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A dificuldade social em assimilar 
os homens como cuidadores: 
diálogos entre gênero e cuidado

Gabriela Velocini 1 
Mariane de Paula Ramos 2

Resumo:

O presente trabalho tem o intuito de problematizar a ideia preconcebida de que homens 
não possuem capacidade para exercer tarefas de cuidado, uma vez que, os estereótipos que 
marcam o gênero masculino associam-se à virilidade, força, atividade, agressividade, etc. Assim, 
ao atuarem em profissões que demandam o ato de cuidar de crianças, os homens sofrem com a 
desconfiança dos pais e comunidade no geral que esperam que ele seja um possível abusador. 
Para ilustrar a questão, recorreremos ao filme dinamarquês A caça (2012) dirigido por Thomas 
Vinterberg.

Palavras-chave: psicanálise, cuidado, gênero, a caça.

[1] Gabriela Velocini Simão Novais. Graduanda em psicologia pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Bolsista CNPq. 
[2] Mariane de Paula Ramos. Graduanda em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG.)

Considerações iniciais

Observa-se no imaginário social uma imensa dificuldade em apreender a capacidade 
de exercer funções de cuidado por parte dos homens, sobretudo porque os estereótipos que 
marcam o gênero masculino associam-se à virilidade, força, atividade, agressividade, em suma, 
características que afastam a passividade, socialmente articulada às mulheres. O ato de cuidar é 
traduzido pela cultura enquanto essencialmente feminino, deslegitimando assim, não só aptidão 
masculina, mas também, o possível desejo dos homens de cuidarem de seus bebês ou de outras 
crianças. 

A generalização dos estereótipos de gênero pode contribuir para reforçar a rigidez dos 
papéis sociais. Neste sentido, quando um homem se propõe a exercer funções de cuidado é 
instantaneamente relacionado à feminilidade, à homossexualidade, ou então, esses cuidados 
são tidos como inadequados, estranhos e até mesmo associados à vitimização da criança. 
Tal argumento pode ser exemplificado por um acontecimento em Barretos (SP), relatado pelo 
jornal Folha de S. Paulo em março de 2015, em que mães de alunos de creches mobilizaram-se 
contra a decisão da prefeitura de substituir professores por cuidadores e auxiliares, entre os 
quais constavam nomes de homens para executar a função. Dentre as problematizações dos 
pais, estava o fato de que seria desagradável ter um homem fazendo a higiene de seus filhos. 

Frente às alterações demográficas, promovidas pelas transformações sócio-históricas, 
que também ocasionaram uma reorganização do mercado de trabalho, o qual tem admitido, 
cada vez mais, homens para exercerem funções de cuidado, mesmo que ainda haja uma 
predominância de mulheres em ofícios ligados ao cuidar (Bilac, 2014), mostra-se de total 
importância levantar a discussão da desarticulação entre cuidado e gênero. Assim, tendo em 
vista as modificações políticas, econômicas, sociais e culturais desencadeadas pelos avanços 
tecnológicos, pelas conquistas feministas e pelos movimentos LGBT, é necessário revisar a 
teoria psicanalítica, que corre o risco de reproduzir estereótipos de gênero, tal como, reforçar 
o modelo heteronormativo de família, já que, muitos dos conceitos psicanalíticos referenciam-se 
à estrutura domiciliar nuclear, contribuindo para delinear papéis sociais inflexíveis. A psicanálise 
convencional atrela o homem a uma figura invasiva, em grande parte, associada à lei, enquanto 
que, na psicanálise winnicottiana o homem, em seu papel de pai, é traçado como substituto dos 
cuidados da mãe. Em qualquer uma dessas correntes teóricas, os cuidados masculinos são 
deslegitimados e, portanto, desautorizados. 

Levando em consideração a grande relevância social dos escritos psicanalíticos e os 
impactos dos estereótipos de gênero no comportamento humano, o presente trabalho visa 
questionar, à luz da psicanálise laplancheana, a associação entre cuidado e gênero. Para tanto, 
será acessado o filme A caça como recurso midiático, a fim de ilustrar os argumentos cunhados 
ao longo do artigo.

Construção de gênero e seus impactos na transmissão 
do cuidado

Para Badinter (1985), a teoria psicanalítica sobrecarregou a mulher, em seu papel de 
mãe, atribuindo-lhe muita responsabilidade na educação e desenvolvimento psíquico da criança, 
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destituindo o pai do lugar de cuidador. Assim, a teoria psicanalítica acaba ofertando respaldos 
para manutenção da rigidez dos papéis sociais de gênero, reforçando um determinado 
modelo de estrutura domiciliar, heteronormativo, no qual existem funções predominantemente 
masculinas e femininas. 

Quando pensamos, por exemplo, no complexo de Édipo, da maneira como foi descrito 
por Freud (1924), fica fácil evidenciar a crítica de Badinter, pois o fundador da psicanálise 
descreve um lar heteronormativo, onde a criança se enamorará, geralmente, pelo progenitor do 
sexo oposto. Nessa teoria, as meninas parecem abdicar desse desejo devido ao medo de perder 
o amor e os meninos, por sua vez, abdicam temendo a concretude da castração.  O medo de 
perder o amor e o medo de perder a virilidade são características associadas e esperadas 
socialmente de mulheres e de homens, respectivamente. Além disso, é importante ressaltar que 
o pai em Freud aparece como uma figura punitiva e perseguidora. O psicanalista (1912) afirma: 
“Quando o paranoico designa alguém de suas relações como seu ‘perseguidor’, coloca-o assim 
ao lado do pai, situa-o numa posição que lhe permite fazê-lo responsável por tudo o que 
percebe como sua desgraça” (p.87). A figura paterna aparece então, como destituída de uma 
capacidade de cuidado e de vinculação afetiva. 

Nos pós-freudianos, tal como Winnicott (1963/1983), atribuições entendidas como 
paternas e maternas também se fazem presentes. Ao dissertar sobre o cuidado para com 
os infantes o psicanalista inglês enfatiza a importância da mãe e, neste sentido, Winnicott 
(1963/1983) afirma:

Sob o título de “preocupação materna primária”, me referi às profundas 
mudanças que ocorrem na mulher que está tendo um bebê e minha opinião 
é que este fenômeno, tenha o nome que se queira, é essencial para o bem 
estar do lactente. É essencial porque sem ela não existe ninguém que esteja 
suficientemente identificado com o lactente para saber o que ele necessita, de 
modo que fica faltando a porção básica de adaptação. (p.231)

O argumento de Winnicott oferece subsídios para uma naturalização do vínculo afetivo 
entre a mulher e seu bebê, o que é denominado por Badinter (1985) de mito do amor 
materno. É como se o simples fato de engravidar garantisse a uma mulher a identificação 
natural com seu bebê, “sem ela não existe ninguém que esteja suficientemente identificado 
com o lactente” (Winnicott, 1963/1983, p. 231). Tal pensamento dá margem para uma possível 
desresponsabilização do pai, colocando em questão a capacidade deste de estabelecer um 
vínculo legítimo com o infante, atribuindo ao homem um papel secundário no cuidado dos bebês. 

Algumas correntes da psicanálise insistem em sustentar que uma função materna ou 
função paterna, não se referem, necessariamente, ao pai ou à mãe, em sua presença física, 
real, mas sim, em termos de imago, portanto, essas funções podem ser realizadas por qualquer 
adulto, independentemente de seu gênero.  Entretanto, percebe-se que há neste argumento 
uma forte ligação entre sexo biológico e função, mesmo que essa seja negada. Voltando à 
teoria winnicottiana, percebemos que, apesar de propor uma visão deslibidinizada da figura 
do pai, essa ainda se encontra articulada às noções de razão e virilidade. Neste sentido, Belo, 
Rêda e Fidelis (2015) apontam para a dobra ideológica presente na teoria do amadurecimento 
humano, em que o papel do pai aparece como secundário e indireto nos cuidados com o bebê. 
O psicanalista inglês destitui o homem de uma interação dinâmica com a criança, deslegitimando 
seus cuidados suficientemente bons, apontando-os como substitutos ou auxiliares da mãe, que 
é delineada como a grande responsável pelos cuidados com o bebê. 

Entretanto, atribuir funções ao pai e à mãe (ou a representantes destes), já é uma 
tradução de gênero, tendo em vista que, o paterno induz à presença masculina, da mesma 
forma que, função materna remete ao feminino. Desta maneira, as classificações binárias, tão 
caras à psicanálise, tais como, paterno/materno, masculino/feminino, fálico/castrado, atividade/
passividade, atuam como códigos que organizam o pulsional, em prol da integridade narcísica, e 
assim, da manutenção do eu. Apesar de ser funcional e benéfica em certo sentido, a classificação 
binária corre o risco de gerar sofrimento decorrente da angústia provinda da rigidez dessas 
posições, as quais foram construídas ao longo das contingências históricas, sendo reforçadas e 
reproduzidas nas mais diversas instâncias culturais.

É o que nos mostram Reis e Maia (2009), pautadas em diversos estudos sobre o impacto 
do processo educacional na construção do gênero, explicam que os estereótipos de gênero são 
o conjunto de estigmas a respeito do comportamento e características sexuais secundárias, 
oriundos de uma construção histórica e cultural, facilitada pelos processos educacionais 
mediados através das instituições sociais, tais como a família e a escola. Contudo, a socialização 
concretiza-se por meio da transmissão de valores e ideologias inerentes à solidificação dos 
estereótipos de gênero. A educação sexista reforça a naturalização do binarismo de gênero, 
determinando a rigidez dos papéis sociais destinados a homens e mulheres. 

Desta forma, há expectativas particulares em relação a cada posição de gênero, o 
que as autoras pontuaram, de acordo com Whitaker (1995), como sendo decorrente de uma 
educação baseada em representações sociais do que define o masculino ou o feminino. Essas 
imagos funcionam a partir da dinâmica das hierarquias de poder, ditando os modelos ideais a 
serem seguidos. Neste sentido, a mulher é articulada à postura passiva e submissa, enquanto o 
homem é intimamente relacionado aos comportamentos ativos, dominador, insensível, provedor 
e agressivo, posições estas que são frutos de uma contingência histórica, responsável pela 
construção de papéis e funções sociais de gênero, impondo o condicionamento, não só das 
características e comportamentos adequados, mas também, o adestramento do corpo biológico 
às normas sociais. 

Ainda segundo Reis e Maia (2009), as expectativas em relação ao gênero do bebê são 
traçadas muito antes da criança nascer, sendo influentes na integralização da identidade, já que 
as crianças são educadas a partir das suposições de gênero, portanto, o processo educacional 
contribui para reproduzir os estereótipos de gênero. Neste sentido, as autoras argumentam 
que há uma nítida distinção na educação de meninas e meninos, o tratamento e o manejo com 
ambos os gêneros apresenta intensa diferença, ancorada nas concepções sexistas. Desde a 
mais tenra infância, as meninas são estimuladas a comportamentos submissos e os garotos 
incentivados a atitudes agressivas, aspecto muito marcante nas brincadeiras infantis. Assim, os 
processos culturais propiciam a articulação da feminilidade com as funções de cuidado, como 
também acabam condenando a capacidade suficientemente boa de cuidado dos homens. 

Definir as funções paternas e maternas implicam consequências silenciosas, mas não 
menos destrutivas, visto o grande impacto da psicanálise no meio social, decorrente de seu 
caráter científico e acadêmico. De acordo com Foucault (1970/2014), a psicanálise é um 
dispositivo discursivo, ministrada dentro de uma relação de poder, que tem caráter científico 
e, neste sentido, promove impactos sócio-políticos. Para Mezan (2002), a teoria analítica é 
um instrumento de leitura dos fenômenos culturais, os quais passam pela sociologia, política, 
economia e história, sendo a própria psicanálise fruto do trabalho de cultura e, portanto, 
comprometida com arranjos culturais particulares e seus respectivos recalcamentos. Neste 
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sentido, mostra-se de total importância seguir a determinação laplancheana (Laplanche, 1988b; 
1992) de ler a teoria analítica a partir de suas próprias ferramentas metodológicas, quais sejam 
a de estar atento às defesas da própria teoria, reconhecendo a força do inconsciente. 

Laplanche (1988a) introduz conceitos inovadores e cruciais, não mais fundamentados 
na filogenética como quis Freud, para pensar a constituição do psiquismo, que emerge a partir 
do desamparo antropológico fundamental, isto é, da passividade originária do bebê, o qual 
inicialmente não possui tópicas psíquicas delineadas, apresentando-se em completo caos 
pulsional. Neste sentido, o autor argumenta em favor da relevância da presença de um adulto, 
independente de seu gênero, na execução dos cuidados (ou da sedução) com o bebê, por meio 
dos quais, serão implantadas mensagens sexuais, enigmáticas tanto para o infante, quanto 
para o próprio adulto, que possui a alteridade inscrita, devido à existência, em seu psiquismo, 
de restos imetabolizáveis, resistentes ao trabalho tradutivo. Sendo assim, o que irá determinar 
se um adulto será um bom cuidador ou um agressor sexual, tem a ver com sua história de 
cuidado e com esses restos não traduzidos que buscam uma significação por meio de relações 
interpessoais, que podem ser abusivas ou não. 

De acordo com a teoria laplancheana (1988a), o cuidado é traumático em si, visto 
a passividade originária da criança, que não tem condições de corresponder da mesma 
maneira às investidas dos adultos, pelo menos incialmente, sendo sentidas como intrusivas, 
já que promovem excitações com as quais a criança ainda não se encontra preparada para 
lidar. Portanto, o trauma é intrínseco à condição humana, estando associado ao conceito 
laplancheano de sedução. Entretanto, é imprescindível salientar que o trauma oriundo dessa 
condição antropológica fundamental, é distinto daquele originado de uma relação perversa. 

Para ilustrarmos as discussões cunhadas até o momento, a fim de consolidar os 
argumentos utilizados, analisaremos o enredo do filme dinamarquês A caça, lançado em 2012 
e dirigido por Thomas Vinterberg. No filme um querido professor do jardim de infância chamado 
Lucas é acusado injustamente de pedofilia pela escola onde trabalha e posteriormente por 
todos os cidadãos da cidade onde mora, o que faz com que sua vida se torne uma verdadeira 
tormenta. Demonstrando assim, o estigma sofrido por homens que tentam exercer uma tarefa 
de cuidado em nosso meio social. 

A caça

Lucas trabalha no jardim de infância realizando cuidados diversos tais como brincar com 
as crianças, alimentá-las e também auxiliar na higienização dessas. Klara, uma das alunas da 
escola e também filha do melhor amigo de Lucas, começa a desenvolver uma paixão infantil pelo 
professor, o que é compreensível, visto que dos adultos que ela conhece, ele é o que mais lhe 
dá atenção, demonstrando sensibilidade acerca de suas dificuldades tais como o Transtorno 
Obsessivo Compulsivo (TOC) apresentado pela menina, que não consegue pisar nas linhas 
presentes no chão, ficando inclusive imóvel caso não consiga se esquivar delas.  Um dia, Klara 
entrega um coração feito de plástico de presente para Lucas e quando esse está brincando de 
morto com alguns garotos da escola, ela lhe beija a boca. O professor conversa com a menina 
afirmando que ela não pode beijar alguém na boca assim, e alega também que não pode aceitar 
aquele presente, que seria melhor se ela desse ele para um de seus pais. 

 A menina se sente chateada e um dia, no final do expediente da escola, afirma a diretora, 
Grethe, que está com raiva de Lucas, que o acha chato e feio, e diz que ele tem um pênis. A 
diretora afirma que todos os meninos têm um, e Klara por sua vez, alega que o de Lucas fica 
para cima e “aponta” para ela como uma vara, Grethe pergunta à menina se ela viu o órgão 
do professor e a menina afirma que sim. Acontece que um amigo do irmão de Klara, mostrou à 
menina uma foto pornográfica onde aparecia um pênis e o descreveu para ela, da mesma forma 
que ela descreveu posteriormente para a diretora.  Impactada pelo que ouviu, a diretora chama 
Lucas no dia seguinte para conversar afirmando que um dos estudantes havia comunicado a 
ela que tinha visto os genitais dele e que ele deveria tirar uns dias de licença para que a escola 
pudesse avaliar melhor a situação.

Uma personagem, que nós interpretamos como sendo uma espécie de terapeuta infantil, 
é convocado à escola para conversar com a menina. A entrevista é muito desastrosa, Klara 
desmente a situação afirmando que não houve nada, então, o profissional começa a perguntar 
se ela ou a diretora são mentirosas, a menina se sente confusa e começa apenas a confirmar 
tudo o que o homem lhe pergunta, comportamento que é reforçado, pois cada vez que a 
menina concorda o profissional diz “Muito bem! Agora você está me respondendo direitinho”. 
Ao término dessa única entrevista com a menina, o homem afirma ter certeza que a mesma foi 
abusada e solicita a Grethe que acione a polícia. A diretora já toma o fato como certo e chama 
a família da menina para comunicar o ocorrido, no mesmo dia, convoca uma reunião de pais 
para contar o que aconteceu. Em momento algum ninguém questiona a situação ou sequer tem 
interesse em ouvir o que Lucas tem a dizer, todos acreditam cegamente que ele é culpado das 
alegações. 

Essa situação exemplifica a discussão proposta na medida em que um homem exercendo 
um ofício e/ou tarefa de cuidado, é facilmente e, sem chances de defesa, enxergado pelos 
demais como um molestador. Esse fato é fruto de uma associação precoce, porém, não tão 
infundada, visto que, como nos mostram Reis e Maia (2009), os estereótipos de gênero vão 
sendo condicionados desde a mais tenra infância, a partir dos processos sociais e educacionais, 
provenientes de instituições como escola e família. Sendo assim, a atitude dos moradores da 
cidade frente à denúncia contra Lucas é reflexo das expectativas sociais sobre as identidades de 
gênero, nas quais se espera que ele falhe enquanto cuidador e que apresente uma dificuldade 
em barrar seus impulsos sexuais genitais. 

É possível realizar uma leitura psicanalítica sobre o posicionamento da maioria das 
personagens ao julgar o professor, a partir do que Freud aborda em O inquietante (1919/2010), 
onde o autor discorre a respeito dessas situações em que diante de um evento que ameaça 
despertar conteúdos que foram recalcados, o sujeito tende a sentir uma sensação de estranheza 
não conseguindo delimitar o que lhe é interno e aquilo que vem de fora.  Se nos basearmos em 
Laplanche perceberemos que essa sensação é legítima, pois aquilo que é interno foi herdado 
de uma situação de cuidado, onde se precisou de uma figura de alteridade dotada de fantasias 
inconscientes, transmitidas ao infante à revelia do adulto, fazendo parte, simultaneamente, do 
mundo interno e externo do sujeito. Portanto, os ataques ao professor são também ataques 
àquilo que habita o psiquismo das demais personagens da película. 

