, 1998, p 30-31).  

Sabemos, enfim, até pelo senso comum, que duvidar do próprio pensamento é o 

ponto de partida necessário para um outro pensamento que contenha mais atributos de 

certeza do que o anterior. Mas acidentes de percurso acontecem, e ninguém é livre de 
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lutos, desilusões e fracassos, e estes momentos de verdadeira crise (como o 

envelhecimento, por exemplo) só serão suportáveis se existirem pontos fixos de 

ancoragem simbólica ao resguardo das vicissitudes da existência, certos pontos que não 

percam catexia, aconteça o que acontecer, pois deles depende a sobrevivência do eu. 

Quando, ante um luto, se diz: “ele é forte, vai superar” é desse eu solidamente investido 

e bem balizado que se está falando.  

Piera Aulagnier utiliza a metáfora do quebra-cabeça (Aulagnier, 1989) para 

explicitar os mecanismos desta construção identitária ligada às diferentes 

“potencialidades”20 do eu-identificante que constituiriam as peças básicas a partir das 

quais o resto do quebra-cabeça poderia ser montado com um mínimo de certezas. 

Assim, será necessário que as peças originais e as agregadas mais tarde se ajustem, 

ainda que nas diferentes tentativas sempre esteja presente o risco de desencaixe, a 

potencialidade de uma fissura.  

Quando a fissura se apresenta no núcleo originário, encontramos a potencialidade 

psicótica correspondente ao conflito entre os componentes do próprio eu; no caso de 

serem as peças do segundo agrupamento que não se encaixam com as do primeiro, 

estamos na presença da potencialidade neurótica, marcada pelo conflito de ideais, pela 

frustração causada pela falta de amor e de objetos dignos de investimento.  

Mas haverá uma terceira possibilidade, que é quando aparentemente tudo se 

encaixa perfeitamente, ainda que o resultado final não coincida com o modelo que se 

esperava reproduzir. Este é o caso da potencialidade polimorfa, na qual Piera Aulagnier 

inclui a perversão, as somatizações e as relações aditivas, que analisa como relações 

passionais ou alienantes. É na potencialidade polimorfa que o conflito identificatório é 

composto: por um lado, é um conflito entre suas dimensões identificante e identificada 

(psicose) e, por outro, é um conflito entre o eu e seus ideais (neuroses). Esta 

potencialidade polimorfa estaria presente nos casos de certas formas de somatizações, 

nas relações passionais ou alienantes, nas toxicomanias e nas perversões. O que 

encontramos de comum a todas estas alternativas é o conflito do sujeito com a realidade, 

seja do próprio corpo, dos outros ou do campo social. Esta realidade, assim, torna-se 

responsável pelo sofrimento a que o sujeito é submetido.  

________________ 

  

20 Piera Aulagnier elaborou o conceito “potencialidade” para substituir o de “estrutura” depois de seu 
rompimento com Lacan em 1969. 
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Considero fundamental ressaltar que Piera Aulagnier define todo o processo 

identificatório em termos temporais: o primeiro tempo é aquele que vai do nascimento 

até a constituição do eu e o segundo vai a partir deste ponto até o estabelecimento da 

potencialidade.  

Sobre o primeiro tempo, só se pode ter conhecimento através dos relatos dos 

outros (geralmente os pais). São eles que falam desse tempo em que ainda não há um eu 

historiador, mas que produz os primeiros identificados, já antecipados no discurso 

materno e projetados sobre o bebê; aí justamente o tempo inexiste para o infans.  

O segundo tempo, que se inicia com a constituição do eu, e portanto marca o 

começo da história (ou melhor, da função do eu como seu próprio historiador) e culmina 

com a implantação das potencialidades, é marcado pelos encontros com os objetos que 

serão as novas peças do quebra-cabeça de sua história. Pois bem, o mais interessante 

desta elaboração é que, nestes encontros, o eu não permanece imóvel e passivo, e sim 

num contínuo “trabalho de auto-modificação” (Aulagnier, 1989, p. 229-30).  

Sem essa possibilidade de o eu se auto-modificar ante o olhar ou a voz do outro, 

o processo identificatorio cessaria por completo. Pensado assim, o processo identificatório 

só é possível no campo do relacional (do encontro). Neste campo, as propostas 

modificadoras do outro só poderão ser aceitas com a condição de respeitarem o não-

modificável. Este ponto é um momento de virada, uma encruzilhada na qual, ante os 

encontros possíveis e necessários, o eu deverá modificar sua relação de dependência 

com o pensamento do casal parental.  