Outro aspecto fundamental para o pensamento psicanalítico é a noção de ambivalência. 
Dessa forma, é comum a um cuidador amar e odiar ao mesmo tempo o objeto de cuidado, assim 
fantasias envolvendo a destruição ou até mesmo o sumiço da criança podem fazer parte do 
imaginário de qualquer cuidador em algum momento em que este esteja exercendo sua tarefa. 
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Como esse fato dificilmente poderá ser verbalizado sem causar sofrimento psíquico ao sujeito que 
o sente, mecanismos de defesa tais como a projeção, podem atuar. No filme começam a surgir 
cada vez mais crianças fantasiando sobre a história, descrevendo detalhes inexistentes sobre 
a residência do professor, o que faz com que as autoridades locais o inocentem legalmente, 
mesmo assim, o evento ocasionou uma espécie de frenesi na população da cidade e os ataques 
a Lucas se tornam cada vez mais violentos: depredam sua casa, assassinam sua cadela de 
estimação, o espancam, o proíbem de entrar em locais como o supermercado da região, dentre 
outras injustiças. Para Laplanche e Pontalis (1982/2011), “a projeção aparece sempre como 
uma defesa, como a atribuição ao outro – pessoas ou coisa – de qualidades, de sentimentos, de 
desejos que o sujeito recusa ou desconhece em si” (p. 376). Mesmo inocentado juridicamente, 
Lucas ainda recebe sanções por despertar nos demais sensações que deveriam permanecer 
intocadas.

Ainda sobre o filme pode-se dizer que o ódio manifestado pelos habitantes da região, 
assim como a renúncia ao ouvir o que o professor teria a dizer, tem a ver com o fato de 
Lucas ser alguém ocupando uma posição subversiva. Não é esperado que um homem cuide 
de uma criança, assim como não é esperado que as crianças elejam esse como um referencial 
de cuidado, papel socialmente atribuído à mulher. É como se para a população o professor 
ainda necessitasse ser punido por descontruir algo vigente mostrando a possibilidade de uma 
flexibilização dos papéis de gênero, o que socialmente nos é inviabilizado de enxergar. 

Considerações finais

Percebemos ao longo do trabalho a dificuldade presente no âmbito social e cultural de 
enxergar o homem com alguém dotado de capacidade para exercer funções de cuidado às 
crianças. Nos exemplos trazidos, quando o homem subverte essa lógica e vai trabalhar em 
uma creche ou jardim de infância, é esperado que ele falhe pois há uma ideia pré-concebida de 
que essas tarefas são naturalmente femininas. Quando utilizamos na psicanálise os conceitos 
de função paterna ou materna, mesmo que não se concorde, esse uso ajuda a reforçar tais 
estereótipos, pois, ao dizermos que uma função é materna, estamos deixando subentendido 
que aquela é uma atribuição natural feminina, ou simplesmente, esperada socialmente de uma 
mulher. 

Observou-se ainda que características entendidas como femininas e/ou masculinas 
são construídas socialmente desde a mais tenra infância quando as expectativas, fantasias e 
até mesmo os brinquedos direcionados às crianças variam de acordo com o genital que elas 
carregam. Esse fato diminuiu a possibilidade de uma espontaneidade vinda do infante, assim 
como solidifica essas noções de inaptidão ou possível fracasso cada vez que eles performatizam 
algo que não é esperado deles. 
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A partir de uma perspectiva crítica baseada na metodologia analítica laplancheana, 
discutem-se os pressupostos do filho como símbolo fálico e objeto de identificação da teoria 
freudiana do complexo de Édipo no romance O filho eterno, de Cristovão Tezza.  Os modos 
como as vias de estabelecimento do sentimento de paternidade são construídas e justificadas é 
colocado em análise a partir da situação-problema da obra, ilustrando como a relação entre pai 
e filho descrita não parece ser condizente com uma interpretação de paternidade radicalmente 
freudiana. 
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Introdução

O romance O filho eterno, de Cristovão Tezza, publicado em 2007, aborda o nascimento 
e a criação de um filho com Síndrome de Down a partir do ponto de vista do pai. Trata-se, 
essencialmente, do estabelecimento pulsional dessa relação de paternidade, ainda que a criança 
não seja vista pelo pai, a priori, como provida de possibilidades identificatórias e narcísicas - fato 
que se mostrará muito mais complexo e dinâmico, como desenvolveremos a seguir.

A obra se inicia com o pai levando a esposa à maternidade para dar à luz à criança, ainda 
sendo desconhecida sua condição genética. Depois de especulações, reflexões sobre a própria 
vida e fantasias sobre a futura criança, finalmente o filho nasce e o pai toma conhecimento da 
trissomia do cromossomo 21 do pequeno Felipe, causadora da síndrome de Down. Propomos 
aqui a hipótese de um golpe narcísico sofrido pelo pai: no texto, segue-se a descrição profunda 
e sincera do horror diante do fato de ter um filho “mongoloide” (p. 31), que o pai seguirá ainda 
por meses a fio tentando negar - ou, na melhor das hipóteses, reverter.

Ao longo da obra, porém, o filho irá adquirindo novos significados, e aqui se concentrarão 
nossos esforços analíticos. O estabelecimento dessa relação revela um problema para a 
concepção freudiana do filho enquanto símbolo fálico, uma vez que o menino com síndrome de 
Down é pensado pelo pai como incapaz de assumir um papel de filho. Quais representações, 
então, essa criança carregaria para o pai? Como a relação libidinal da paternidade repercute na 
reconstituição do ego paternal?  A problematização proposta aborda o pai como integrante do 
processo de atribuição de representatividade ao filho, sendo ele não apenas uma figura acessória, 
mas também um membro participante na relação criança e cuidador. Nesta problematização, 
procuraremos explorar, também, a provável revisita do pai ao seu próprio complexo de Édipo e 
uma possível relação com seu processo de castração. 

Parentalidades: Instinkt ou Trieb?

Antes do início da análise e interpretação da relação pai e filho propostas para o livro 
O filho eterno, é preciso pensar sobre a própria noção das relações familiares. Muito se fala 
em “instinto materno” e “instinto paterno” quando nos referimos às relações que ligam pais 
e mães às crianças. Mesmo quando os filhos não são consanguíneos, legitima-se o amor por 
eles através da recorrência a essa instância que se diz inata, hereditária e invariável. Sigmund 
Freud, em sua teoria psicanalítica, propôs que o papel dos instintos – no sentido biológico do 
termo – é de alcance absolutamente restrito nos seres humanos. Muito mais do que seres 
que se comportam através do instinto (Instinkt), seríamos seres que agem através da pulsão 
(Trieb). Se, na noção de instinto, temos “esquemas de comportamento herdado, próprio de 
uma espécie animal, que pouco varia de um indivíduo para outro, que se desenrola segundo 
uma sequência temporal pouco suscetível de alterações e que parece corresponder a uma 
finalidade” (Laplanche, 1988, p. 241), para a pulsão encontramos:

processo dinâmico que consiste numa pressão ou força (...) que faz o organismo 
tender para um objetivo. Segundo Freud, uma pulsão tem a fonte numa excitação 
corporal (estado de tensão); seu objetivo ou meta é suprimir o estado de tensão 
que reina na fonte pulsional; é o objeto ou graças a ele que a pulsão pode atingir 
sua meta. (Laplanche, 1988, p. 394).
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Assim, o instinto tem um caráter sistemático e filogenético, enquanto a pulsão se mostra 
como não universal, contingencial e anárquica – não existem objetos predeterminados para 
seu estabelecimento. Convém mencionar, como pontua Laplanche (1988), que diversos autores 
psicanalistas traduziram o termo Instinkt por pulsão, o que configura um nítido prejuízo na 
distinção conceitual desejada por Freud (apesar de, em diversas ocasiões, ele mesmo ter 
utilizado os termos Instinkt e Trieb com relativa indiferenciação). Pois bem, com tais definições, 
podemos retornar à discussão do que se diz por instinto parental.

O trabalho feito por Ariès em A história social da família e da criança (1981), a 
partir de uma análise iconográfica no período que tange os séculos XII até o XVI, evidencia 
o desenvolvimento gradual do sentimento de família, indicando haver um progresso no que 
diz respeito à libidinização da mesma, de forma conjunta a uma nova visão da criança, que 
passou de companheira do adulto a um vir a ser. Antes dessa transformação, foi costumeira, por 
muito tempo e em vários países, a troca de crianças entre casas para que aprendessem boas 
maneiras. É difícil pensar aqui na possibilidade de se

alimentar um sentimento existencial profundo entre pais e filhos. Isso não 
significava que os pais não amassem seus filhos: eles se ocupavam de suas 
crianças menos por elas mesmas, pelo apego que tinham, do que pela contribuição 
que essas crianças podiam trazer à obra comum, ao estabelecimento da família. 
(Ariès, 1981, p. 158).

Pensando na ideia de paternidade, vemos nitidamente que essa sofre drástica alteração 
ao longo do tempo. Não parece ter havido um padrão comportamental e afetivo que justifique o 
entendimento das parentalidades como algo instintivo. A concepção de uma função mais afetiva 
paterna, e não estritamente funcional, passa a ser percebida, ainda segundo Ariès (1981), 
somente no século XVIII. Assim, então, desconstrói-se a ideia de naturalização do investimento 
libidinal parental e de papéis e funções familiares fixos, parecendo mais coerente entendermos 
as relações parentais e, principalmente, o sentimento que envolve essas relações, como um 
constructo social e histórico maleável. Cabe aqui, então, o seguinte questionamento: se esse 
investimento não é algo de cunho instintivo (Instinkt), o que justificaria o estabelecimento 
libidinal das relações familiares, ou melhor, por quais vias a pulsão (Trieb) colonizaria tais 
arranjos familiares?

Levando em consideração a teoria freudiana, apesar da relativa escassez de textos que 
abordem o assunto, entende-se pelo desejo feminino de ter filhos uma maneira compensatória de 
suprir a ausência de um pênis, percebida através da diferença anatômica entre os sexos durante 
a fase fálica do desenvolvimento psicossexual. O bebê, então, assumiria uma representação 
fálica inconsciente para a mãe e a maternagem e a criação de vínculos afetivos para com o bebê 
poderiam ser entendidas como uma tentativa de satisfação pulsional da mãe. Em A dissolução 
do complexo de Édipo tem-se que:

A renúncia ao pênis não é tolerada pela menina sem alguma tentativa de 
compensação. Ela desliza – ao longo da linha de uma equação simbólica, poder-
se-ia dizer – do pênis para um bebê. Seu complexo de Édipo culmina em um 
desejo, mantido por muito tempo, de receber do pai um bebê como presente 
– dar-lhe um filho. Tem-se a impressão de que o complexo de Édipo é então 
gradativamente abandonado de vez que esse desejo jamais se realiza. Os dois 
desejos – possuir um pênis e um filho – permanecem fortemente catexizados 
no inconsciente e ajudam a preparar a criatura do sexo feminino para seu papel 
posterior.  (Freud, 1924, pp.104-105).

Não faremos aqui uma análise crítica do raciocínio acima elucidado, pois o foco do 
presente trabalho consta no pai. A notoriedade se faz, então, na maneira distinta como se 
estabelece a relação pulsional entre homem e bebê. Como o próprio Freud sugere, o homem 
tem em sua constituição fisiológica seu falo, o pênis. Entretanto, sem a inveja do pênis não é 
tão simples justificar a busca pela criação de vínculos afetivos para com os filhos na construção 
de um sentido de paternidade. Logo, podemos fazer alusão à alternativa ideia do filho como 
projeção do narcisismo dos pais.

Em Sobre o narcisismo: uma introdução, de Freud (1914), encontra-se a definição de 
narcisismo elaborada por P. Näcke, em 1899, como “atitude de uma pessoa que trata seu 
próprio corpo da mesma forma pela qual o corpo de um objeto sexual é comumente tratado” 
(p. 45). Ao longo do desenvolvimento de sua teoria da libido, Freud passa a considerar haver 
um investimento originário libidinal do Eu, em que o indivíduo estaria totalmente autocentrado 
(daí o nome Narcisismo, em referência ao personagem Narciso, da mitologia grega, apaixonado 
pela própria imagem). Essa libido do Eu, posteriormente, se emanaria em direção aos objetos, 
catexizando-os e, para ilustração desse processo, Freud recorre à metáfora do corpo ameboide 
do qual se lançam pseudópodes. Todas as pessoas possuiriam esse esquema de distribuição da 
libido, umas com prevalência do investimento narcísico, outras com prevalência do investimento 
nos objetos. Assim, retornando a discussão ao ponto de nosso interesse, Freud entende que 
o amor dos adultos às crianças e aos bebês é proveniente de uma revivescência do próprio 
narcisismo. Os pais projetariam inconscientemente em suas crianças grande investimento 
libidinal, vendo nelas possibilidade de realização de suas fantasias, de superação das limitações 
de sua própria infância ou de reparo de questões por eles não satisfeitas quando mais novos. 
É preciso ressaltar aqui que essas projeções assumem papel fundamental na constituição da 
identidade da criança.

Além das possibilidades projetivas do filho, parece-nos interessante outra hipótese 
levantada a partir do entendimento do falo como algo não necessariamente genitalizado, mas 
como um objeto que dá forma ao desejo. A criança então poderia ser uma representação 
fálica para o próprio pai no sentido de satisfazer a ideia de impotência frente à sua existência, 
ou seja, atribuir aos pais sentido de continuidade à vida ou disfarce da morte. Seja qual for a 
interpretação, o romance de Tezza, O filho eterno, nos fornecerá um impasse teórico.

É difícil imaginar que daquela coisa mal amassada surja como que por encanto 
algum ser humano, só pela força do tempo. E no caso dele, ele pensa- e quando 
pensa acende outro cigarro-, a troco de nada. Para dizer as coisas claramente, 
ele conclui todos os dias: essa criança não lhe dará nada em troca. Sequer aquele 
prazer mesquinho, mas razoável, de mostrá-lo aos outros como um troféu (que 
seria um) belo ser. (Tezza, 2007, p. 74).

Como explicar a catexia libidinal concisa e processual do pai com relação a Felipe 
sendo que esse não fornecia ao pai, ao menos a priori, nenhuma possibilidade narcísica e 
identificatória? Qual o lugar do filho aqui, enquanto objeto pulsional do pai?

 

“Dissolução” da paternidade e seus destinos

Seguindo a trajetória da narrativa, observamos que Felipe começa a frequentar uma 
clínica para crianças com lesões cerebrais e, como é o caso do filho, com síndrome de Down. 
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Partindo das premissas do Behaviorismo, a proposta da clínica é adequar o comportamento 
das crianças a padrões próximos da dita normalidade. Mesmo percebendo que há algo de “não 
científico” a respeito do programa, uma espécie de falsificação da realidade, o pai é convencido 
a participar dessa empreitada, uma vez que para ele, estar ali com pessoas que aparentemente 
sabiam o que fazer era melhor do que a insegurança de não saber, ele próprio, o que fazer. Um 
ano se passa e a família se muda para um sobrado na periferia da cidade. O filho desenvolve 
suas capacidades motoras, conseguindo andar com segurança e precisão. Nasce mais uma 
criança na família, a irmã mais nova de Felipe. Essa, sem a trissomia do cromossomo 21. O pai 
consegue um emprego de professor em Florianópolis, o que acaba por afastá-lo um pouco do 
convívio familiar. Ao mesmo tempo em que narra os acontecimentos transcorridos com a família 
durante a infância de Felipe, o pai volta-se para o seu passado na Europa. O período mostrado 
inclui cenas do pai nas cidades de Coimbra, Portugal e Frankfurt, na Alemanha, trabalhando 
em empregos provisórios e sem carteira assinada com o objetivo de juntar certa quantia em 
dinheiro. Durante essa jornada passada, explicita-se a busca do pai por um senso de identidade.

Alguns temas nos parecem perpassar a história narrada acima. Podemos dividi-los em 
três principais eixos: 1) A questão da identificação; 2) O Complexo de Édipo revivido pelo pai; 3) 
A angústia da castração e a resolução da crise edipiana. Agora vamos tratar de cada um desses 
temas separadamente.

O primeiro eixo trata da questão da identificação do pai com relação ao filho. Em diversos 
trechos da obra, o narrador fala de sua constante incapacidade de construir algo, de se tornar 
um escritor, de se assentar num emprego que dê sentido à sua existência - enfim, de possuir 
uma identidade sólida. Apesar disso, o pai segue a vida se convencendo de que é um fora-
do-sistema, um sujeito independente, antagônico a um mundo capitalista e automatizado. 
Reconhecer a própria fragilidade identitária poderia ser terrível demais, portanto esta é 
recalcada. Pois bem, ao enfrentar a cena do filho mongolóide, o aspecto mais enfatizado é: 
o filho não é filho. Nota-se aqui a resistência do pai em permitir encontrar representantes já 
existentes nele mesmo no filho, entretanto, as impossibilidades da criança (ela não criará as 
simples representações de “ontem” ou “amanhã”, não desenvolverá linguagem complexa, não 
conceberá quantidades maiores que dez) parecem ser usadas pelo pai, de forma inconsciente, 
como uma desculpa para assim aliviar seu fracasso, naturalizando-o. Pensamos aqui ser o 
filho um excesso monstruoso de representações disruptivas, como fragmentação, impotência e 
esvaziamento, que se chocaram veementemente com o excesso ideal que o pai construiu antes 
de conhecer o filho. 

Em Moisés e o Monoteísmo (1937-1939), Freud indicou que eventos atuais podem 
redespertar conteúdos que até então estavam recalcados e, a julgar pela magnitude e 
significância dos afetos envolvidos no evento, a cena do nascimento parece ter promovido uma 
reabertura da situação originária. Como descrito por Laplanche (1992) em Novos Fundamentos 
para a Psicanálise, a situação originária caracteriza-se pela situação do recém-nascido frente 
ao mundo adulto, ou seja, a assimetria, a sedução e a passividade que caracterizam a existência 
daquele pequeno ser totalmente dependente do adulto. A criança, nesse caso, encontra-se 
desamparada, no sentido de não poder ajudar-se de forma alguma. Se ao presenciar pela 
primeira vez o bebê mongoloide o pai reabriu sua própria situação originária, ao odiar a criança 
não estaria o pai se identificando com o próprio disruptivo, projetado no filho? Não estaríamos 
sendo demasiadamente audaciosos ao afirmar que o pai fala inconscientemente da própria 
fragilidade ao condenar a fragilidade da criança. O retorno de tal conteúdo à consciência é 
altamente ansiogênico, portanto pressupomos que dificulte ainda mais quaisquer possibilidades 

de identificação com a criança.

O segundo eixo é o complexo de Édipo revivido pelo pai. Se levarmos em consideração 
o complexo de Édipo como explicitado por Freud, ficaremos limitados a uma relação edipiana 
apenas entre a criança e seu cuidador do sexo oposto. Entretanto, em visões psicanalíticas 
mais contemporâneas, como por exemplo a demostrada na teoria laplancheana, vemos 
que o complexo de Édipo pode se estruturar de maneira diferenciada, englobando maiores 
possibilidades de concretização. No caso do livro de Tezza, é possível pensar que o complexo de 
Édipo se dá do pai em relação ao filho, isso é, o nascimento de Felipe permite que o pai reviva 
e estabeleça uma nova relação edipiana. Enquanto no complexo original a criança experimenta 
um conjunto de sentimentos amorosos e hostis pelos pais, aqui o pai é quem os experimenta 
em relação a criança. 

Observemos a seguinte citação: “O projeto edipiano é a fuga à passividade, à anulação, 
à contingência: a criança quer conquistar a morte tornando-se ‘o pai de si mesmo, o criador 
e sustentador de sua própria vida’” (Becker, 1976, p.56). O que Becker nos mostra é que o 
complexo de Édipo é como uma luta para vencer uma condição de total dependência e adquirir 
maior controle sobre sua existência. Essa atitude, não da criança, mas do pai, é fonte definidora 
do complexo. O pai vê a criança como sua fonte de conquista da independência, somente a partir 
dele ele alcançaria um status de amadurecimento e capacidade. Em suas próprias palavras, o 
pai diz: “Uma criança é a ideia de uma criança, e a ideia que ele tinha era muito boa. Um bom 
começo. Mas aquela presença era também um nascimento às avessas” (Tezza, 2007, p. 19). 
Junto com o filho nasceria ali um novo homem, menos propenso aos fracassos e capaz de 
sustentar a própria vida e a de outrem. Tendo realizado um investimento libidinal na imagem 
do filho, para sustentar seu próprio ego narcísico, e não alcançando a realização desse ideal, 
devido ao nascimento de uma criança com a trissomia do cromossomo 21, o que ocorre com o 
pai subsequentemente é o que chamamos de angústia da castração. 

Ele quase se entrega a auto piedade, desenhando um quadro em que ele, bom 
menino, ao finalmente normalizar sua vida (uma mulher, um salário, estudos 
regulares, um futuro, livros, enfim), recebe de Deus um filho errado, não para 
salvá-lo, mas para mantê-lo escravo , que é o seu lugar. (Tezza, 2007, p.93).

O terceiro eixo trata da angústia da castração do pai em relação ao filho e da resolução da 
crise edipiana. Como dito anteriormente, após o estabelecimento da perspectiva de identificação 
narcísica e considerando o complexo de Édipo como o processo pelo qual o indivíduo objetiva 
conquistar a morte tornando-se ‘o pai de si mesmo, o criador e sustentador de sua própria 
vida’, podemos dizer que o momento da castração é aquele em que Felipe nasce, portador 
de uma síndrome genética, rompendo a identificação entre pai e filho e determinando a perda 
do objeto falicisado, no caso a criança fantasiada e idealizada. Castra-se o objeto fálico e essa 
castração gera angústia. 

Pensa também em como pode ser tentador o impulso de ele, o pai, se apoiar 
no filho, para ali se destruir. Fazer do filho a sua desculpa, o altar da piedade 
alheia. Sim, é um bom rapaz. Tinha muito futuro. Pena que o filho acabou com 
ele. (Tezza, 2007, p. 118).

Para resolver essa crise edipiana, gerada pela castração do falicisado (em outras 
palavras, para resolver a instabilidade da visão do pai como indivíduo capaz e senhor de si 
mesmo, após a descoberta da falibilidade do filho) são necessárias três etapas: 1) recalcamento 
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dos desejos; 2) renúncia aos pais como objeto de desejo; 3) incorporação dos pais como objeto 
de identificação. No caso da cena apresentada no livro, para vencer essa crise edipiana foi 
necessário que o pai reprimisse e posteriormente recalcasse o desejo de matar/eliminar o 
filho, assim como os sentimentos de abandonar a família e seguir novos rumos e também os 
sentimentos de repulsa e rejeição. Somente através desse processo duplo de recalcamento e 
repressão passa a ser possível construir sobre a nova imagem do filho, essa agora condizente 
com a realidade, modos de identificação, que substituiriam a ferida narcísica até então presente.

 

(Re) construindo a paternidade  

Ao longo do que foi desenvolvido até então, poderíamos imaginar que o filho jamais 
poderia tornar-se objeto de desejo do pai e, em última análise, que ali se estabelecesse uma 
relação libidinal amorosa de pai para filho. Por mais que Felipe demonstrasse algum ajustamento 
social à medida que crescia (por volta dos seis anos, por exemplo, tornou-se capaz de não mais 
fazer coisas porque não poderia fazer diferente, mas porque assim escolhia, ou pelo menos era 
isso que imaginava o pai), ainda assim o pai o via como incorrigivelmente incapaz de se tornar 
alguém, incapaz de se inserir em códigos humanos mais complexos e assim tornar-se também 
humano. Não são raras as passagens em que o pai menciona sua frustação em compreender o 
filho: “E o Felipe, quem ele é e como eu posso chegar nele?” (Tezza, 2007, p.153). Poderíamos 
supor que o pai tenta descobrir quem é Felipe através das próprias fantasias? Se antes de ter 
conhecimento da condição genética do filho o pai fantasiava e projetava diversos desejos sobre 
o filho, imaginativamente já o conhecendo e atribuindo-lhe identidade de antemão, sabê-lo 
trissômico explica seu profundo desconserto na percepção do lugar e da identidade do filho. 
O pai ainda insistirá por um longo período nas próprias fantasias, projetando-as sobre o filho 
em tentativas intermináveis de encontrar ali alguma identificação ou alguma via que possibilite 
a (re) falicisação da criança e realize o tão desejado encontro. A constante frustração dessas 
investidas explica por que o pai atravessa anos a fio experimentando fracasso e angústia: toda 
vez que a criança se mostra irracional, incapaz ou inadequada, o afeto do pai, canalizado numa 
imago de filho ideal, se descola desta representação frente ao horror do filho real que se mostra 
à sua frente, mongoloide. Somente em alguns períodos de aparente normalidade (quando o 
Felipe entra na escola e inicialmente consegue acompanhar os outros alunos sem maiores 
traumas, por exemplo) o pai parece viver tranquilamente – ou em férias, como ele diz.

Até aqui, uma análise puramente freudiana parece ser suficiente para entender o 
sofrimento – e as fantasias – do pai. Justifica-se até a ausência do sentimento de paternidade. 
Sua dificuldade em viver seu narcisismo através de identificações com o filho é inegável. Porém, 
os anos passam e algo além de fantasias frustradas começa a ser observado no pai. Quando 
o filho é convidado a ser retirado da escola de crianças normais e a ser dirigido a uma escola 
para crianças especiais, o pai ensaia uma série de maldições à diretora que fizera o convite e, 
revoltado, também à sociedade excludente. Se o pai desprezava e se envergonhava tanto do 
filho, não vendo ali qualquer possibilidade de encontro, por que teve essa reação tão protetiva, 
ainda que inconscientemente? Insistir ser esta apenas uma resposta de autodefesa a mais um 
ferimento narcísico (um homem incapaz de gerar um filho normal) não parece suficiente, visto 
que neste trecho ele deseja um mundo ideal em que o filho recebesse cuidados igualitários de 
instâncias como a escola e o Estado – não há aqui, afinal, demonstrações de amor?

Belo & Marzagão (2011) defendem a ideia de que “amar é dar mais do que se tem” 

(p.28). O que isto quer dizer? Se traduzirmos o amor por aquilo que liga especialmente o sujeito 
ao objeto, podemos dizer que o pai ama a partir daquilo que excede ao eu, daqueles conteúdos 
advindos da reabertura da situação originária causada pelo nascimento do filho (efração do 
eu, fracasso, impotência e debilidade perante o mundo), que agora ele endereça à criança 
com outra significação. Percebemos não mais repulsa, mas agora certo acolhimento: ama-se 
a partir das fantasias sadomasoquistas que a situação elicia. Nesse sentido, Belo & Marzagão 
(2011) ainda escrevem: “Se não dizemos “amar é dar o que não se tem” é porque queremos 
enfocar a positividade do inconsciente e não a negatividade do eu” (p.29). Entretanto, há que 
se destacar que em momento algum da obra o pai declara amor à criança; ao contrário, todas 
as suas observações parecem depreciá-la, ou no mínimo descrevê-la de forma afetuosamente 
grotesca – “Ele pega carinhosamente o ratinho e coloca-o de novo no alto da rampa” (Tezza, 
2007, p.102).

Um episódio memorável na obra fará coro àquele mencionado anteriormente, 
denunciando a existência de um afeto poderoso e até então desconhecido (inconsciente) pelo 
próprio pai. Este episódio foi o desaparecimento do filho por algumas horas, e a descrição 
da natureza da emoção após a percepção do desaparecimento é de tal eloquência que será 
transcrita na íntegra:

O sentimento de desespero nunca é súbito, não é um desabamento – é o fim 
de uma escalada mental que vai queimando todos os cartuchos da razão até, 
aparentemente, não sobrar nenhum, e então a ideia da solidão deixa de ter o 
charme confortável de uma ideia e ocupa inteira a nossa alma, em que não 
caberá mais nada, exceto, quem sabe, a coisa-em-si que ele parece procurar 
tanto: o sentimento de abismo (não se mova, que dói). (Tezza, 2007, p.161).

Em Inibições, sintomas e ansiedade (1926/1996), Freud discorre sobre os perigos 
internos e externos desencadeadores de ansiedade. Entre os perigos internos, está a 
“separação ou perda de um objeto amado, ou uma perda de seu amor (...) – uma perda ou 
separação que poderá de várias maneiras conduzir a um acúmulo de desejos insatisfatórios e 
dessa maneira a uma situação de desamparo” (Freud, 1926/1996, p. 50). A experiência descrita 
por Tezza, no relato acima, parece condizente com um estado de desamparo. Em J. Laplanche 
(1988) encontra-se a definição do estado de desamparo no adulto como “protótipo da situação 
traumática geradora de angústia; (...) aumento progressivo da tensão, a ponto de, num caso 
extremo, o sujeito se ver incapaz de dominar as excitações, sendo submergido por elas” (p.112). 
A partir disso, então, podemos dizer que a criança assumiu uma representação de altíssimo 
valor para o pai, visto que sua perda era capaz de provocar tal estado psíquico. O pai assume, 
após esse episódio, sua dependência com relação ao filho, e como os momentos durante o 
desaparecimento pareceram matá-lo: perdê-lo seria perder uma parte de si. A despeito de todo 
o horror que o filho lhe causava, o horror ao espelho – o pai reconhecia na criança mongoloide 
a própria teimosia, circularidade dos atos e resistência ao mundo externo –, desenvolveu-se ali 
uma relação libidinal de paternidade e amor. Poderíamos dizer se tratar de um narcisismo às 
avessas? É notório como o pai apreende a identidade do filho ao mesmo tempo em que (re)
constrói a sua, e esse processo parece se fazer no caminho contrário: primeiro o horror, depois 
o amor. Há identificações inicialmente com os aspectos negativos e desagradáveis da criança, 
e só muito tardiamente o pai reconhece nela seus traços idiossincráticos que o definem, afinal, 
como um filho. Não diremos imediatamente que esses reconhecimentos da individualidade do 
filho se resumem, afinal, a novas identificações narcísicas; mais do que isso, o pai começa a 
compreender o filho, na medida em que imagina como o Felipe compreende o mundo: através 
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da afetividade, único traço aparentemente não prejudicado pela síndrome, com relação às 
outras áreas de sentido da vida humana. Se nos primeiros anos da história o pai descreve 
dificuldade em conceber a alteridade do filho, nos anos seguintes as nuanças idiossincráticas 
do menino são o que parecem conquistar para ele o lugar de filho. A criança, que antes era o 
símbolo da castração das fantasias parentais do pai, torna-se, afinal, falicisada: o afeto investido 
torna-se insígnia do falo. Se concordarmos com Laplanche (1988), a insígnia “acaba criando 
uma distinção que não existia de início” (p.45), e atribui ao filho um valor fálico, quer seja, aquilo 
que aplaca os excessos e organiza positivamente o pulsional do pai.

 

Conclusão

Se retornarmos às perspectivas de Freud sobre o estabelecimento de relação amorosa 
de um adulto em direção a um bebê, veremos que a obra de Cristóvão Tezza impõe um desafio 
ao pai da psicanálise. Se a ternura dos pais para com os filhos é proveniente ou de uma 
revivescência e reprodução de seu próprio narcisismo, ou de uma atribuição de representação 
fálica à criança, capaz de dar continuidade à existência dos pais, o pequeno Felipe parece 
ter causado em seu pai algo além disso, ou no mínimo um processo diferente. Será que o 
acesso ao outro – e, por fim, o estabelecimento da alteridade e do amor – se fazem apenas 
pelas vias da identificação descritas por Freud? Vemos ao longo da obra o desenvolvimento do 
próprio pai, repassando seus conflitos edipianos, revivendo fantasias ambivalentes de amor 
e ódio a um ente querido e suportando mais uma vez os horrores e limites impostos pela 
castração. Nesse sentido, as noções de paternidade em Freud, ao que tudo indica, parecem 
não ter sido suficientes para abarcar todas as possibilidades daquilo que o homem vive através 
da experiência de ser pai. 

O título do romance adquire um delicado sentido a partir de uma pequena e gigantesca 
palavra: eterno. Felipe jamais desenvolveu a habilidade de manipular abstrações, como a 
existência dos meses ou de dias da semana; o pai menciona como o menino parece existir 
apenas no agora, pronto para a próxima atividade do dia, alienado às diferenças na rotina 
implicadas, por exemplo, entre um domingo e uma quarta-feira. Ao longo de toda a obra, o 
inconsciente operou neste pai de formas complexas e conflituosas, encontrando, afinal, uma 
solução razoavelmente satisfatória para ambos: assistir a uma partida de futebol abraçando a 
única instância que o filho realmente apreende - a eternidade do presente.
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Cuidado e primazia do pulsional: 
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Resumo

O enredo de Kramer vs. Kramer permite demonstrar as vias facilitadoras da cultura e do 
campo jurídico quanto ao atrelamento entre o cuidado dos filhos e o gênero feminino. A partir 
da teoria da sedução generalizada, de Jean Laplanche, criticamos a ideia de que homens são 
menos capazes no cuidado com as crianças, e analisamos algumas medidas legais capazes de 
contribuir com a desconstrução do modelo binário que tenta naturalizar o cuidado atrelando-o 
à mulher ou ao feminino. Concluímos que a função de cuidar tem uma história libidinal particular, 
sendo, portanto, necessário acolher narrativas como a do filme a fim de desnaturalizar a via que 
reprime a função de cuidar nos homens e a naturaliza nas mulheres.
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Desconstruindo naturalizações

Este artigo se propõe a utilizar algumas das questões colocadas pelo enredo de 
Kramer vs. Kramer, um longa estadunidense de 1979, para abordar construções referentes 
à maternidade, à paternidade e ao cuidado com as crianças presentes em nossa cultura que 
contribuem fortemente para a manutenção de lugares-comuns quanto ao papel do pai na vida 
de seus filhos.

O filme em questão, que conta a história do divórcio de Ted e Joanna Kramer - um jovem 
casal de classe média residente da cidade de Nova York -, causa estranheza já em sua cena 
inicial, na qual, após colocar Billy para dormir, Joanna dá a impressão de estar se despedindo 
do filho. O motivo da despedida é esclarecido na cena subsequente, no entanto, em vez de 
trazer consigo a dissolução do sentimento de estranheza, termina por torná-lo ainda maior: 
diante de sua infelicidade conjugal, Joanna decide abandonar a casa, e, ao fazê-lo, abandona 
também Billy, na época com apenas cinco anos, aos cuidados de Ted. Sentimento esse, cabe 
lembrar, que talvez não fosse despertado se o abandono da criança tivesse sido realizado por 
Ted e não por Joanna. O que coloca a questão: o que justificaria o surgimento dessa sensação 
de estranheza no abandono de um filho realizado pela mãe, mas não, ou apenas em grau muito 
menor, naquele realizado pelo pai? 

A fim de responder a essa questão, recorreremos ao conceito de estranho elaborado 
por Freud (1919/2010). Parece-nos que, ao abandonar Billy em função de demandas pessoais, 
Joanna traz à tona um aspecto inconsciente frequentemente bem recalcado, uma verdade 
estranho-familiar. Com sua ação Joanna nos mostra que: mesmo após tornarem-se mães, as 
mulheres podem possuir desejos, necessidades e metas outras tão ou mesmo mais importantes 
que as demandas do filho. Verdade essa que causa estranheza e incômodo por entrar em 
conflito com construções e idealizações fortemente naturalizadas, aceitas e caras à sociedade 
de modo geral, como por exemplo com a concepção de “instinto materno”. 

Ainda sobre esse ponto, talvez seja interessante observarmos o paralelo estabelecido por 
Freud (1907/1976) entre os atos compulsivos do neurótico obsessivo e as práticas cerimoniais, 
chegando a definir a neurose como “uma religiosidade individual e a religião como uma 
neurose obsessiva universal” (p. 130). Parece-nos que, para Freud, a religião se assemelha à 
neurose na medida em que fornece ao indivíduo estruturações simbólicas, isto é, formações de 
compromisso “pré-definidas”, e em alguma medida bem articuladas, que, uma vez assumidas, 
proporcionariam a ele caminhos facilitados para o “escoamento” da pulsão, liberando-o assim 
do desgaste psíquico de lidar com seu caos pulsional e de estabelecer seus próprios arranjos 
e formações de compromisso entre as instâncias psíquicas, como faz o neurótico obsessivo por 
meio de suas compulsões.

Concordamos com Freud nessa asserção, mas acreditamos que essa capacidade de nos 
fornecer caminhos “pré-definidos”, isto é, destinos pulsionais facilitados e bem delimitados não 
seja uma característica da religião, mas sim da própria cultura, que ao definir “ser mãe é...”, 
“ser mulher é...” ou “ser pai é...”, “ser homem é...” nos aponta claramente quais características 
e aspectos devem ser recalcados para que possamos nos identificar com este ou com aquele 
grupo. Em outras palavras, a cultura com suas “formas de fazer” e “de vir a ser” nos fornecem 
uma série de formações de sentido, de possibilidades de identificação, de vias que facilitam 
nossa organização e estruturação, permitindo que esses processos transcorram sem tanto 
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gasto de energia psíquica.

Acreditamos que o valor de tais formações é uma maneira de conferir alguma ordem 
ao mundo e a nós mesmos. No entanto, como bem nos lembra Freud (1915/2004) em 
“Pulsões e destinos da pulsão”, “o objeto (...) é o elemento mais variável na pulsão e não 
está originariamente vinculado a ela” (p. 149). E é justamente devido a essa característica que 
parece-nos por demais apressado concluir que a definição identitária mulher determine um 
modo universal da pulsão do sujeito assim designado atrelar-se ao filho, ou ainda que o fato 
de um indivíduo se definir como homem faça desaparecer todo e qualquer desejo de cuidado 
ou implique em um afastamento de sua dimensão emocional. Em outras palavras, o problema 
se instala quando essas categorias se tornam tão rígidas e inflexíveis que passam a servir não 
apenas para organizar e possibilitar nosso trânsito pelo mundo, mas sim como veículo para as 
mais diversas perversões.