Falamos de um momento em que se estabelece uma ligação entra as posições 

identificatórias conseguidas neste vínculo primário e as futuras, que virão modificar o 

posicionamento do sujeito ante esta relação. Ligação que marca um presente e a 

possibilidade de um futuro diferente, modificável, surpreendente até. E Piera Aulagnier 

esclarece: 

 

Quando, por sua vez, o eu da criança atinge este ponto, deverá concluir definitivamente 

este trabalho realizado até então com a colaboração do eu dos pais: preservar uma 

separação entre os emblemas imaginários e as referências simbólicas, entre os suportes 

de uma esperança narcísica à qual o sujeito não renuncia nunca, e referências que lhe 

designam e lhe garantem sua posição na ordem simbólica, mas lhe proíbem de ocupar 

outra (Aulagnier,1989, p. 237). 
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A constituição do eu do primeiro tempo e as possibilidades de futuro que se 

abrem no segundo vão depender, então, dos encontros com os outros e com a realidade. 

Encontros sempre conflitivos, pois guardam em seu horizonte a ameaça – sempre 

presente entre dois desejantes – de que sejam desvalorizados os atributos que 

justamente os tornariam desejáveis. Ante esta situação, o eu irá estruturando diferentes 

qualidades de defesas, que constituirão uma espécie de capital defensivo ao qual poderá 

recorrer cada vez que o conflito for reeditado.  

Enfim, podemos dizer que o que caracteriza o processo identificatório é o 

movimento permanente, isto é, o fato de nunca estar acabado (como diz Guimarães 

Rosa, através da fala de Riobaldo na epígrafe que abre este capítulo). Mas, para isto ser 

possível, é necessário que haja uma certa ancoragem, um ponto a partir do qual tudo 

adquira um sentido e onde passado, presente e futuro se encadeiem.  

Essa ancoragem simbólica está formada por um conjunto complexo de 

identificações, realizadas com os enunciados “proferidos pelos outros significativos” 

(Aulagnier in: Hornstein, 1994, p. 74). Para o sujeito construir uma resposta para a 

pergunta básica “por que estou aqui?”, deve poder se responder sobre a origem e o fim, 

de onde vem e para onde vai. Este é o sentido que tem para a psique a figura do desejo, 

que, como já dizia Freud em “O Poeta e o Fantasiar”, atua como o fio que mantém 

unidas as contas de um colar, encadeando passado, presente e futuro.  

 
2.5. Construindo a história 

 

Este nosso percurso pelos conceitos de Piera Aulagnier nos mostra que a história 

é uma malha formada pelos fios da memória e do desejo que tecem a temporalidade do 

sujeito, na qual se desenvolve seu pensamento.  

Para o projeto identificatório se conservar vigente, é necessário que se exerça 

uma considerável dose de repressão, pois o eu, em sua totalidade, compreende todas as 

representações e enunciados nos quais ele alguma vez se reconheceu. Muitos deles 

permanecerão através do tempo como objetos de investimento atual ou como simples 

recordação de um momento da existência altamente investido, enquanto outros serão 

rejeitados.  

As lembranças dessas posições passadas não são mais do que a história do eu, o 

saber do ‘eu pelo eu’, a partir do qual projetará o futuro. Mas isto só será possível 
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porque uma parte é esquecida, justamente aquela que não coincide com o projeto. 

Assim, a própria história será coerente e adequada. Vemos então que o eu é uma história 

formada pelos enunciados que constituíram o projeto identificatório, pelos enunciados 

presentes que coincidem com o projeto e pelos outros que, justamente por não 

coincidirem, são vítimas da ação repressora.  

 

O Eu é constituído por uma estória21 representada pelo conjunto dos enunciados 

identificatórios cuja lembrança ele conserva, pelos enunciados que manifestam, no 

presente, sua relação com o projeto identificatório e, enfim, pelo conjunto dos enunciados 

em relação aos quais ele exerce sua ação repressora, para que eles permaneçam 

excluídos de seu campo, de sua memória, de seu saber. Permanece inconsciente para o 

Eu e é isto que, essencialmente, representa o Eu inconsciente: a ação repressora por ele 

exercida e que conduz à repressão de uma parte de sua estória” (Aulagnier, 1979, 

p. 160). 