Efeitos perversos das naturalizações

 Retornemos ao enredo do filme para analisar mais de perto a extensão dos efeitos 
perversos dessas naturalizações: após Joanna ter saído de casa, Ted passa a conciliar seu 
tempo e atenção entre as demandas do trabalho, as tarefas domésticas e o cuidado com o 
filho. E, com o passar do tempo, a “falta de jeito” no desempenho das novas tarefas dá lugar 
a uma notável evolução, em especial no diz respeito ao cuidado e ao estabelecimento de uma 
relação terna e afetuosa com o filho. No entanto, 18 meses após seu afastamento, Joanna 
retorna à cidade reclamando a guarda de Billy, o que dá início a uma disputa judicial. Uma 
cena digna de nota ocorre quando, ao buscar um advogado para defender seus interesses, 
Ted é questionado sobre a idade de Billy, e, diante de sua resposta, o advogado adverte com 
certa resignação: “Quando a criança é tão nova o tribunal tende a ficar do lado da mãe”(grifos 
nossos). Outra cena que chama atenção acontece no desenrolar do julgamento, quando Joanna 
explica o motivo de estar pedindo a guarda de Billy: “O Billy só tem 7 anos. Precisa de mim. Não 
estou dizendo que ele não precisa do pai, mas acho realmente que ele precisa mais de mim.” 
(grifos nossos).

 Considerando a história como um todo, parece-nos que tanto Ted quanto Joanna, 
assim como todos os pais, tiveram seus erros e acertos no cuidado com o filho, não nos 
cabendo apontar qual deles seria o melhor cuidador. No entanto, é interessante observar que, 
no decorrer da trama, o prognóstico do advogado se confirma: por decisão do juiz, a guarda 
unilateral é concedida a Joanna, cabendo a Ted o pagamento da pensão e o direito de estar com 
o filho alguns dias ao mês. Cenas essas que, a nosso ver, explicitam o lugar-comum em nossa 
cultura de que o pai possuiria uma importância secundária no cuidado com as crianças quando 
comparado à mãe.

 Longe de nos esquecermos das implicações envolvidas na divisão social do trabalho 
entre os gêneros, e justamente por termos consciência dessas implicações é que defendemos 
que ao postularmos que as mulheres são naturalmente mais aptas a cuidar das crianças 
exclusivamente em virtude de seu sexo ou dos atributos que esse sexo supostamente conferiria 
a todas elas, ou ainda ao endossarmos a ideia de que os homens seriam pouco capazes 
de exercer tais funções, além de infligirmos sofrimento a um sem número de sujeitos cujo 
desejo não corresponde à forma validada e corrente em nossa cultura de se atrelar ao objeto 

filho, estaríamos a um só tempo contribuindo para a manutenção das posições de poder e 
desresponsabilizando os homens de suas obrigações enquanto pais. A despeito do que almeja 
a lógica binária, que a tudo divide em pares de opostos, pretendemos demonstrar com essa 
análise que a capacidade para o cuidado deriva de situações que possibilitem essa experiência, 
tanto em homens quanto em mulheres.

 Já no fim da década de 1970, Kramer vs. Kramer colocava em pauta a temática do 
desejo e da capacidade dos homens para o cuidado. E atualmente multiplicam-se na internet 
histórias de homens que se dedicam ao cuidado dos filhos, tal como no blog Sou pai solteiro3  
desenvolvido por Lizandro Chagas e na página de rede social Eu com elas: um pai separado 
e duas pequenas mulheres4 criado por Andre Fratti Costa, isso para ficar apenas em alguns 
exemplos.

 Recorrendo a um dado ainda mais contundente: de acordo com o último Censo 
realizado pelo IBGE, no ano de 20105 mais de 880 mil homens residiam com seus filhos sem a 
presença de cônjuge ou parente. Ou seja, são mais de 880 mil pais em nosso país exercendo 
hoje algum tipo de tarefa de cuidado; sendo importante ressaltar que essa estatística não inclui 
os outros milhares de pais que, mesmo residindo com cônjuge ou parentes, se dedicam em 
alguma medida à prática, por vezes diária, dessas funções. Número que por si só nos parece 
bastante expressivo para continuarmos insistindo na ideia de que o cuidado das crianças não 
pode ser exercido pelos homens. 

 Ainda a esse respeito, o trabalho desenvolvido por Ariès (1981) pode ser de grande 
valia, uma vez que, ao realizar um retrospecto da história social da família a partir da análise 
das representações iconográficas da Idade Média à Idade Moderna, ele demonstra que aquilo 
que hoje entendemos por sentimento de família, bem como por conceitos e funções atreladas à 
maternidade e à paternidade se tratam de construções sócio-históricas e não de conceitos ou 
categorias naturais. 

 Diante dessas evidências, concordamos com Ted na medida em que, em seu depoimento, 
ele argumenta que o que faz do pai um bom pai é a constância, a atenção, o cuidado e o carinho 
dedicados à criança. E vamos além: essas características não fazem apenas do homem um bom 
pai, mas sim de qualquer cuidador um bom cuidador. É preciso deixar claro que, independente 
de questões de gênero ou de como se configura o arranjo familiar daquela criança, em primeiro 
lugar ela precisa de amor, de um adulto ou de adultos que cuidem dela e que, a um só tempo, 
a erotizem/libidinizem fornecendo assim condições de tradução/metabolização da situação 
antropológica fundamental, tal como colocado por Laplanche (2007, p. 105-8). Daí a opção 
pelo termo cuidador, um termo que coloca em evidência que, no cuidado com as crianças, os 
aspectos relativos ao gênero entrarão em questão apenas mais tarde.

 Retomando a questão levantada no início desse artigo, parece-nos que o recorrente 

[3] Disponível em: http://soupaisolteiro.com.br/
[4] Disponível em:  https://www.facebook.com/asmeninaseeu/timeline?ref=page_internal
[5] Número obtido com base na Tabela 1.1.4 - Famílias únicas e conviventes principais residentes 
em domicílios particulares, por classes de rendimento nominal mensal familiar per capita, segundo a 
situação do domicílio e o tipo de composição familiar fornecida pelos resultados da amostra de Família 
e Domicílios do Censo Demográfico de 2010.
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abandono dos filhos perpetrado pela figura paterna, sobretudo daqueles motivados por 
irresponsabilidade, se configura como um problema cultural, em grande medida validado e 
facilitado pela própria cultura e suas formações, ao reafirmarem, paulatinamente, o lugar 
secundário do homem na vida da criança, seja pela divisão social do trabalho, seja pela 
naturalização de ideias de que o afeto e/ou cuidado materno seriam mais importantes do que o 
paterno, ou ainda pelas sutilezas cotidianas contidas em afirmações como “homens não levam 
jeito para tarefas que envolvam cuidado de modo geral”. Sendo antes necessárias ações que 
nos auxiliem na desconstrução dessas ideias e no incentivo da devida atribuição de importância 
ao exercício de uma paternidade responsável, inclusive no âmbito legal. Uma vez que, assim 
como colocado por Pereira (1999) acreditamos que “a lei não é somente uma norma imperativa, 
ela pode ser também (...) um início à inovação” (p. 99). 

 Um bom exemplo disso é a instituição de licenças-paternidades mais longas, como 
adotado em Portugal (garantindo 20 dias de licença) ou ainda a instituição da licença parental, 
onde o tempo de licença é dividido pelo casal de acordo com suas necessidades, concorrendo 
a um só tempo tanto para o bem-estar da criança e dos cuidadores quanto para a criação de 
mecanismos que possibilitem o estabelecimento da igualdade de gênero: é o caso da Suécia 
que concede ao casal até 480 dias de licença, sendo que 60 dias são reservados a cada 
um dos pais (Addati, Cassirer & Gilchrist, 2014). Cabe lembrar que hoje, no Brasil, a licença-
maternidade é de 1206 dias, podendo em alguns casos ser estendida para 180, enquanto a 
licença-paternidade é de apenas 5 dias. Outra medida interessante para o reconhecimento da 
importância dos homens na vida de seus filhos presencial, moral e afetivamente, foi a aprovação 
da Lei n° 13.058/14, que conferiu à guarda compartilhada o caráter de primeira escolha nos 
casos de divórcio em que ambos os integrantes do casal parental possuam condições e desejo 
de cuidar dos filhos. Anteriormente a essa decisão, do número total de divórcios concedidos 
em primeira instância a casais com filhos menores de idade em nosso país no ano de 20107, 
em apenas 5,5% dos casos foi determinada a guarda compartilhada, enquanto dos 94,5% 
restantes em 87,3% a guarda unilateral foi concedida à mãe8.  Tal número esse que, a nosso 
ver, só fez reforçar a atribuição das tarefas e do desejo de cuidado para com as crianças 
primordial e preferencialmente às mulheres.

 Acreditamos que, além de chamarem à responsabilidade ambos os cuidadores, tais 
medidas proporcionam a um só tempo a oportunidade do contato e do desenvolvimento de 
uma relação saudável e afetuosa com a criança e a abertura de espaços para que cada um 
dos envolvidos se dediquem a outros aspectos de sua vida dissociados das demandas do filho, 

[6] A prorrogação do período de licença-maternidade de 120 para 180 dias é garantida pela Lei 
n° 11.770, de 9 de setembro de 2008, às empregadas de empresas ou instituições que estejam 
vinculadas ao Programa Empresa Cidadã, programa que prevê a prorrogação da licença-maternidade 
mediante concessão de incentivos fiscais. É importante destacar que, para garantir a extensão da 
licença, a empregada deve solicitar a prorrogação até o final do primeiro mês após o parto.
[7] Números obtidos com base nos dados da Tabela 6.7 - Divórcios concedidos em 1ª instância sem 
recursos, a casais com filhos menores de idade e número de filhos menores de idade, por responsável 
pela guarda dos filhos, segundo o lugar da ação do processo fornecida pelas Estatísticas do Registro 
Civil do ano de 2010.
[8] Cabe lembrar que em 5,6% dos casos a guarda unilateral foi concedida ao pai; em 1,1% a guarda 
foi concedida a outra pessoa que não os pais, enquanto para os 0,5% casos restantes esse dado não 
foi informado.

o que nos parece essencial para o bem-estar psíquico de cada um dos cuidadores. Tal qual 
proposto por Villela (1979; 1995), apostamos aqui na construção de uma sociedade baseada 
no exercício da liberdade, isto é, uma sociedade que possua normas e regras que possibilitem 
a nossa organização enquanto seres sociais, mas que estas, em vez de sumariamente 
comprometidas com o aspecto mortífero e perverso do recalcamento, estejam mais abertas a 
nuances e matizes, ao acolhimento da diversidade e, por extensão, mais próximas do caráter 
polimorfo da nossa constituição pulsional.

 Já no que diz respeito à teoria psicanalítica, Mezan (2002) argumenta que, estando 
no mundo, a psicanálise afetaria e seria afetada pelas circunstâncias sociais, culturais e 
econômicas, bem como pelas características e condições daqueles que a praticam e daqueles 
que ela se propõe a cuidar, interessando saber quais dos instrumentos classicamente forjados 
permaneceriam úteis e quais deveriam ser revisitados ou abandonados. É no sentido de 
desconstruir a ideia da existência de funções vinculadas exclusivamente a este ou aquele 
gênero no cuidado com as crianças, que propomos a adoção da expressão “funções/tarefas 
de cuidado”, uma vez que diante da gradativa falência do modelo patriarcal e dos inúmeros 
exemplos práticos fornecidos pela cultura, acreditamos que nada justifique a defesa de que os 
pais ocupariam hoje na relação com seus filhos apenas ou predominantemente o lugar da ordem, 
da firmeza, da inflexibilidade e da força, tal qual classicamente proposto por autores como 
Freud, Winnicott e Lacan. Até mesmo porque nos parece claro que, na prática, no cuidado diário 
de uma criança, tanto as demonstrações de carinho e afeto quanto o desempenho de funções 
normativas acabam sendo realizadas por ambos os cuidadores, apresentando, portanto, um 
caráter muito menos rígido, compartimentado e bem delimitado do que pretendem fazer crer 
algumas teorias ou interpretações. A atenção a tais aspectos, bem como a criação de novos 
termos nos parece importante na medida em que se alcança o entendimento de que tanto o 
fazer teórico quanto o fazer jurídico servem, em maior ou menor medida, à criação e à validação 
ou ao questionamento de vias facilitadoras ou impeditivas para o escoamento da pulsão.
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Gênero, sexualidade e papéis 
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Resumo

Considerando que as conceituações impactam o corpo social, perpetuando 
comportamentos e desejos, concluímos que o sexismo, evidente na psicanálise, contribui para 
enrijecer as funções sociais de gênero, sobretudo, os papéis relacionados ao ato de cuidar. 
Portanto, o presente trabalho objetiva, por meio de uma leitura laplancheana, desatrelar a 
naturalização entre gênero e cuidado, a fim de impulsionar a discussão de concepções, muitas 
vezes, tidas como imutáveis tanto na cultura, quanto no meio acadêmico. Para ilustrar as 
argumentações cunhadas ao longo do texto, utilizaremos um episódio da série humorística 
norte-americana Friends como recurso midiático, por ser uma produção de massa.
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Considerações iniciais

Os trabalhos acadêmicos geram impactos sociopolíticos e, no caso da psicanálise, 
também consequências clínicas. De acordo com Foucault (1970/2014a; 1976/2014b), 
o discurso atua sobre o sexo de modo a produzir subjetividades que servem aos sistemas 
sociais, políticos e econômicos. Nesse sentido, podemos concluir que, as narrativas machistas 
impulsionam a manutenção de uma ordem em que a mulher é totalmente responsabilizada pela 
educação dos filhos e manutenção da casa. Segundo Badinter (1985), a psicanálise reforça 
a maciça responsabilização das mulheres, enquanto mães, contribuindo decisivamente, para 
torna-la uma personagem central da família, comprometendo a compreensão da função do pai, 
no cuidado com os filhos, tida no imaginário social como inespecífica ou acessória. Desta forma, 
a reflexão acerca dos papeis de gênero tem importância capital para a clínica psicanalítica e 
psicoterápica de forma geral.

Tal como lembra Laplanche (1988b), é preciso ler a teoria psicanalítica a partir de 
sua própria metodologia, analisando-a e se atentando às defesas e lacunas presentes na 
abordagem. A psicanálise é fruto do trabalho de cultura e, desta forma, comprometida com o 
recalcamento e com os arranjos sociais, pois, é na cultura, e pela cultura, que a psicanálise se 
desenvolve. Portanto, mostra-se um dever ético prestar a devida atenção às dobras ideológicas, 
interpretando, não só Freud, mas a psicanálise de modo geral. É nesse sentido que acolhemos 
a advertência metodológica de Laplanche (1988b) de ler Freud com Freud, isto é, estar atento 
às divergências internas à própria psicanálise, considerando as exigências teóricas que visam 
defender a ideia de um inconsciente pulsional, originado nas relações libidinais determinadas 
por sua historicidade contingente. 

Feito isso, buscaremos discorrer, de acordo com a psicanálise laplancheana, 
determinadas particularidades da constituição da subjetividade, a fim de desvincular o caráter 
inato e generalizado do gênero, reafirmado por inúmeras instituições sociais. Tendo em vista 
a dificuldade em assimilar as propostas teóricas do presente trabalho, apropriaremos de um 
recurso midiático de massa, com o intuito de evidenciar as argumentações. Assim, analisaremos 
um episódio da famosa série humorística norte-americana Friends, criada por David Crane e 
Marta Kauffman.

Breve análise da figura do pai na psicanálise

Hurstel (1999) embasada pela teoria lacaniana postula que a função paterna é 
responsável pela interdição, representando assim, a lei. O exemplo da autora é apenas uma 
amostra do que faz parte da doxa psicanalítica no que tange à aproximação radical que se faz 
entre pai e lei. Mesmo que autores utilizem a versão mais deslibidinizada, qual seja a função 
paterna, tal termo reforça o pressuposto ideológico que atrela a paternidade ao papel de 
gênero masculino articulado à virilidade, à força, à razão e à lei.

O pai aparece, em grande parte das teorias psicanalíticas, como represente da lei e/
ou de acordo com a teoria winnicottiana, como uma condição ambiental subordinada à mãe. 
Segundo os autores Belo, Rêda e Fidelis (2015), Winnicott tende a anular o cuidado proveniente 
dos homens e, quando esses cuidados suficientemente bons do pai aparecem, são traçados 
como substitutos dos cuidados da mãe, desqualificando a capacidade de cuidar, e até mesmo 
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de se preocupar ou se identificar, com o bebê. 

A psicanálise corre o risco de ser um dispositivo para naturalização das hierarquias 
de gênero, aspecto problemático, que pode gerar graves implicações clínicas. Apontar um 
pai cuidador como um sujeito maternal acarreta consequências silenciosas, mas não menos 
destrutivas. Essa classificação induz que um homem só pode ser sensível agindo como uma 
mulher, naturalizando assim, a maternidade, que, ao contrário do que muito se pensa, não 
é inata.  Segundo Badinter (1985), o desejo de ser mãe, não é comum a todas as mulheres, 
sendo construído socialmente. 

Considerando que, grande parte da psicanálise apresenta inúmeros problemas 
referentes aos estereótipos de gênero, mostra necessário revisar a teoria e, principalmente, 
a nomeação de determinados conceitos, tais como, função paterna, função materna, nome-
do-pai, falo, entre outros que vem garantindo diversas dobras ideológicas. As transformações 
contemporâneas fundam sintomas e novos desafios para a clínica, os quais impulsionam um 
exame minucioso do que vem sendo (re)produzido em psicanálise. 

Constituição da subjetividade: contribuições 
laplancheanas

Laplanche (1988c; 1988d;) inova ao pontuar o papel do adulto, não necessariamente 
as funções do pai ou da mãe, nos cuidados com o bebê, mas, sobretudo, a importância do 
cuidado, independente do gênero do cuidador. Rejeitando e condenando o biologicismo da 
pulsão ou qualquer caráter inato do psiquismo, Laplanche (1988c; 1988d; 1992) propõe que 
a subjetividade será formada a partir do cuidado. Desta forma, os cuidadores terão um papel 
elementar no desenvolvimento psicoemocional do bebê, influenciando diretamente na formação 
de sua identidade. 

Importante um parêntese aqui sobre o caráter sexual da pulsão, já que, em toda sua 
obra, Laplanche (1985a; 1985b; 1988c; 1988d) defende, cautelosamente, o caráter sexual da 
pulsão. Não se pode confundir esse termo com a satisfação genital. Para Laplanche (1988a), 
trata-se de um regime de satisfação e excitação, de prazer e tensão, que colonizará todas 
as áreas do funcionamento psíquico. Para além desse modo de funcionamento, o sexual, no 
sentido que Laplanche (2007) quer ressaltar, é a única força psíquica que tem capacidade para 
ser recalcada. Daí a insistência no caráter infantil do sexual, isto é, sempre atrelado às zonas 
erógenas parciais, vias de sedução precoce, através das quais o adulto implanta excitações a 
serem traduzidas pela criança. 

É esse modo de funcionamento, que Freud (1905/1976b) descreveu como perverso 
e polimorfo, o alvo prioritário do recalcamento, mas também é essa a fonte inesgotável de 
excitações que exigem do eu e da cultura defesas permanentes. Veremos que os gêneros são 
traduções defensivas importantes desse polimorfismo excitante das origens. Nesse sentido, não 
apenas todas as vivências relativas à paternidade, mas também as teorias que erigimos sobre 
elas devem ser examinadas a partir desses pressupostos básicos.