 

A ação repressora exercida por uma parte do eu (a inconsciente) reprime os 

enunciados que não se adequam à história, os enunciados inconvenientes ao relato, que 

se reconstrói de forma permanente. Podemos dizer que há toda uma parte da história do 

eu que é reprimida, constituindo o eu inconsciente e que representa a condição 

necessária para que o eu consciente possa se constituir como um saber. 

Vemos então que este saber fundante do projeto identificatório, além de permitir 

o acesso ao futuro, tem como resultado a construção de um passado compatível e 

adequado ao projeto, que será por definição, temporal. Assim, constituição do eu, tempo 

e história, são categorias inseparáveis ligadas à temporalidade. Lembremos que, embora 

as primeiras identificações sejam providas pela mãe, o que o torna identificado por 

ela, o eu não é uma simples marionete na sua mão; ele é também uma instância 

identificante. 

A realidade histórica é o conjunto dessas experiências que marcam a infância. 

Experiências de ordem afetiva, somática e psíquica, que produzem efeitos e 

especialmente uma organização de seus recursos psíquicos. Experiências que segundo 

sua qualidade serão estruturantes ou desestruturantes de sua aparelhagem básica. 

________________ 

  

21 Conserva-se o termo ‘estória’ em lugar de história, tal como consta na tradução de Maria Clara 
Pellegrino. 



CAPÍTULO IV – HISTÓRIA EM CONSTRUÇÃO    136  

Experiências que serão reprimidas e reconstruídas sempre que a realidade venha a 

solicitar a utilização desses recursos. E Piera Aulagnier conclui: 

 

Se pudemos afirmar que um dos efeitos da experiência da castração se manifesta através 

da assunção, pelo sujeito, de um saber sobre sua própria morte, devemos também 

acrescentar que esta assunção tem como antecedente necessário a apropriação de um 

projeto identificatório que é, inevitavelmente, um projeto temporal. Projeto no qual 

continua a existir o sonho de um amanhã sempre postergado, que permitiria, finalmente, 

que o desejo encontrasse o objeto de sua busca e que o Eu pudesse anular o ‘a menos’ 
que o separa do ideal por ele sonhado (Aulagnier, 1979, p. 161). 

 

Quando dissemos que a psicanálise se importa com a verdade histórico-vivencial 

e com a realidade psíquica, não estamos colocando uma oposição entre realidade 

objetiva e representação fantasmática. Trata-se de encontrar as relações entre as 

experiências significativas da vida de um sujeito, balizadas pelas circunstâncias da 

realidade, e as circunstâncias fantasmáticas que a acompanharam. Entre ambas, 

encontraremos uma interpretação do eu que, como historiador, quererá elucidar a 

causalidade de sua existência (Aulagnier apud Hornstein, 1994, p. 25 e 1979, p. 59).  

Então, todo estímulo, toda excitação, terá acesso ao registro do eu se for capaz 

de promover idéias, cujo encadeamento dará lugar a um “fluxo pensante” que atua como 

uma tradução simultânea dos estímulos em representações do eu consciente. Estas idéias 

podem permanecer em forma latente, sendo necessário o ato de pensar para fazê-las 

conscientes e criar um novo fluxo ideativo.  

O que não for passível de representação não terá existência para o eu, mas isso 

não significa que se veja livre de seus efeitos. O eu pensa, critica, se questiona, duvida, 

conclui. A atividade de pensar é “condição de existência do eu”. Dissemos novo fluxo 

ideativo pois este trabalho de pensar, de metabolizar, não é a simples reprodução ou 

resgate do reprimido; neste trabalho de representar, há sempre a construção do novo. 

Esta função de inteleção, entretanto, só é possível porque se apresenta à psique como 

uma nova zona erógena, isto é, como fonte de prazer; esta é uma condição necessária 

para a permanência do investimento na atividade de pensamento. 

Com o declínio do Complexo de Édipo, o eu deverá poder aceitar a diferença 

entre o que ele é (ou como ele pensa que é) e o que gostaria de ser. Deverá aceitar a 

idéia de que não ocupa o lugar que gostaria e deverá lutar para ocupar esse outro lugar 
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tão anelado – que saberá não poder ser igual, jamais. Mas, neste processo, o eu não está 

só, pois novas referências virão modelá-lo, situando-o numa realidade possível e 

também oferecendo miragens.  