As considerações expostas até o momento são cruciais para a compreensão de como se 
dá a constituição da subjetividade nos indivíduos. Esses argumentos possibilitam apreender a 

relevância do outro na estruturação do psiquismo, tal como, fornecem condições elementares 
para desenvolvimento de uma teoria de gênero, sobretudo, pautada na desnaturalização dos 
estereótipos. O gênero é uma das principais referências identitárias, portanto, é extremamente 
importante analisar em que medida o gênero configura-se como uma tradução do sexual, 
ressaltando qual o impacto da rigidez dos papéis de gênero no cuidado de bebês por parte 
dos homens.

Gênero como tradução do sexual

Os investimentos libidinais por parte dos cuidadores são cruciais para a constituição 
psíquica da criança, desta maneira, inicialmente, o infante mostra-se passível às determinações 
de gênero veiculadas pelos adultos. É só a partir das descobertas das diferenças sexuais 
anatômicas, que a criança estará apta a posicionar-se frente às distinções biológicas. De acordo 
com Laplanche (1988c), as identificações vêm de fora para dentro, implantadas na criança 
pelo adulto, por meio da sedução generalizada. O infante, por sua vez, deverá decodificar as 
mensagens enigmáticas através de simbolizações, adquiridas pelo contato com o outro, assim, 
identidade sexuada não pode ser dissociada dos processos inconscientes. 

Para Ribeiro (1997), as categorias binárias, masculino/feminino, fálico/castrado, homem/
mulher, são inseparáveis do complexo de Édipo e de sua influência sobre as identificações. 
A elaboração das teorias sexuais e dos complexos infantis advém de uma transformação da 
passividade originária, resultando em uma organização complexa e conflituosa, que se dá 
através das identificações, sobretudo, por meio das identidades de gênero. Essas identificações 
generificadas são, portanto, parte dos mecanismos de defesa usados contra a passividade 
originária recalcada. Portanto, as identificações de gênero e outras balizas identitárias sempre 
visam fazer frente a esses aspectos mais disruptivos da pulsão.

Levando em consideração que a feminilidade e a masculinidade surgem como defesas, 
contra a passividade radical, torna compreensível que a lógica fálica é sustentada como possível 
mecanismo de defesa contra a passividade originária. Não se trata, portanto, de uma lógica 
natural ou única, muito menos com garantias anatômicas. A anatomia facilita essas traduções 
pulsionais, mas de forma alguma as determina. É preciso fazer trabalhar a famosa frase de 
Freud (1924/1976c) e dizer que a anatomia é o destino de traduções pulsionais virtualmente 
infinitas, as quais, de forma geral, insistem compulsivamente em se fazerem tradução binária 
inevitável, destino inelutável.

Breve análise de um episódio de Friends

Do ponto de vista metodológico, tomamos uma produção midiática de massa na medida 
em que acreditamos que tal narrativa desempenha um papel catártico em seus telespectadores. 
De acordo com Freitas (2001), é certo que essas narrativas oferecem comprometimentos 
com o narcisismo recalcante da pluralidade pulsional. No entanto, também podem promover 
importantes desencadeamentos elaborativos ao passo que conseguem fazer atravessar, à 
maneira dos chistes, importante material do inconsciente para a consciência. Segundo Freud 
(1905/1976a), os chistes tornam possível transmitir conteúdos mais reprimidos e recalcados 
sem levantar tanta resistência daquele que recebe a mensagem.
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Neste sentido, a fim de ilustrar as reflexões levantadas até o momento, será analisado 
brevemente apenas o sexto episódio, da nona temporada da série norte-americana Friends, 
criada por David Crane e Marta Kauffman, chamado The one with the male nanny (“Aquele com 
a babá homem”). No decorrer do enredo as personagens, Ross e Rachel, procuram uma babá 
para cuidar de Emma, filha do casal. Após entrevistar algumas candidatas, pelas quais não se 
simpatizaram, chega à vez de Sandy. O casal espera abrir a porta para uma moça, porém, se 
depara com um jovem pedagogo eficiente e muito sensível. 

Durante a entrevista com Sandy, Ross demonstra uma mistura de desconforto e 
curiosidade pela escolha profissional do rapaz, pergunta-o sobre sua orientação afetiva e 
surpreende-se ao saber que o rapaz é hétero e noivo. O fato de Sandy manifestar características 
socialmente atribuídas às mulheres, tal como a sensibilidade e delicadeza, faz com que Ross o 
associe diretamente à homossexualidade e a feminilidade. Ironicamente, o rapaz não segue as 
determinações de gênero, denunciando a desnaturalização de diversos elementos.

Tal episódio desconstrói a lógica binária do par fálico-castrado na medida em que 
apresenta um homem heterossexual com características socialmente designadas como femininas, 
questionando assim, a dualidade ativo-passivo, ou até mesmo a dureza do par masculino-
feminino. Desta forma, comprova a tese laplancheana de que o gênero trata-se da articulação 
de diversos elementos, os quais podem ser traduzidos de múltiplas maneiras, dependendo da 
singularidade de cada sujeito.

Para além da comédia, o episódio coloca em pauta a desnaturalização dos papéis 
de gênero, sobretudo, a capacidade dos homens de cuidarem de bebês sem perderem sua 
heterossexualidade e sua masculinidade. Entretanto, o fato de um homem ser babá ainda é 
interpretado como utópico e inadequado em diversas instituições sociais, aceitável em uma 
série de humor, mas, mesmo assim, recebida, por muitos dos telespectadores, com grande 
estranhamento e desconfiança. Aspecto decorrente da articulação entre cuidado e gênero 
feminino, que pode inviabilizar o desejo masculino de exercer profissões relacionadas ao cuidar, 
além de comprometer a efetiva participação masculina na educação dos filhos, sobrecarregando 
as mulheres e intensificando a intransigência dos papéis e funções sociais de gênero. 

Conclusão

As discussões acerca do efeito dos estereótipos sobre o gênero masculino ainda são 
escassas. Com isso, os homens também são afetados pela inflexibilidade das funções de gênero, 
comprometendo ou inviabilizando determinados comportamentos e desejos. A rigidez dos 
papéis de gênero pode ser decisiva na reprodução da angústia e do sofrimento psíquico, pois, 
narrativas inflexíveis inviabilizam a elaboração e significação do sexual, por traçarem ideais 
inalcançáveis, reforçando assim, o mais letal do sexual. Por isso, é extremamente importante 
a discussão a respeito do gênero, principalmente no meio acadêmico, atentando-se para os 
recalcamentos presentes na própria teoria, visto seus efeitos clínicos. 

A breve análise de um episódio de seriado abre perspectiva para futuras pesquisas do 
que vem sendo produzido do ponto de vista da indústria cultural e que tem servido de narrativa 
tradutiva para os aspectos mais disruptivo do sexual. Nossa hipótese é que as recentes vitórias 
políticas dos movimentos feministas e LGBTs têm incrementado a produção de narrativas mais 

abertas a questionar o binarismo simples e seus papeis sociais correspondentes. É preciso 
destacar, no entanto, que ainda é alarmante o número de agressões às mulheres e aos grupos 
que não se submetem a essa lógica binária. Sustentamos que tais agressões são sintomáticas 
no sentido em que visam recusar novos devires da organização psicossexual. A partir dessa 
hipótese, é urgente pensarmos em políticas públicas que sustentem e promovam mais narrativas 
não submetidas ao binarismo heteronormativo. Obviamente, é indispensável que a formação do 
psicólogo também contemple a reflexão crítica sobre os gêneros e os papeis sociais.

Referências 

Badinter, E. (1985). Um amor conquistado: o mito do amor materno. (Waltensir Dutra, 
trad.). Rio de Janeiro: Nova Fronteira.

Belo, F., Rêda, M., & Fidelis, K. (2015). Pode um pai ser cuidadoso? Crítica à teoria da 
paternidade em Winnicott. Psicologia em Estudo, 20(2) pp. 5-27

Foucault, M. (2014a). A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, 
pronunciada em 2 de dezembro de 1970/ Michel Foucault. (Laura Fraga de Almeida Sampaio, 
trad.). São Paulo: Edições Loyola. (Trabalho original publicado em 1970)

Foucault, M. (2014b). História da sexualidade I: a vontade de saber. (Maria Thereza 
da Costa Albuquerque & J.A. Guilhon Albuquerque, trads.). São Paulo: Paz e Terra. (Trabalho 
original publicado em 1976)

Freud, S. (1976). Os chistes e sua relação com o inconsciente. In Edição Standard das 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud (J. Salomão, trad., Vol. VIII, pp. 13-268). Rio 
de Janeiro: Imago. (Trabalho original publicado em 1905).

Freud, S. (1976b). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In Edição Standard das 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud (J. Salomão, trad., Vol. VII, pp. 122-252). Rio 
de Janeiro: Imago. (Trabalho original publicado em 1905)

Freud, S. (1976c). A dissolução do complexo de Édipo. In Edição Standard das Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud (J. Salomão, trad., Vol. XIX, pp. 215-224). Rio de 
Janeiro: Imago. (Trabalho original publicado em 1924)

Hurstel, F. (1999). As novas fronteiras da paternidade. (Emma Elisa Carneiro de Castro, 
trad., pp. 15-22). São Paulo: Papirus Editora.

Laplanche, J. (1988a). Os princípios do funcionamento psíquico: tentativa de 
esclarecimento. In J. Laplanche, Teoria da Sedução Generalizada e outros ensaios (Doris 
Vasconcellos, trad.,  pp. 7-20). Porto Alegre: Artes Médicas Sul Ltda.

Laplanche, J. (1988b). Interpretar (com) Freud. In J. Laplanche, Teoria da Sedução 
Generalizada e outros ensaios (Doris Vasconcellos, trad.,  . Pp. 21-32). Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul Ltda.



4342

Laplanche, J. (1988c). A pulsão e seu objeto-fonte: seu destino na transferência. In J. 
Laplanche, Teoria da Sedução Generalizada e outros ensaios. (Doris Vasconcellos, trad., pp. 
72- 83). Porto Alegre: Artes Médicas Sul Ltda.

Laplanche, J. (1988d). Da teoria da sedução restrita à teoria da sedução generalizada. 
In J. Laplanche, Teoria da Sedução Generalizada e outros ensaios. Doris Vasconcellos, trad., pp. 
108-125). Porto Alegre: Artes Médicas Sul Ltda.

Laplanche, J. (1988e). Problemáticas II: Castração e Simbolizações. (Álvaro Cabral, 
trad.). São Paulo: Martins Fontes.

Laplanche, J. (1992). Problemáticas IV: O inconsciente e o ID.  (Álvaro Cabral, trad.). São 
Paulo:Martins Fontes.

Laplanche, J. (2007). Sexual: la sexualité élargie au sens freudien (2000-2006). Paris: 
PUF/Quadridge.

Ribeiro, P.C. (1997). Perlaboração: feminilidade e transformação do eu técnica da 
psicanálise. Percurso Revista de Psicanálise, 18, 39- 50.



44

45

Íon, de Eurípides, lido por 
Foucault: parresía e democracia

Marco Antônio Sousa Alves1  

Resumo

Este trabalho pretende analisar a leitura que Michel Foucault realizou da peça Íon, de 
Eurípedes, em seu curso no Collège de France intitulado O governo de si e dos outros. Procura-
se ressaltar a significação política dessa tragédia grega e investigar mais de perto a relação 
estabelecida entre democracia e parresía, tanto na Antiguidade grega quanto nos dias atuais. 
Por trás dos aspectos formais da democracia, que envolvem a existência de leis iguais para 
todos os cidadãos (isonomia) e o igual direito para se expressar (isegoría), encontramos, nas 
sociedades ditas democráticas, uma série de distinções e seleções que fazem com que existam 
cidadãos de primeira classe e de segunda. Defende-se, assim, que as democracias, antigas ou 
atuais, são, de facto, sociedades aristocráticas.

 
Palavras-chave: Foucault; Íon; Parrésia; Democracia.

[1] Pesquisador-Bolsista de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) em Filosofia na UFMG. Doutor em Filosofia 
(UFMG).

Em seu penúltimo curso no Collège de France, em 1983, Michel Foucault dedicou uma 
atenção especial à peça Íon, de Eurípides. O tema central desse curso, intitulado O governo de 
si e dos outros, era a parresía política, ou seja, a prática do dizer-a-verdade na condução da 
pólis, questão essa que Foucault crê atravessar de ponta a ponta a peça de Eurípides. A análise 
de Íon inicia-se já no final da segunda aula do curso, e ocupa as três aulas seguintes, nas quais 
uma leitura bastante detalhada é levada a cabo.

Minha pretensão nesta apresentação se resume a apontar para alguns aspectos dessa 
leitura feita por Foucault. Pretendo iniciar o texto situando a peça de Eurípides em seu tempo 
e ressaltando qual a sua significação política (I). Em seguida, gostaria de seguir mais de perto 
a leitura realizada por Foucault (II). Por fim, pretendo analisar mais detidamente a complexa 
relação entre democracia e parresía, tanto no mundo grego antigo, quanto nos dias atuais (III).

A significação política de Íon: mito autóctone e 
imperialismo genealógico

A peça Íon foi escrita por volta de 420-410 a.C., respondendo a um contexto político 
muito específico em Atenas. Como é sabido, as tragédias gregas, embora tenham na tradição 
mítica sua fonte por excelência, são intimamente ligadas ao momento de sua encenação. Mais do 
que uma mera repetição da tradição já sedimentada, o que vemos em cena é mais exatamente 
uma releitura da herança mítica que tem por objetivo refletir sobre questões presentes, 
especialmente levantar discussões de natureza política.

A personagem Íon, que dá nome à peça, nasce no seio da tradição mítica envolvido por 
certos interesses políticos. Como observa Foucault (2008), amparado pelo estudo realizado 
por Grégoire (1965) para a edição francesa da Belles Lettres, Íon, cujo nome remete a um 
povo (os iônicos ou jônios), é uma figura mítica que foi inventada apenas no século VII a.C., 
sendo uma criação genealógica recente na tradição grega. Não se trata, portanto, de uma lenda 
antiga, tradicional, mas sim de uma espécie de invenção literária artificial que visava cumprir um 
papel político bem específico, relacionado às ambições de dominação atenienses.

Na época de Eurípides, Atenas exercia um papel de liderança sobre a Jônia, mas para que 
essa dominação fosse revestida de legitimidade, era preciso reescrever os mitos fundadores e 
fazer de Íon um ateniense, um ancestral comum capaz de conferir autoridade política e moral 
a Atenas. A peça de Eurípides insere-se nesse movimento de reinvenção da lenda tradicional, 
em um processo que promoveu a migração de Íon da Acaia para Atenas. Para entender essa 
necessidade de fazer de Íon um autêntico ateniense, precisamos compreender melhor a força 
do mito autóctone nessa pólis.

O chamado “mito da autoctonia” assenta-se na crença de que os autênticos atenienses 
seriam nativos, um povo nascido da própria terra e não formado por estrangeiros invasores 
ou colonos. Os atenienses sustentavam como valores fundamentais a pureza de sua fundação 
e a superioridade dos descendentes do sangue autóctone. Esse mito, certamente infundado, 
recebera um sentido idealizado e propagandístico na Antiguidade, conferindo aos atenienses a 
imagem de um povo que brotou do próprio solo pátrio (Leão, 2011, p. 109).

Em razão desse discurso do poder autóctone, não podiam os atenienses admitir que Íon, 
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que teve um papel fundamental na refundação da pólis, fosse alguém de sangue impuro, filho 
de Xuto, um jônio, como rezava a versão mais antiga da lenda. Daí o esforço realizado para se 
revisar o mito, fazendo de Íon um ateniense, ainda que ele mantenha o papel de ancestral de 
todos os jônios. É justamente nesse contexto que a peça de Eurípides foi escrita, fazendo de 
Íon um cidadão de sangue ateniense e divino, filho de Apolo com Creusa (uma ateniense pura 
que descende de Erecteu). A paternidade de Xuto não é descartada, mas transformada em 
mera aparência legal. Em suma, a solução passa por uma estranha estratégia, que consiste em 
conferir uma dupla paternidade a Íon.

Nas palavras de Foucault (2008), a peça de Eurípides seria expressão de um “imperialismo 
genealógico” (p. 74). No centro da peça está o desejo de dominação e o patriotismo ateniense. 
Como ressalta Grégoire (1965) em seu estudo introdutório: “é a doutrina do imperialismo ático, 
segundo Alcibíades, que proclama essa nova genealogia, revelada por Atenas no discurso 
profético que encerra a tragédia Íon. Onde quer que residam os jônios, na Europa, na Ásia ou 
nas Ilhas, eles têm por missão fortalecer a pátria ateniense” (pp. 165-166).

Mas, embora a peça Íon seja vista como uma resposta a um problema político específico 
de seu tempo, Foucault ressalta também como o drama que ela põe em cena problematiza a 
fundação do dizer-a-verdade político. A partir de um pequeno conflito da época, uma grande 
questão sobre a politéia (a constituição ou organização da pólis) e sua relação com a parresía 
(o dizer-a-verdade) é colocada. Como adverte Foucault (2010): “a história, e o essencial da 
história, passa pelo buraco e uma agulha” (p. 100).

Íon visto por Foucault: momentos fundamentais

Foucault (2008) começa sua leitura da peça, ainda no final da aula de 12 de janeiro, 
observando que vemos em Íon a parresía ser tomada como um direito à palavra na vida 
política, direito esse que é vedado aos estrangeiros e decorre do pertencimento a um demos 
(comunidade). A peça narra a estória de um jovem, Íon, que descobre quem é seu pai (Xuto é 
assim apresentado) e resolve investigar sua origem materna, desejando saber se se tratava de 
uma ateniense. A peça gira em torno da descoberta dessa verdade acerca do nascimento de 
Íon. Nesse aspecto, como ressalta Foucault (2008), o Íon de Eurípides aproxima-se do Édipo 
de Sófocles, sendo as duas peças “aletúrgicas”, ou seja, dramaturgias do dizer-a-verdade, que 
levam para o palco os caminhos e descaminhos do descobrimento humano da verdade. E feita 
essa descoberta, na peça de Eurípides, fica então revelado que Íon não é uma criança anônima, 
e nem filho de Xuto (que era um estrangeiro), mas sim um cidadão ateniense de pura cepa que 
assumirá a função de reorganizar a cidade.

Em sua leitura, Foucault divide a peça em duas grandes partes. Primeiro, temos a fase 
da consulta oracular de Creusa e Xuto. Em seguida, diante das ambiguidades e do silêncio de 
Apolo, temos o momento da investigação humana e da explosão da verdade. A estória inicia-
se com a ida de Xuto e Creusa ao oráculo de Delfos, momento no qual encontram o jovem 
Íon. Enquanto Xuto queria saber se teria descendentes, Creusa tinha uma pergunta secreta, 
relacionada a um episódio que ela escondia de todos: queria saber o paradeiro de seu filho com 
Apolo (Eurípides, Íon, 236-452).

Esse primeiro momento da peça, das consultas oraculares, é marcado, segundo Foucault 

(2008), por uma espécie de “jogo de meias-verdades” (pp. 84-85). Creusa, ao ser indagada 
sobre qual consulta queria fazer, diz uma meia-verdade, afirmando que desejava saber o 
paradeiro de um filho que uma amiga sua teria tido com um deus. Mas Creusa fica sem uma 
resposta de Apolo, que certamente não pretendia confessar sua própria culpa, posto que foi 
ele quem seduziu a jovem Creusa e a abandonou. E Xuto, por sua vez, ao perguntar ao oráculo 
se teria um filho, recebe como resposta outra meia-verdade, ou quase uma mentira inteira: 
Apolo diz que a primeira pessoa que encontrasse ao sair do templo seria seu filho. E assim Íon 
foi tomado como seu filho por Xuto. Em suma, Apolo pouco esclarece. Por vezes, fica mudo. E 
quando fala, suas palavras produzem mais confusão do que clareza. Assim, se o caminho da 
revelação oracular parece bloqueado, resta aos homens buscarem a verdade por conta própria.

Inicialmente, quem se mostra mais interessado em desvendar a verdade em sua 
integralidade é o jovem Íon. Isso porque a paternidade de Xuto não o satisfaz plenamente. 
Segundo Xuto, seu pretenso pai, Íon seria fruto de suas loucuras de juventude, provavelmente 
de quando participou das festas de Baco, embriagado, e teve relações com uma mênade do 
deus (Eurípides, Íon, 530-562). Mas essa explicação não satisfaz o jovem. Íon rejeita esse 
jogo de meias verdades e deseja conhecer toda a verdade sobre sua origem materna. O que 
ele deseja, em suma, é saber qual será exatamente seu estatuto como cidadão ateniense. 
Era preciso que sua mãe fosse ateniense para ele ter direito à fala e para poder participar 
plenamente da vida política de Atenas. A condição de filho bastardo de um estrangeiro como 
Xuto não lhe agradava, pois desse modo ele seria “nada, filho de ninguém”, um “impotente” 
(adýnaton), alguém que, mesmo possuindo juridicamente o estatuto de cidadão, não teria 
verdadeira “autoridade política”. Íon não desejava ir para Atenas como um pobre cidadão sem 
poder, que deveria permanecer calado. Nessa condição, a autoridade somente poderia ser 
adquirida por um caminho: o da tirania. Mas Íon considera esse caminho execrável e se nega 
a levar esse tipo de vida, preferindo permanecer onde se encontrava, levando uma existência 
calma e tranquila junto ao deus. Em suma, nas condições oferecidas por Xuto, Íon não desejava 
ir a Atenas (Eurípides, Íon, 585-648).

Para convencer Íon a ir para Atenas com ele, Xuto propõe então um arranjo, uma espécie 
de “jeitinho” (accommodement). Bastava não contar inicialmente que era seu filho e que iria 
herdar o poder, deixando para fazer isso apenas no momento oportuno. Íon aceita o trato, 
dizendo que, enquanto isso, aproveitaria para investigar quem é sua verdadeira mãe, torcendo 
para que fosse uma ateniense, o que lhe permitiria herdar o direito à parresía (Foucault, 2008). 
Fica claro que o objetivo de Íon não se limita a chegar ao poder como Xuto lhe oferece. A tirania 
não lhe interessa. Não lhe agrada ser um cidadão sem plenos direitos. O que Íon realmente 
ambiciona é ocupar a “primeira linha” (prôton zugon) da cidade e ter liberdade de fala, a 
parresía. Íon não quer que os outros simplesmente se dobrem diante de sua palavra. Ele não 
deseja comandar por meio de uma palavra tirânica. Ele necessita da parresía, pois seu desejo é 
persuadir os outros, é fazer política por meio do logos. Cito Foucault (2010):

Fazer o logos agir na pólis – logos no sentido de palavra verdadeira, palavra 
sensata, palavra que persuade, palavra que pode se confrontar com as outras 
palavras e que só vencerá graças ao peso da sua verdade e da eficiência da 
sua persuasão –, fazer agir essa palavra verdadeira, sensata, agonística, essa 
palavra de discussão no campo da pólis, é nisso que consiste a parresía. E essa 
parresía, mais uma vez, nem o exercício efetivo de um poder tirânico nem o 
simples estatuto de cidadão podem proporcionar. (p. 98).

O segundo momento da peça, na leitura de Foucault (2008, p. 100), diz respeito à 
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investigação humana da verdade. Temos aqui um “jogo de metades”, no qual a verdade aparece 
de forma fragmentada, pedaço por pedaço, até que se apresente em sua completude ao olhar 
humano. Nesse aspecto, mais uma vez, Foucault ressalta um importante traço em comum entre 
as peças Íon e Édipo: o declínio da verdade oracular e o esforço propriamente humano de se 
chegar à verdade por meio da técnica do símbolo (sýmbolon). Trata-se de uma investigação que 
se dá através da junção de vários pedaços ou metades que, unidas, revelam o todo. O símbolo é 
aquilo que se relaciona à unidade, a metade fragmentada de um objeto que servia de signo de 
reconhecimento na tradição grega. A palavra grega sýmbolon é derivada do verbo sýmballein, 
que significa juntar, colocar junto, coletar ou ainda comparar. É o que fazem Édipo e Íon na busca 
da verdade: juntam os testemunhos, as confissões e os objetos reveladores até chegarem à 
verdade em seu todo (Foucault, 2008; Foucault, 2003; Alves, 2008).

Vejamos então como esse jogo de metades se deu na peça de Eurípides. Em primeiro 
lugar, Creusa fica sabendo da revelação feita a Xuto pelo oráculo e de sua intenção de impor 
em sua casa um filho bastardo, o que seria uma grande humilhação e retiraria dela o papel 
de tronco da linhagem. Diante disso, Creusa fica furiosa com Apolo, que teria cometido duas 
injustiças: primeiro a seduziu e abandonou, depois teria indicado ao marido quem era seu filho 
bastardo. Possuída pela cólera, Creusa então faz uma confissão pública, revelando a todos o 
que Apolo e ela fizeram (Eurípides, Íon, 858-922). Segundo Foucault (2010):

Pois bem, é nesse momento, no ápice da ilusão e da humilhação, que Creusa vai 
fazer a verdade eclodir. Mas ela faz a verdade eclodir, é preciso entender, não 
para fazer triunfar seu próprio direito, para revelar enfim o nascimento de um 
filho glorioso. Ela faz isso com vergonha, humilhação e cólera (p. 111). 

Contra o canto do deus, Foucault (2008) ressalta que se faz ouvir o pranto, o grito de dor 
de uma mulher injustiçada e humilhada. Ao oráculo mudo, a mulher opõe seu grito, sua queixa. 
Apolo, o deus que canta e fala a verdade, silencia e apenas ouve. Ao acusar dessa maneira um 
deus, Creusa pratica um tipo de parresía, um discurso no qual o mais fraco assume o risco de 
repreender a injustiça cometida por alguém mais forte. Como ressalta Foucault (2008, p. 124), 
trata-se aqui de uma parresía inversa àquela almejada por Íon, que corresponde ao direito de 
falar livremente atribuído apenas aos mais poderosos.

Após o discurso público contra Apolo, acusando-o de cometer graves injustiças, Creusa 
se dirige ao velho pedagogo que se encontra ao seu lado e lhe faz uma confissão (Eurípides, 
Íon, 923-970). Nesse momento, ao invés de condenar simplesmente a falta de Apolo, Creusa 
ressalta a sua própria culpa e vergonha. Segundo Foucault (2008), vemos aqui duas maneiras 
diferentes de confessar a mesma verdade, duas formas de parresía: a imprecação pública 
contra o deus, a “confissão-imprecação” (l´aveu-imprécation), e a confidência privada na qual 
se reconhece a própria culpa, a “confissão confidência” (l´aveu confidence).

Após a confissão de Creusa, que disse toda a “sua verdade”, resta ainda desvendar a 
outra metade da verdade, de que seu filho com Apolo está vivo e diante de todos: Íon. Mas quem 
poderá dizer isso? Apolo é o único que sabe. Mas o deus permanece mudo... Nesse momento, 
ocorre a peripécia, a reviravolta na peça. Creusa acolhe a sugestão do velho pedagogo de se 
vingar das injustiças matando Íon envenenado. O veneno é colocado pelo velho no vinho, mas 
um mau presságio faz Íon interromper a libação e jogar fora o vinho que se encontrava na taça. 
Em seguida, uma pomba bebe do vinho envenenado e morre diante de todos. Nesse momento, 
a tentativa de assassinato é descoberta, assim como a mandante: Creusa (Eurípides, Íon, 970-

1228).

Creusa é então incriminada e perseguida pela tentativa de matar Íon. Na fuga, ela entra 
no templo de Apolo e se abraça ao altar do deus. Íon a cerca com uma espada, furioso, mas 
não pode tocá-la em respeito ao altar. Nesse momento, entra a Pítia no templo, trazendo 
simplesmente o cesto onde Íon foi encontrado quando era um bebê abandonado. Tal cesto, que 
continha alguns objetos rituais (um colar com imagens de serpentes, um ramo verde de Atena e 
uma tapeçaria inacabada que ela fez com suas próprias mãos) é logo reconhecido por Creusa. 
Mesmo com o silêncio do Deus, a verdade emerge. Por meio de um simples objeto a verdade é 
plenamente revelada (Eurípides, Íon, 1248-1400). Como ressalta Foucault (2010): “No lugar 
do oráculo mudo do deus, é de novo o trabalho dos homens, a voz dos homens, a mão dos 
homens que se tem de convocar para que a verdade venha à luz” (p. 134).

A verdade sobre a mãe de Íon é então desvendada. Mas Íon quer mais garantias. Ele 
não se contenta com uma investigação tão pobre: ele quer saber toda a verdade sobre sua 
origem com certeza. Ele então decide consultar o próprio deus. Nesse momento, uma nova 
peripécia: aparece Atena com seu carro. É ela quem assegura, no final da peça, a verdade sobre 
o nascimento de Íon e de seu direito de exercer plenamente o poder em Atenas (Eurípides, Íon, 
1522-1608).

Toda a verdade está agora dita e ratificada pela deusa. Mas resta ainda uma sombra a 
ser eliminada: Íon não é então filho de Xuto, mas sim de Apolo. Isso certamente convém ainda 
mais a Íon, pois ao invés de ser filho de um estrangeiro, ele tem como pai o deus Apolo e como 
mãe uma ateniense da linhagem de Erecteu. Mas o que fazer com esse problema da dupla 
paternidade de Íon? Diante desse dilema, Atena dá um conselho: nada dizer a Xuto, de modo 
que ele continue acreditando que é o pai de Íon. Assim, Íon herdará de Xuto o poder tirânico. 
Mas ele será um falso tirano, pois Íon tem toda a autoridade para exercer o poder em Atenas 
e para refundar a pólis. Em suma, de Xuto, Íon herda o poder, e de Creusa, a legitimidade 
(Pestaña, 2013, p. 516).

Parresía e democracia: uma questão de ontem e de 
hoje

A leitura que Foucault faz de Íon aponta insistentemente para uma questão, que será 
depois desenvolvida em seu curso de 1983: a relação entre parresía e democracia. Em 
princípio, como reconhece Foucault (2008), uma parece pressupor a outra. O falar-a-verdade 
só pode ocorrer em um ambiente democrático, assim como a democracia pressupõe a liberdade 
de fala. Em termos formais, a democracia certamente está ligada a leis iguais para todos os 
cidadãos (isonomia) e ao igual direito para se expressar (isegoría). Mas, por trás dessa simples 
circularidade, reside uma relação extremamente complexa e problemática. Isso porque, de fato, 
toda sociedade, por mais democrática que seja, produz distinções, realiza seleções e distribui 
de maneira desigual o poder e a liberdade de fala entre seus cidadãos.

Na aula de 2 de fevereiro de 1983, na qual se conclui a leitura da peça Íon, esse 
tema é desenvolvido. Foucault apresenta então a relação entre democracia e parresía na forma 
de um retângulo constitutivo. Nos vértices desse retângulo, além da democracia (condição 
formal) e da parresía (condição de verdade), aparecem outras duas condições, uma de fato (o 
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jogo de superioridade) e outra de natureza moral (a coragem). Apresentado dessa maneira, 
percebemos melhor a complexidade envolvida. O dizer-a-verdade está sempre ligado a um ato 
de coragem. E a democracia, por sua vez, está sempre associada a um jogo de superioridade, 
jogo esse que produz diferenciações de fato entre aqueles que são iguais por direito. 

A reticência de Íon em ir para Atenas como um cidadão sem parresía deixa clara a 
diferenciação interna que existia na democracia ateniense, como podemos ver na seguinte 
passagem: “Se um estrangeiro entra numa cidade em que a raça não tem mácula, ainda que a 
lei faça dele um cidadão, sua língua continuará sendo serva” (Eurípides, Íon, 672-675). Íon se 
recusa a ir para Atenas nessa condição, deixando claro que deseja fazer parte dos cidadãos 
atenienses que “podem fazer algo” (dynámenoi), as ditas “pessoas de bem” (khrestoí) em 
razão de seu nascimento, estatuto e riqueza. Do contrário, ainda que aceito como cidadão livre, 
seria como que um escravo do ponto de vista da liberdade de fala, posto que seria esperado 
dele que se calasse quanto aos assuntos políticos. 

Essa leitura de Foucault destaca, portanto, as contradições da democracia ateniense. 
Talvez seja verdade que Foucault tenha apresentado uma visão muito elitista, próxima demais 
da aristocracia. Alguns intérpretes acusam Foucault disso, de ter feito uma leitura muito 
tendenciosa, posto que a vida política da democracia ateniense da época não se restringiria a 
uma mera elite social e seria mais acolhedora do que nos faz crer Foucault (Pestaña, 2013). 
Creio que essa crítica, contudo, decorre de uma diferença de abordagem. Diferentemente das 
leituras mais tradicionais, Foucault lança seu olhar para um objeto novo, mais microfísico, qual 
seja, as experiências concretas das sociedades democráticas. Ao fazer isso, percebe-se que 
no interior dessas sociedades existem diversas fontes de legitimidade em conflito. No caso da 
experiência ateniense, o prestígio (dynasteia) transformava de facto a democracia em uma 
espécie de aristocracia (Pestaña, 2013).

Foucault pretende apontar para um paradoxo inerente a toda experiência democrática. 
A democracia nasce justamente da qualificação de um conjunto de cidadãos como um demos, 
uma comunidade de iguais, um conjunto de pessoas que possuem os mesmos direitos, que 
podem falar livremente, e que exercem juntamente o poder. Mas o problema reside no fato de 
que existem diversos e conflitantes discursos de legitimação desse demos, o que faz com que 
diferenciações sejam produzidas no seio daqueles que são formalmente considerados cidadãos. 
Foucault (2008) ressalta que a distribuição da parresía entre os cidadãos atenienses era um 
tema que estava na ordem do dia na época de Eurípides. De um lado, havia os democratas e 
demagogos, como Cléon, que defendiam uma parresía ampla, para todos os cidadãos. De outro 
lado, havia os aristocratas, como Nícias, que pretendiam limitar a parresía a uma pequena elite. 
Essa disputa remonta ainda aos tempos de Péricles, em meados do século V a.C., cujo nome 
remete ao momento no qual teria havido uma “boa parresía” na vida política ateniense. Não 
devemos esquecer que foi justamente Péricles quem restringiu o acesso à plena cidadania 
em Atenas, exigindo do autêntico cidadão que fosse filho de pai e mãe atenienses (Leão, 
2011). Depois dele, com as reformas de Clístenes, uma ampla abertura teria sido realizada 
na democracia ateniense, de modo que muitos estrangeiros foram naturalizados. Atenas teria 
sido então dominada pela “má parresía”, que ocorre justamente quando qualquer um pode 
tomar a palavra e dizer qualquer coisa. Assim, o jogo do dizer-a-verdade acaba se desfazendo. 
Essas disputas e esse vai-e-vem deixam claro o cerne do problema: a tensão entre o demos e 
a cidadania legal, entre quem é de fato cidadão (tem parresía) e quem é apenas formalmente 
cidadão (e não pode tomar a palavra nos debates políticos).

Engana-se quem pensa que essa tensão é uma característica apenas da democracia 
antiga. É comum se dizer que a democracia moderna difere da antiga em razão de sua ampla 
cidadania, que não exclui, por exemplo, as mulheres ou os escravos. Em termos formais, 
podemos até admitir tal tese. Mas se direcionamos nosso olhar para as experiências concretas, 
nada seria mais enganador do que isso. Em vários aspectos, aquilo que Eurípides levou ao palco 
na peça Íon diz ainda muito respeito a nós hoje.

A análise que Foucault faz da democracia na Antiguidade ainda tem muito a dizer às 
nossas experiências ditas “democráticas”. Como de costume, Foucault vai ao passado com os 
olhos sempre voltados para o presente. O terreno de investigação pode ser historicamente 
distante, mas os interesses que movem Foucault certamente não são. Mais uma vez, como disse 
Foucault (1975) em Vigiar e punir, o que encontramos no curso de 1983 pode ser tomado 
como uma “história do presente”, ou seja, uma “história do passado nos termos do presente” 
(p. 40).

Em sociedades formalmente democráticas, sejam elas antigas ou modernas, sempre 
existem mecanismos de facto que segmentam a participação política. Como ressalta Pestaña 
(2013):

Os conflitos entre a legitimidade e os direitos formais tornam desiguais aqueles 
que formalmente são iguais. É que em toda sociedade complexa convivem formas 
diversas de definição do autêntico demos. [...] A estratégia de investigação 
foucaultiana sobre a sociedade ateniense permite sugerir questões básicas para 
compreender estruturas cambiantes de dominação que garantem a participação 
política em nossas sociedades (p. 528).

A leitura de Foucault da peça Íon nos leva a refletir sobre a relação entre igualdade 
formal de participação política (isegoría), característica da democracia, e a liberdade real para 
fazê-lo (parresía). Nesse aspecto, nossas experiências democráticas atuais são ainda marcadas 
por essa tensão. Há de fato diversos e conflituosos discursos de conformação do demos, da 
comunidade daqueles que tomamos como nossos iguais. Como reza a sabedoria popular: todos 
são iguais perante a lei, mas uns são mais iguais do que outros. Embora formalmente igualitária, 
é inegável que nossas democracias modernas são atravessadas de facto pela cisão entre o 
“nós” e os “outros”, entre as “pessoas de bem” e os “bandidos”, entre os “cidadãos legítimos” 
e as “vidas nuas”.

A atual crise migratória que assola a Europa não nos deixa enganar. Para o homem 
europeu, branco, o imigrante africano ou árabe, ainda que legalmente instalado, é um “outro”, 
um “intruso”, uma ameaça à pureza de seu demos. Não é difícil visualizar, especialmente nos 
discursos mais conservadores, a atualidade do “mito da autoctonia”, do privilégio do povo 
que sempre morou no mesmo lugar e que teria brotado da terra, como se acreditava na 
antiga Atenas. A importância conferida a esse tipo de pureza resiste ainda muito vivamente 
no imaginário do homem ocidental. Nesse aspecto, a experiência do nazismo está longe de 
ter sido uma exceção ou de estar superada. Vive-se ainda o medo da imigração, da mistura, 
da impureza. Acredita-se ainda que somente um “Estado puro”, nas mãos dos “verdadeiros 
filhos da pátria”, pode manter sua saúde e retidão. Concede-se, assim, grande importância à 
paternidade, à ascendência comum, à linhagem de sangue, ainda hoje o principal critério para 
atribuição de cidadania na grande maioria dos países europeus. Aqueles que vêm de fora podem 
até ser aceitos, inclusive possuindo o mesmo estatuto jurídico, mas serão sempre inferiores. 
Não possuem plena legitimidade e espera-se que trabalhem arduamente e permaneçam mudos 
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quanto à condução política.