É fundamentalmente neste momento, porém, que se abre um primeiro acesso ao 

futuro, pois é nele que deverá projetar o reencontro com um estado e um ser passados. O 

eu deverá fazer pensável para si mesmo o seu próprio devir, deverá ter um futuro, e esta 

é uma condição essencial para o seu funcionamento. O trabalho de historização é a base 

do processo de identificação, que transforma um tempo do que já foi em discurso, 

tempo do qual se pode falar; o discurso substitui o tempo perdido.  

Usando uma metáfora bélica, Piera Aulagnier diz que o eu trava 

permanentemente um combate “nunca definitivamente ganho, nem definitivamente 

perdido” (Aulagnier, 1989, p. 207) para defender as posições que tanto custou a 

adquirir. Posições estas que orientam o auto-investimento no seu próprio espaço 

identificatório; este, embora arduamente conquistado, não está isento de ser invadido 

por um inimigo externo ou interno.  

O eu pode se precaver deste duplo perigo conservando títulos de propriedade 

que o legitimem nesse espaço. Mas acontece que o eu perde, ao longo do tempo, todos 

os documentos com os quais poderia provar que realizou sobre esse espaço um verdadeiro 

trabalho de tomada de posse, convertendo-o num espaço habitável, que desalojou os 

fantasmas arcaicos que o habitavam antes dele e que não cessavam de acossá-lo.  

Desses documentos que lhe permitiriam mostrar ante a “lei” que não é um 

usurpador, ele só conserva alguns fragmentos, alguns contratos desbotados, que falam 

de pedaços de sua história, de fatos isolados que não consegue articular com o resto, 

lembranças parciais de algumas batalhas e poucas conquistas. Escreve Piera Aulagnier: 

“A tarefa do eu será transformar esses documentos fragmentados numa construção 

histórica que dará ao autor e aos seus interlocutores a sensação de uma continuidade 

temporal” (Aulagnier, 1989, p. 208), podendo assim ligar o passado ao presente, o que é 

ao que foi e projetar no futuro um tornar-se. Aí, deve poder conciliar o que sempre foi, o 

fixo, o ilusoriamente imodificável, com os desejos do que quer ainda vir-a-ser.  

Este discurso é essencialmente seletivo, pois reconstrói o passado em função das 

necessidades identificatórias do presente, tendo como objetivo fundamental substituir 

um conflito. Conflito este, que será em primeira instância aquele que opôs identificado a 

identificante, depois, o eu e seus ideais e, finalmente, o eu e os objetos por ele 
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investidos, dos quais nem sempre recebe as respostas esperadas. Mas, será através da 

relação com esses objetos que o eu construirá sua própria história. Nesse sentido, é claro 

que não podem faltar ao eu objetos de identificação, objetos aos quais demandar a 

posição de desejante, sem a qual a construção se detém e o eu se aniquila.  

Então o eu, que é uma instância não totalmente autônoma, porém tampouco 

totalmente dependente, precisa do outro para se constituir e para se sustentar. O eu é 

uma história construída na relação com os outros, como bem define Freud em “O eu e o 

isso”. Neste texto, Freud considera que o eu é um precipitado dos investimentos de 

objetos abandonados, contendo a história dessas relações de objeto. E Piera Aulagnier 

acrescenta: “O Eu é um produto das sucessivas experiências de impotência em que foi 

modelado pelo outro” (Aulagnier apud Hornstein 1994, p. 73). 

Neste sentido, as idéias que constrói a seu respeito terão sempre uma dupla 

referência: por um lado, o saber que já possui sobre si, ou seja, seu próprio 

reconhecimento; por outro lado, terá o reconhecimento que deverá encontrar no olhar 

dos outros. Progressivamente, o eu abandonará a escuta exclusiva de uma única voz que 

o defina, para ouvir o conjunto de vozes, o discurso do conjunto. 

Na identificação do narcisismo secundário, vão se incorporando ao eu traços dos 

objetos investidos, o que permite abandoná-los como tais. Assim a perda pode ser 

compensada, pois o investimento no eu substitui a eleição libidinal. O objeto é 

neutralizado ao ser substituído, convertendo-se o próprio eu em objeto de desejo. O eu 

passa a ser o objeto, ou ao menos um traço dele. 