Não é difícil ver muitas semelhanças entre a democracia ateniense antiga e as atuais 
sociedades democráticas. Ambas são de facto aristocráticas. É inegável que ainda existem 
cidadãos de primeira classe e de segunda. Existem aqueles que têm voz, e aqueles de quem se 
espera que fiquem quietos. Aqueles que podem fazer valer seus direitos (e mesmo mais do que 
isso), e aqueles que devem apenas se submeter ao que lhes é imposto. Aqueles que carregam 
um nome, e a massa de “zés-ninguém”. As “pessoas de bem” (khrestoí), e os “impotentes” 
(adýnaton). A zona sul, e as favelas. Nós, o demos, e eles, os “outros”.

Para concluir, gostaria de recordar uma imagem que recentemente circulou o mundo, 
uma imagem dessas que nos deixa sem voz: trata-se da foto em que vemos o garoto sírio Aylan 
Shenu, de apenas quatro anos de idade, morto nas areias da praia de Bodrum, na Turquia. 
Junto com sua família, ele tentava ir para a Europa, em fuga da guerra em seu país. Diante da 
força dessa imagem, o Bondy Blog, do jornal francês Libération, colocou a seguinte questão, 
com a qual encerro minha fala: “Quem somos nós para acreditar que merecemos a liberdade 
mais do que outros?” (Ketfi, 2015).
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Íon e o (re)encontro com o 
masoquismo

Daniel Bruno dos Reis1 

Resumo

O presente artigo se trata de uma análise da peça Íon, escrita por Eurípedes, a partir da 
ótica psicanalítica, a fim de trabalhar o conceito de masoquismo e pensar na ideia da negação 
da condição de sermos masoquistas. O masoquismo, assim como o sadismo, foi um conceito 
fundado pela Psiquiatria e herdado pela Psicanálise através das elaborações freudianas que não 
deram conta de ir além da patologização desses termos. Um dos objetivos, portanto, é também 
esclarecer brevemente esses conceitos e dizer sobre os motivos pelos quais negamos tanto 
nossas fantasias masoquistas quando nos deparamos com a ideia do conceito, com uma cena 
sexual sadomasoquista, ou apenas, na grande maioria dos casos, com apenas uma conversa 
sobre o assunto. Para tal, uma abordagem que parte da teoria de Jean Laplanche e leva em 
conta as considerações de Leo Bersani, entre outros autores citados ao longo do texto, constrói 
o cabedal teórico que sustenta a discussão dessas questões.

Palavras-chave: Íon. Masoquismo. Sadomasoquismo. Psicanálise. 

[1] Psicólogo, Especialista em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
mestrando em Estudos Psicanalíticos do Programa de Pós Graduação em Psicologia da UFMG.

Há um certo tempo o masoquismo tem sido tema de interesse em minhas pesquisas e 
sempre que me vejo conversando sobre o assunto, seja no contexto acadêmico ou não, ouço 
algumas exclamações no mínimo interessantes de meus interlocutores. Na grande maioria das 
vezes sempre dizem que é um tema difícil, pesado e complexo; e a associação com a prática 
sexual sadomasoquista é inevitável, fazendo com que algumas dessas pessoas apontem não 
mais do que a questão do ato sexual perverso, demonstrando, às vezes, não darem conta 
de discorrer sobre o assunto. Dentre muitas dessas conversas, uma conversa informal com 
uma aluna de graduação de geografia me chamou a atenção. Ao falar que o tema de pesquisa 
do meu mestrado é o masoquismo e a melancolia e que estes conceitos serão trabalhados a 
partir dos filmes Ninfomaníaca e Melancolia, ambos de Lars von Trier, ela demonstrou grande 
interesse, dizendo: “Esse tema me interessa muito, mas eu não sou masoquista tá?! (sic)”.

O curioso é exatamente a necessidade de negar o masoquismo, sempre associado à 
prática sexual, prática esta culturalmente desmoralizada. Por que se nega tanto o masoquismo? 
É possível de fato alguém dizer que não é masoquista? Essas são duas questões que vão nortear 
as minhas discussões ao longo desta exposição, na qual pretendo falar sobre o conceito de 
masoquismo, a passividade e a constituição e saídas possíveis às não traduções remanescentes 
do recalcamento, que, como sabemos, não sela este conteúdo.

Íon, personagem central da tragédia de Eurípedes, empregado no templo de Apolo, 
também chamado de Febo, não tem pai nem mãe; desta relação só conhece a possibilidade 
de uma mãe adotiva, sacerdotisa do templo, que lhe ofereceu seus cuidados. Logo no início 
da tragédia Íon se encontra com Creúsa, princesa de Atena, sua mãe ainda não revelada. É 
somente no final da tragédia que a relação entre Apolo, Íon e Creúsa é revelada, assim como 
o abuso e todas as outras questões que envolvem a trama. Nessa perspectiva, pai e mãe 
são revelados deixando claro a impossibilidade de se pensar na inexistência dessas instâncias 
ou desses lugares por mais que elas não apareçam como são culturalmente definidas e/ou 
determinadas.

Apesar dos mistérios, enigmas e não-saberes que cerceiam os personagens, nós 
leitores sabemos desde o início, através de Hermes, sobre esse sujeito que, fruto do encontro 
violento de um deus com uma mortal, viverá sua vida sem o conhecimento e a presença tanto 
materna quanto paterna, bem como de elementos de sua vida e de sua concepção. Esta falta de 
conhecimento, ou para ser mais específico, a falta de tomada de consciência sobre os fatos, as 
verdades sobre si e sobre a relação entre Apolo e Creúsa não determina que tais elementos não 
existam ou não estejam presentes logo ali em contato com Íon, a partir de outros elementos, 
aspectos ou outras nomeações.

Essa linha de pensamento já aponta para possíveis respostas para as perguntas que 
movem este texto, mas vamos prosseguir apresentando algumas questões que vão esclarecer 
ainda mais a relação entre a sexualidade, a cultura, o masoquismo e certa resistência em 
assumir o masoquismo.

Uma dessas questões é a própria definição do conceito de masoquismo e, por 
consequência, do conceito de sadismo feita pela Psiquiatria e pela Psicanálise, sendo então, 
popularizada. Ao falar de masoquismo, logo vem à mente todo o campo das práticas sexuais 
sadomasoquistas, comumente marginalizadas no discurso social moralista, práticas estas que 
contemplam tanto o masoquismo quanto o sadismo. Essa ideia deturpa o fato de que o ato 
sexual é o único campo que comporta o masoquismo e o sadismo. A prática sexual é apenas um 
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dos campos nos quais podemos atuar a partir dessas formulações que, na verdade, ocupam 
primeiramente o campo do psiquismo e, a partir daí, podem ser atuadas na relação objetal, 
numa tentativa de metabolização da sexualidade. Essa confusão quanto a esses conceitos vem 
sendo feita desde os primórdios da Psicanálise, que buscou inspiração num campo que não fez 
se não produzir uma dobra ideológica que foi sendo reforçada ao longo do tempo, inclusive pela 
própria Psicanálise.

Podemos relembrar como Freud em suas elaborações sobre a sexualidade deixou-se 
influenciar pelo manual das perversões sexuais de Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis, tendo-o 
citado, por exemplo, nos “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” em 1905. Neste manual 
o masoquismo é definido como uma perversão da vida sexual que faz com que o indivíduo seja 
controlado por fantasias nas quais se vê sob o jugo completo e incondicional do desejo do 
indivíduo do sexo oposto para ser humilhado e abusado como se fosse um escravo; fantasias 
estas que tenta sempre realizar. Já o sadismo é definido como uma intensificação patológica 
excessiva e monstruosa de fenômenos que estão presentes na vida sexual psíquica, sobretudo 
do homem, da qual nem sempre se tem consciência; como por exemplo o desejo de tratar cruel 
e violentamente o sexo oposto (Krafft-Ebing, 1894).

Krafft-Ebing define ainda que o masoquismo e o sadismo estão tão intimamente ligados, 
sendo possível, a partir de um, concluir, por analogia, o outro, escrevendo que o “sadismo, e 
particularmente o masoquismo, mostram que na esfera da vida sexual pode haver fenômenos 
similares” (Krafft-Ebing, 1894, p. 10)2  (tradução nossa). É essa ideia que instaura a categoria 
do sadomasoquismo, aglutinando os dois termos e conceitos numa mesma entidade, o que causa 
grandes confusões teóricas e dissemina uma ideia moralista do masoquismo em relação à vida 
sexual. Gilles Deleuze (2009) critica radicalmente a instituição da categoria sadomasoquista, 
afirmando que a aproximação dos dois termos é uma interpretação apressada dos conceitos 
que levou a Psiquiatria, a Psicanálise e, então, o senso comum, a pensar que basta apenas 
inverter os signos, subverter as pulsões e pensar na grande unidade dos contrários para se 
obter Masoch a partir de Sade.

Foram essas ideias as que influenciaram Freud em várias de suas elaborações e 
conceitos sobre a sexualidade no campo da Psicanálise. Como por exemplo, a publicação em 
1905 de um manual da sexualidade, no qual categoriza as aberrações sexuais, dentre as quais 
está o sadomasoquismo, definido apenas a partir do campo do ato sexual. Estabelecer este 
caminho de conceituação da sexualidade, tendo como ponto de partida somente estas ideias, 
fizeram com que Freud desconsiderasse outras perspectivas para falar sobre o masoquismo. 
A influência do manual de Krafft-Ebing, que podemos verificar nos “Três ensaios sobre a teoria 
da sexualidade”, permanece em outros textos, tornando confusa a tentativa de Freud em definir 
psicanaliticamente esses conceitos.

Em 1915, por exemplo, em “O instinto e suas vicissitudes”, Freud define o masoquismo 
e o sadismo a partir do esquema do movimento da pulsão: sendo o sadismo a pulsão num 
exercício de violência contra o outro enquanto objeto de investimento; em seguida, haveria um 
momento de retorno do investimento sobre o Eu; e finalmente, quando depois de a pulsão ter 
se tornado passiva, o investimento no objeto visa uma satisfação passiva, caracterizando o 

[2] No original: “Sadism, and particularly masochism, show that in the sphere of  the sexual life there 
may be similar phenomena.”

masoquismo.

França e Machado (2012) apontam que essa estrutura conceitual é influenciada 
explicitamente pela ideia do sadomasoquismo como instância única na qual masoquismo e 
sadismo se dão de forma análoga. As autoras apontam que a instituição feita por Krafft-Ebing 
dessa instância desvaloriza a obra de Sacher-Masoch em relação à de Sade, fato que leva Freud 
a instituir o masoquismo como consequência do sadismo. Essa confusão conceitual permanece 
na obra de Freud até o fim. Mesmo com a publicação de O Problema econômico do masoquismo 
Freud (1924/1996) não abre mão do conceito de 1915 e a teoria permanece influenciada e sem 
um conceito de masoquismo que não seja limitado pela cena do ato sexual e pelo moralismo. 
Bersani (1984) aponta que Freud falhou em definir a relação existente entre a sexualidade e a 
subjetividade humana, o que quase fez desmoronar sua construção teórica sobre o tema. Essa 
falha é apontada nos impasses teóricos com que Freud se deparou em seus estudos e que, de 
alguma maneira, permaneceram como tais, sem uma solução plausível.

Bersani (1984) critica essa perspectiva, afirmando que essas tentativas sem sucesso 
de Freud em estabelecer determinados conceitos não passam de uma visão teleológica sobre a 
sexualidade humana, calcada sobre o alicerce das relações de poder. Ele acrescenta ainda que 
a “genitalidade heterossexual é a estabilização hierárquica das pulsões parciais da sexualidade. 
E as perversões do adulto, portanto, tornam-se inteligíveis como a doença de narrativas 
incompletas” (Bersani, 1984, p. 29). Essas ideias mostram o quando o falocentrismo está 
presente nas teorizações freudianas e, sendo assim, dificultaram o avanço da Psicanálise em 
vários dos conceitos que Freud tentou instituir.

As ideias apresentadas até aqui elucidam parcialmente a questão da negação do 
masoquismo por parte dos meus interlocutores. Quem vai querer se reconhecer participante de 
um grupo restrito de sujeitos determinados doentes do ponto de vista sexual? É como a ideia 
que se tem da Psicologia de modo geral! “Eu não sou doido, não preciso de psicólogo!”, dizem 
muitos até hoje quando são interpelados por uma indicação. A impossibilidade de se assumir 
masoquista está na impossibilidade de um conceito forçado por uma dobra ideológica que foi 
sendo reproduzida no interior da Psicanálise enquanto sistema de pensamento que produz, 
querendo os psicanalistas ou não, normas de conduta. O cuidado que devemos ter em culminar 
conceitos não pode desconsiderar que a psicologização de tais conceitos às vezes, ou sempre, 
é inevitável. Um sujeito que se vê curiosamente no lugar masoquista, se interessa pelo tema e 
questiona meu tema de pesquisa, não pode se reconhecer como tal diante de uma teoria que 
não sabe bem do que está falando. É preciso pensar no papel político que temos ao ocupar este 
lugar, sobretudo dentro da universidade.

Sendo assim, alguns esclarecimentos são necessários, pois talvez não possamos fugir 
do masoquismo como pensamos, já que não se trata somente de se deixar sofrer pelo outro 
numa cena sexual. A questão do masoquismo está bem aquém e além desta cena do ato sexual 
chamada, em sua grande maioria, de bizarra. E por que bizarro? Por que estranho? O que há 
de estranho em se reconhecer neste lugar?

Sabemos (Reis, 2014) que as elaborações freudianas apresentam uma série de 
equívocos na tentativa de definir o conceito de masoquismo, de prazer e do eu em relação à 
sexualidade humana. Equívocos que apontam para as nuances do masoquismo em relação à 
sexualidade, como ela se dá e influencia a vida em sociedade. Primeiramente, vamos repensar 
a relação entre o masoquismo e sadismo numa relação temporal em relação à constituição 
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psíquica.

Para repensar o conceito de masoquismo, sobretudo o seu lugar na constituição psíquica, 
Laplanche (1992) parte do paradoxo ligado à equação prazer = desprazer apontando uma 
solução tópica: o que é prazer para uma instância pode ser desprazer para outra. Ele também 
estabelece uma importante diferença entre o par sadismo/masoquismo e a agressividade do 
ponto de vista do que é sexual e o que não é: o masoquismo e o sadismo estão no campo 
das tendências, atividades, fantasias, etc. que comportam, necessariamente, seja de maneira 
consciente ou inconsciente, um elemento de excitação ou de gozo sexual; já a agressividade é 
localizada no campo do não-sexual.

Para compreendermos melhor do que se trata essa diferença e no que ela afeta as 
teorizações feitas até então, precisamos pensar o que é a sexualidade e quando ela aparece. 
Para tal, não podemos deixar de falar sobre a retomada de Laplanche à teoria da sedução e 
a ideia de apoio. Laplanche (1992) afirma que a sexualidade surge por apoio, essencialmente 
sobre as funções vitais, de autoconservação. Mas o corpo só serve de apoio à sexualidade na 
medida em que é seduzido, erotizado, coexcitado pelo outro. Esse processo se dá devido a 
situação antropológica fundamental imposta à criança que se encontra nela, no lugar de total 
passividade já que o adulto, em vantagem, possui um psiquismo estruturado, um inconsciente 
sexual. Esse apoio de que Laplanche fala é o da sexualidade nascente sobre atividades não-
sexuais, ocorrendo num momento primário, em que o surgimento efetivo da sexualidade ainda 
não se deu. A sexualidade só aparece como pulsão, isolável e percebida, no momento em que 
a atividade não sexual, ou seja, a função vital se descola de seu objeto natural ou se perde 
no processo de tradução. Somente num momento constitutivo de (auto) reflexão, no qual a 
atividade é substituída por um objeto refletido no sujeito, que podemos falar de uma sexualidade.

 Essas ideias já nos fornecem elementos para repensar o esquema do movimento da 
pulsão – sadismo, autossadismo, masoquismo – de Freud (1915/1996). Sobre o primeiro 
momento, Laplanche (1992) afirma que ainda não se pode falar em sadismo, somente da 
agressividade, que está ligada à autoconservação, à força vital; o segundo momento seria o do 
retorno da agressividade na forma de autoagressão, momento ligado à aparição do componente 
sexual por apoio e de emergência da sexualidade; finalmente, e somente após o surgimento da 
sexualidade, a partir do masoquismo refletido (tempo auto) do momento anterior que a pulsão 
teria como possibilidade o masoquismo e o sadismo. Sendo, portanto, o masoquismo o tempo 
pulsional primário, ligado à situação originária de passividade na qual a criança é invadida pela 
sexualidade do adulto sem ter como se defender ou metaforizar tais mensagens.

Laplanche (1992) escreve:

somos levados a destacar o caráter privilegiado do masoquismo na constituição 
da sexualidade humana. A posição passiva da criança com relação ao adulto 
não é somente passividade de comportamento com relação à atividade adulta, 
mas passividade com relação à fantasia do adulto que faz intrusão nela. (p. 52) 
(tradução nossa)3 

[3] “No original: (…) on est amené à souligner le caractère privilégié du masochisme dans la 
constituition de la sexualité humaine. La position passive de l’enfant par rapport à l’adulte n’est pas 
seulement passivité dans le comportement, par rapport à l’activité adulte, mais passivité par rapport 
au fantasme de l’adulte qui fait intrusion en lui.”

Bersani (1984)4 ensina que “a natureza perversamente polimorfa da sexualidade infantil 
seria uma função da vulnerabilidade da criança a ser fragmentada em sexualidade (tradução 
nossa) (p. 33). Para Jacques André (2004) a criança vive uma situação de total passividade 
diante do adulto, sendo assim, efratada pela sexualidade deste, que já possui um eu constituído 
e, portanto, como afirma Bersani (1984), inundado de uma sexualidade masoquistamente 
elaborada.

A sexualidade é um fenômeno particularmente humano no sentido de que sua 
própria gênese pode depender da décalage, ou hiato, na vida humana entre 
as quantidades de estímulos a que estamos expostos e o desenvolvimento de 
estruturas do eu capaz de resistir ou, em termos freudianos, de ligar esses 
estímulos. (tradução nossa) (p. 33) 5 

Essa lacuna necessária à saúde psíquico-sexual do eu é de responsabilidade do 
masoquismo, que promove a intricação pulsional, permitindo, assim, que o eu se estruture 
psiquicamente de maneira suficiente para lidar com a sexualidade e promovê-la — no sentido 
das vivências sexuais como realização parcial da pulsão e obtenção de prazer. Bersani (1984) 
aponta que a grande questão da sexualidade é que não buscamos somente nos livrar da 
shattering tension (tensão disruptiva), mas ao mesmo tempo repeti-la como meio de elaboração 
e ainda aumentá-la.