Ter o objeto (registro objetal), não sê-lo (registro narcísico), aceitá-lo como 

diferente, como um outro, significa aceitar sua variabilidade, sua vulnerabilidade e até 

sua ausência. Significa aceitar o sofrimento da não coincidência com o ideal e o 

sofrimento da frustração; diante disso, o eu poderá empobrecer suas relações objetais 

com um sobre-investimento narcísico que suprime, por incorporação, a distância que o 

separa dos objetos. 

  

Há, sem dúvida, algo de muito paradoxal na maneira pela qual o processo 

identificatório institui a existência do eu, pois, sem as identificações primordiais com os 

enunciados maternos, ele não existiria. Para existir, todavia, tem que poder se separar 

desses enunciados. Deve haver um eu separado do eu da mãe, tem de haver uma 

possibilidade de não identificação, e esta possibilidade será dada pela presença de uma 

determinação simbólica no psiquismo dos pais que o reconheça como outro (Aulagnier 

apud Hornstein, 1994, p. 76). 



CAPÍTULO IV – HISTÓRIA EM CONSTRUÇÃO    139  

Só assim o eu poderá se reconhecer como separado, diferente do outro. Mas 

neste processo ganhará uma instabilidade e precariedade que não conhecia, em que os 

objetos poderão faltar ou poderá ser abandonado por eles. Para poder enfrentar esta batalha, 

que lhe exigirá um permanente processo de auto-modificação, deverá sentir que conta com 

um porto seguro, uma parte de si que, “haja o que houver”, permanecerá sempre a mesma, 

imodificável, uma guardiã de sua identidade. Só com este “compromisso identificatório” 

poderá entregar uma parte de si para a mudança (e o crescimento). Piera escreve:  

 

Mas também podemos afirmar que o Eu é este compromisso identificatório, através do 

qual nos reconhecemos como elemento de um conjunto e como ser singular, como 

efeito de uma história que nos precedeu e como autores de outro que conta nossa vida, 

como mortos futuros e como vivos capazes de não levar muito em consideração o que 

eles mesmos sabem acerca deste fim (Aulagnier, 1984, p. 225). 

 

Auto-modificação (Aulagnier, 1990, p. 241) não é escolha, mas necessidade de 

sobrevivência do eu; à qual se chegará através do princípio de realidade. Só como 

produto das sucessivas frustrações, experimentadas ante a não satisfação imediata de 

suas necessidades ou ante o fracasso da alucinação para satisfazê-las, o eu abandona o 

modo primário de satisfação e enfrenta a realidade do mundo exterior. Esta lhe exigirá 

uma dupla modificação: em sua própria percepção e nessa exterioridade que será 

representada, incluindo, a partir desse momento, os motivos de seu desprazer.  

Esta possibilidade do psiquismo de privilegiar o processo secundário se dará 

apoiada nos fenômenos do pensamento consciente que conhecemos como memória, 

atenção e ação modificadora da realidade. Estes permitirão a corroboração da percepção 

graças à rememoração de experiências passadas.  

 
2.6. Atividade de pensar e realidade 

 

  

A realidade deverá sempre estar de acordo com o modelo que se tem dela, o que 

permite o afastamento do que pode se apresentar como perigoso ou ameaçador para o 

eu. A realidade assim concebida representa um saber que permite a construção do saber 

sobre o eu. Isto quer dizer que este eu que sabe sobre si, que tem um conhecimento 

perfeitamente estruturado da realidade exterior, tem também um saber sobre sua própria 
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realidade psíquica, e é sobre estes dois fatores – mundo físico e mundo psíquico – que a 

ação modificadora há de se realizar.  

Trata-se no entanto de um saber que versará, muito especialmente, sobre aqueles 

assuntos que o colocarão numa situação de salvaguarda de suas funções, relativas ao 

próprio corpo, a suas necessidades e às experiências que, em contato com o mundo, 

mostraram-lhe situações de perigo. O princípio de realidade, então, está formado por 

fragmentos do saber que se tornam vitais para a sobrevivência e o bem-estar do eu. 

Em princípio, a realidade é aquilo que se nos apresenta como uma verdade 

evidente: “para o sujeito, a realidade coincide com a totalidade dos fenômenos cuja 

existência constitui uma evidência” (Aulagnier apud Hornstein, 1994, p. 118). Verdade 

e realidade são dois conceitos intimamente ligados ao cultural e aos referenciais 

dominantes. Assim, cada cultura criará seus próprios parâmetros de realidade, que darão 

conta da produção de um pensamento explicativo sobre as causas dessa realidade.  

Por outro lado, existe uma “causalidade demonstrada” mais ou menos comum a 

todos os membros de uma cultura, não questionável, sobre a qual os indivíduos tecerão 

suas fantasias e farão suas interpretações pessoais. Ela constitui uma “causalidade 

interpretada”, esta singular, referida a sua própria maneira de participar da realidade e 

passível de ser questionada pelos outros. O parâmetro explicativo da realidade pouco 

importa, o que nos interessa agora é que ambos os tipos de explicações co-existem em 

todos os sujeitos, e por isso é tão difícil chegar a um acordo sobre algo aparentemente 

tão evidente quanto a realidade (Aulagnier, 1990, p. 233). 

De qualquer ponto de vista, devemos concordar em que a explicação causal é 

uma necessidade psíquica e a ausência de explicação para o sofrimento pode causar 

profundos danos à integridade psíquica. Conhecer a causalidade do que aflige o homem 

é um de seus grandes anseios; conhecer a origem possibilita se dirigir a um destino 

também conhecido – as explicações religiosas que o digam. 

O eu possui uma exigência de significação e, assim, tudo que vive e forma parte 

de seu universo passará por alguma prova de realidade e será atribuído a uma 

causalidade inteligível. Só pertence à realidade aquilo que se ajusta a um saber, que será 

o saber dominante em cada cultura, seja ele mítico, científico ou do senso comum, o que 

constitui uma evidência. É desta forma que o eu poderá produzir representações ou 

enunciados, poderá pensar e questionar a realidade, pois, apesar das constatações da 

realidade, o eu está condenado a duvidar: a atividade de pensar é condição de existência. 
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Como acabamos de ver, a atividade de pensar está em articulação com o eu e a 

realidade. Piera Aulagnier, em “A violência da Interpretação”, começa um tópico 

chamado “A atividade de pensar” dizendo:  

 

A partir de um momento dado que marca a passagem do estado de infans ao de criança, 

a psique vai adquirir os primeiros rudimentos de linguagem e uma nova ‘função’: daí 

resultará a constituição de um terceiro lugar psíquico, no qual todo o existente deverá 

adquirir o status de ‘pensável’, necessário para que ele adquira o atributo de dizível. 

Este pensamento-dizível pode ser definido como ‘inteligível’: assim se estabelece uma 

‘função de intelecção, cujo produto será o “fluxo ideativo” que acompanhará o conjunto 

da atividade, da mais elementar à mais elaborada, da qual o eu pode ser o agente. Toda 

fonte de excitação, toda informação, só pode ter acesso ao registro do eu se ela pode dar 

lugar à representação de uma idéia. Toda atividade do eu vai se traduzir num fluxo 

pensante explícito ou implícito. Uma verdadeira tradução simultânea em idéia de toda 

vivência consciente do eu. Esta tradução representa um fundo latente, silencioso, mas 

que o eu pode tornar presente por um ato de reflexão sobre sua própria atividade. O 

dizível é, portanto, a qualidade própria das produções do Eu (Aulagnier, 1979, p. 59).  

 

Agora, esta “função de intelecção” apresenta-se à psique como uma nova “zona-

função”, zona erógena investível que será fonte de prazer. Assim, o prazer do pensável 

deverá anteceder a atividade de pensar, própria do processo secundário.  

É necessária uma certa reciprocidade entre o sujeito e a realidade. Esta deve 

colaborar para que o corpo e as atividades psíquicas sejam preservadas, para que o eu 

queira investir na vida e não renuncie a um ou às outras, para que queira pensar. O eu 

deve extrair um prazer mínimo necessário para que a vida seja possível, para preencher 

suas necessidades psíquicas e suas exigências vitais. Uma condição mínima necessária 

para que o eu invista na preservação de seu corpo e no funcionamento de seu psiquismo.  

Este prazer é necessário para viver, porém não é suficiente para que o eu escolha 

continuar vivendo. Para escolher continuar investindo na vida como possibilidade, é 

necessário um “plus” de prazer, um prazer este sim, suficiente para suportar os 

sofrimentos que a realidade venha lhe impor. O prazer suficiente reside na possibilidade 

de escolher e ser escolhido fora do campo do estritamente necessário, aquilo que faz 

com que a vida, além de ser possível, valha a pena. 

 

  