Corroboramos com a ideia de Bersani (1984)6, que afirma que a “sexualidade – 
pelo menos no modo em que é constituída – pode ser pensada como uma tautologia para 
masoquismo” (tradução nossa)  (p. 34). Sendo assim, consideramos o masoquismo como uma 
saída encontrada pelo eu, alicerçada no masoquismo originário, que almeja reintricar a pulsão 
desligada, ou seja, aquilo relativo à própria sexualidade. É possível apreender desta discussão 
que o masoquismo não deve estar relacionado negativamente às experiências de desprazer, 
muito menos apenas à perversão.

Sendo assim, concordo com Bersani (1984) quando ele afirma que “talvez seja só porque 
a sexualidade é ontologicamente fundamentada em masoquismo que o organismo humano 
sobrevive ao hiato entre o período de estímulos disruptivos e o desenvolvimento de estruturas 
de ego resistentes ou defensivas” (p. 34)7 (tradução nossa). Apesar de Bersani conservar 
nessa ideia certo biologicismo, buscando sempre apontar o organismo sofredor massacrado 
pela sexualidade, preferimos considerar essa citação do ponto de vista do eu, enquanto instância 
psíquica que sustenta a vida a partir do masoquismo e, consequentemente, da sexualidade. 

[4] No original: “The polymorphously perverse nature of  infantile sexuality would be a function of  the 
child’s vulnerability to being shattered into sexuality.”
[5] No original: “Sexuality is a particularly human phenomenon in the sense that its very genesis 
may depend on the décalage, or gap, in human life between the quantities of  stimuli to which we are 
exposed and the development of  ego structures capable of  resisting or, in Freudian terms, of  binding 
those stimuli.”
[6] No original: “Sexuality - at least in the mode in which it is constituted - could be thought of  as a 
tautology for masochism.”
[7] No original: “It is perhaps only because sexuality is ontologically grounded in masochism that the 
human organism survives the gap between the period of  shattering stimuli and the development of  
resistant or defensive ego structures (.)”
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Sendo assim, concluímos, assim como o fez Bersani (1984)8, que “o masoquismo serve à vida” 
(p. 34) (tradução nossa).

Não é porque Íon não sabia sobre seu pai e sua mãe, que estas figuras não estavam em 
questão para ele, ali a todo o momento na tragédia, inclusive definindo sua vida. Íon trabalha 
no templo de seu pai, pais este que havia violentado sua mãe, com quem conversou e acolheu. 
A tragédia monta a história de modo que os encontros são desencontros que ao fim são 
esclarecidos. Por mais que esses encontros/desencontros não fossem revelados ao final da 
peça, ainda assim eles estariam em questão o tempo todo para Íon.

De maneira semelhante se dá nossa relação com o masoquismo: não podemos negar 
nossa condição masoquista só porque entre quatro paredes não cumprimos um regra bizarra do 
sexo que determina uma série de práticas sexuais vistas como anormais e bizarras. Até mesmo 
porque negar essa prática não é garantia de que nela não se atua de fato. O masoquismo está 
sempre em questão, aquém e para além das práticas sexuais. Ele deve ser, antes de tudo, 
pensado do ponto de vista psíquico em sua relação com a subjetividade, com a sexualidade e 
então, com as escolhas feitas pelo sujeito na vida e campo do ato sexual.
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Íon, filho de muitos: considerações 
sobre filiação, adoção e 
parentalidade

Michelle Aguilar Dias Santos 1

Resumo

Através deste artigo pretende-se abordar as relações entre os processos de filiação, 
adoção e parentalidade a partir de uma leitura psicanalítica. Utilizou-se, como objeto de análise, 
a obra Íon, de Eurípedes, buscando entender as possíveis relações estabelecidas entre o 
processo de adoção e o exercício da parentalidade. Partiu-se, assim, da história de quatro 
personagens que ocuparam a função parental na tragédia, defendendo a importância da origem 
dos filhos no imaginário dos pais no processo de adoção, inclusive na filiação genética.

Palavras-chave: Filiação; Adoção; Parentalidade; Íon; Eurípedes.

[1] Psicóloga graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Aprendemos, desde muito cedo, que o ciclo da vida é composto por nascimento, 
crescimento, reprodução e morte. Para nós, seres humanos, esse ciclo, que, lido assim, 
aparenta uma regra biológica inexorável, apresenta nuances tão variadas que é possível dizer 
que a única certeza, de fato, é o estágio final: a morte. 

Quando nascemos, somos inseridos neste mundo completamente despreparados para 
sobreviver às nossas próprias custas. Assim como foi preciso que um outro nos concebesse, 
precisamos do outro para que possamos superar o estágio do nascimento e receber a 
possibilidade de crescer. As figuras do pai e da mãe são aquelas que se encarregam dessa 
função de alteridade primeira a nos constituir de maneira biológica, afetiva e simbólica. É o 
cuidado dispensado ao recém-nascido que permite ao pequeno ser que chega ao mundo 
atravessar os estágios do chamado ciclo da vida. Contudo, entre os quatro estágios, apenas um 
se apresenta como forma de escolha para nós: a reprodução. 

Olhar para a reprodução como uma escolha, destitui o papel do instinto e instaura 
o lugar da pulsão, afirmando a primazia da sexualidade na vida humana. Desta forma, ser 
mãe e ser pai, tal como sentir-se filho deste ou daquela se apresenta como mais uma das 
manifestações da sexualidade; sendo, portanto, submetida às vicissitudes da vida pulsional 
de cada sujeito. Colonizado pelo sexual, o estágio da reprodução passa a ser abordado para 
além da continuidade biológica e a procriação deixa de sergarantia para exercer as funções 
de pai e mãe; tampouco garante a filiação. O que, então, faria a conexão entre o exercício da 
parentalidade e a filiação?

Mattei (1997, citado por Levinzon, 2004), alega que toda filiação, antes de qualquer 
coisa, é uma adoção. Falar em adoção, inclusive nos casos de vínculo consanguíneo, nos aponta 
para o desligamento entre a filiação simbólica e a filiação biológica. (Peiter, 2011) No mínimo, 
sua sobreposição. Ou seja, para que haja um pai e uma mãe, e também um filho, é necessário 
algo além do nascimento: é preciso que este pai e esta mãe adotem esta criança, fazendo da 
cria, filho. Melman (2002, citado por Peiter, 2011), diz que a necessidade da adoção para todas 
as crianças se dá “pois o peso da carne não é suficiente para fundar a existência delas.” (p. 51)

Esse processo, no entanto, não ocorre da mesma forma para todos. Também colonizada 
pela vida sexual e a determinação inconsciente, a adoção se apresenta de forma singular para 
cada mãe e pai em relação a cada filho ou filha. Lipski (2006, citado por Peiter, 2011), traz 
uma questão importante, a partir da qual analisarei a obra Íon, de Eurípedes: tratando sobre 
a adoção no sentido estrito, chama a atenção para a importância do entendimento dos pais e 
mães a respeito da origem da adoção. Perceber a origem dos filhos como advinda de roubo, 
entrega, abandono ou doação incide sobre o modo como pai e mãe reconhecem ou negam 
o lugar ocupado por outros – no caso, pais biológicos –, influenciando sobremaneira suas 
funções e identidades parentais. 

Partindo da afirmativa de que há uma adoção em cada filiação – inclusive na filiação 
genética –, tentarei pensar estas quatro origens possíveis para a adoção, a saber, roubo, 
entrega, abandono e doação a partir dos personagens da peça, tentando articulá-las ao modo 
como cada umparecelidar com a função parental que nega ou decide assumir. É como se, aqui, 
a pergunta “Como nascem os bebês?” mantivesse uma relação íntima com “Como nascem os 
pais?”.

A peça se inicia com a chegada de Creúsa ao templo de Apolo, onde habita Íon. O motivo 
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que a leva até o local, juntamente com seu esposo, Xuto, é a impossibilidade de terem filhos 
tão desejados pelos dois. O casal vai até Delfos à procura de um oráculo que lhes revelasse a 
possibilidade ou não de possuírem herdeiros. Há, portanto, como pano de fundo,o desejo de ter 
filhose a possível esterilidade do casal, que os mobiliza até o templo e dá início à trama.

O que Creúsa não sabe, no entanto, é que o rapaz que a recebe é seu próprio filho, 
fruto do estupro que sofrera de Apolo. Ela o havia exposto, “como se fosse para morrer”, na 
mesma gruta onde ocorrera o infortúnio. Apolo, então, pede a seu irmão, Hermes, que recolha 
a criança e a deixe às escadarias de seu templo, para que Pítia, a profetiza, encontre-a e possa 
criá-la. Ele entrega o filho para ser cuidado e criado em segurança, em sua própria casa, mas 
não por si mesmo. Trama um plano, anunciado por Hermes no prólogo, no qual doaria o rapaz 
a Xuto, revelando sua origem a Creúsa apenas quando já estivessem em Atenas. Desse modo, 
devolveria o filho à mãe e manteria em oculto sua união violenta com Creúsa, ao mesmo tempo 
em que garantiria os direitos terrenos ao filho, através da filiação a Xuto. 

A entrega do filho parece anunciar um desejo ambivalente do deus no que diz respeito 
à paternidade. Não assume o lugar de pai, mas também não o nega. Escolhe entregá-lo à 
Pítia, para esta que cuidasse do menino até que ele pudesse, futuramente, doá-lo a outro pai, 
que poderia exercer a função de maneira plena, conforme dá a entender em seu argumento 
– sempre exposto por outra pessoa. De fato, Apolo não aparece em momento algum da peça, 
sempre delegando suas funções a outros. Que resgatem o filho por ele, que falem por ele, que 
sejam pai por ele. Apenas no estupro esteve presente. Fato que fez de tudo para manter em 
secreto.

No que diz respeito aos que recebem Íon de Apolo –  Pítia e Xuto –, existem diferenças 
no entendimento da origem da adoção que exercem com relação ao rapaz. Para Pítia, o bebê 
fora abandonado às escadarias por alguma ousada donzela délfica, encarando o bebê como 
“fruto de dores secretas”. Sua primeira vontade é de atirá-lo para fora do templo. Entretanto 
a compaixão lhe fora maior do que a dureza, e criou o menino como se fosse seu, sem saber 
que Apolo era o pai.

Pítia parece exercer a função de uma mãe social. Ela foi a figura estável que dispensou 
cuidados à criança e possibilitou que esta pudesse existir, mais do que sobreviver. Mesmo que 
sua adoção não tenha partido de um desejo, mas de uma compaixão, a constância e permanência 
de sua presença e afeto possibilitou, a meu ver, que o objeto bom fosse internalizado em Íon, 
fator fundamental para o desfecho da peça. É a relação com Pítia que garante a Íon a presença 
de uma imago materna boa, que pudesse minimamente competir com a figura persecutória e 
assassina de sua mãe abandônica. Parece, inclusive, que a presença dessa imagem boa da mãe 
oferecida por Pítia, permite que a idealização da mãe biológica de Íon possa se configurar como 
uma defesa relativamente bem sucedida, no que diz respeito aos impulsos agressivos de sua 
mãe, Creúsa, e o seus próprios em direção a ela.

Já Xuto, por outro lado, deseja um filho. Além da presença do desejo, outro ponto parece 
fazer diferença no processo de adoção exercido por ele: Xuto recebe Íon como doação de Apolo. 
O oráculo a ele proferido fora de que o primeiro que visse ao sair seria seu filho. Ao encontrar 
Íon, Xuto se emociona, quer abraçá-lo e tocá-lo. Íon, no entanto, desconfiado e arredio, estranha 
o comportamento daquele homem que nem conhecia e até ameaça perfurar suas entranhas, 
caso tentasse aproximar novamente. Xuto lhe revela o que fora dito pelo oráculo e diz que é 
seu pai, ao que Íon indaga: “Por nascimento ou doação?”. E ouve em resposta: “Doação do 

que é meu!”. 

Xuto parece encarar a adoção de forma imediata e sem reservas. O desejo de ter um 
filho e a disposição a abrir-se a ele é maior do que a curiosidade a respeito da origem do 
mesmo. Íon o indaga sobre sua mãe e questiona o porquê de não ter perguntado isso ao 
oráculo. “Feliz que estava, nem perguntei”, é a resposta que recebe. É claro que a pressuposta 
filiação biológica aqui tem seu peso e importância, e muito provavelmente causaria turbulências 
na posição de Xuto quanto à sua paternidade. A falta ou o pouco questionamento da origem 
de seu filho também pode manter relação com suas próprias questões, já que sua origem 
estrangeira me parece um ponto importante em sua história. A impressão transmitida por ele, 
contudo, é a de que sua adoção é, de fato, incondicional. Não importou idade, nem mesmo a 
origem do filho, tampouco se lhe fora dado. Era seu, a partir do momento em que o acolheu 
dentro de si, instaurando-se o que podemos chamar de filiação simbólica.

As relações entre filiação, adoção e maternidade se apresentam de forma mais complexa 
para Creúsa, ao que parece. Sua posição quanto à maternidade se altera durante a peça, e 
aponta para questões ainda mais profundas. Creúsa é a mãe biológica de Íon e o abandona na 
gruta logo após o parto. Quando retorna ao templo, Íon já é homem feito, ela está casada com 
Xuto e os dois já haviam passado por anos de tentativas falidas de terem um filho. Porém Creúsa 
busca algo mais do que a possibilidade de engravidar, quando decide visitar o oráculo. Vai à 
busca do filho que perdera. Não lhe sendo revelado de início sobre Íon, antes de tornar-se mãe, 
torna-se madrasta de seu próprio filho, o que a toma de inveja e ódio, por sentir que perdera a 
um só tempo o filho do passado e o do futuro. 

Creúsa parece apresentar tamanha dificuldade em adotar um filho que não o de seu 
próprio ventre. Mas o que houve no primeiro tempo, do prólogo, que a fizera recusar a criança 
que gerara? Teria sido a violência que sofrera e a ausência de desejo na concepção da criança? 
Por mais que este ponto tenha seu peso nessa história dolorida, chama a atenção a justificativa 
de Creúsa para ter deixado a criança à sua própria sorte: fora com medo de sua própria mãe, 
que negou ao filho o seio, e a si mesma a experiência da maternidade. Algo anterior lhe era 
ainda mais mortífero e aterrorizante do que a violência que sofrera por Apolo. Algo, que ela 
própria denominou como terror, invadiu-a de tal forma, impedindo que pudesse usufruir da 
maternidade; antes, ao abandonar Íon, e posteriormente, na instauração do que poderíamos 
chamar de “falsa esterilidade” (Levinzon, 2006, p. 26) – falsa, pois, como anunciado por Palas 
no final da peça, Creúsa tem filhos com Xutoapós do reencontro com Íon. Mas o que estaria por 
trás dessa dificuldade no exercício da maternidade? O que tudo isso tem a ver com esse temor 
da própria mãe?

É Melaine Klein (1928) quem nos ajuda a pensar essas relações a partir do conceito de 
fase de feminilidade, presente nos estágio iniciais do conflito edipiano. De acordo com a autora, 
tanto meninos como meninas atravessariam esta fase, localizada ainda nos estágios sádico-
anais do desenvolvimento psicossexual da criança. Ao contrário da proposta freudiana, que ela 
não recusava, esta fase seria marcada por uma profunda curiosidade e desejo pelo interior do 
corpo da mãe, seus órgãos sexuais e a capacidade da mesma de gerar bebês. Tais desejos 
poderiam ser marcados por profundos sentimentos de inveja, que provocariam na criança o 
desejo de destruir o interior do corpo da mãe, junto com seus bebês e sua capacidade para 
criar.

Pela lei de Talião, tais desejos seriam punidos com uma retaliação da mãe, em mesma 
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proporção, fazendo com a que criança temesse ter seu interior destruído pelo ódio materno. 
É a internalização do bom objeto, a partir das relações satisfatórias estabelecidas com a mãe, 
que permitiria que as ansiedades persecutórias pudessem, aos poucos, ser minimizadas pelo 
afeto, fazendo com que o sentimento de gratidão pudesse ser maior do que o de inveja. Se 
isto ocorre, a menina, que adiante tornar-se-á mulher, poderá realizar o desejo de ter seus 
próprios bebês, encontrando na mãe uma boa identificação materna que lhe possibilitará 
exercer a maternidade. Se, contudo, a rivalidade e o sentimento de inveja forem maiores, e as 
experiências de frustração que as alimenta suplantarem as de satisfação com a mãe, cria-se 
um terreno fértil para as fantasias persecutórias e de retaliação de proporções tamanhas que 
podem impossibilitar à menina o exercício da maternidade, mantendo-a presa à posição de filha.

Este me parece ter sido o caso de Creúsa. Filha mais nova entre muitas irmãs assassinadas 
pelo pai, ela diz ter sido salva justamente por ainda ser recém-nascida nos braços de sua mãe. 
À mãe de Creúsa restara apenas ela dos bebês que possuía. Ter as irmãs assassinadas pelo 
próprio pai trouxe um drama familiar complexo e turbulento, que pode ter elevado ainda mais 
as ansiedades arcaicas de Creúsa. Partindo das considerações kleinianas, era como se ela, 
identificada ao pai pelos desejos que ela própria cultivava, tivesse roubado para sempre as 
filhas de sua mãe, tornando-se a única. Ora, a culpa gerada por tal fantasia era tamanha, que 
como preço a ser pago, estaria presa para sempre ao colo materno. Sendo assim, ao assumir a 
posição materna, e ter um filho seu em seu próprio colo, estaria reconhecendo uma declarada 
rivalidade com a mãe, que a faria sucumbir. Para ela, seu filho era originado de um roubo. Não 
real, mas imaginário. No caso de Creúsa, a origem da adoção – na verdade, a impossibilidade 
desta – está firmada nas forças inconscientes mais precoces e no entendimento da origem do 
filho como fruto de um roubo.

Há ainda outro ponto que parece conectar-se a essas interpretações. Negado o exercício 
da maternidade, também estaria negada a sexualidade adulta à Creúsa. O coito violento 
representava, portanto, uma dupla violação para ela: primeiro, do seu corpo, do seu desejo, de 
sua dignidade, por ter sido sem o seu consentimento; em segundo, da sua posição subjetiva, 
pois a retirava de seu lugar de donzela, casta e infantil, arrancando-a dos braços de sua mãe, 
para onde não poderia mais retornar. Ela mesma diz que é pela mãe que chama, quando Apolo 
a violenta. 

Toda essa complexidade de fantasias e paixões atravessa a relação de Creúsa e Íon, 
fazendo com que ambos oscilem entre idealização e tentativas de assassinato, até que, no fim, 
alcançam uma reconciliação. Parece que o segredo, que paira sobre a peça do início ao fim, 
permite que algo dessas fantasias, principalmente as mais destrutivas, encontre alguma vazão.

Ganhando lugar sem que cumprissem seu objetivo final, a agressividade e as fantasias 
de assassinato puderam ser esvaziadas. Isso também possibilitou que houvesse furos na 
idealização de ambos, fazendo com que a separação incomunicável entre o bom e o mau objeto 
pudesse dar lugar ao objeto real, que frustra e também satisfaz. 

Esta é claramente uma interpretação bastante otimista do fim da peça, que, na realidade, 
causa estranhamento por ter um desfecho tão apaziguador para histórias tão violentas e 
viscerais. O segredo se manteve e o pacto de silêncio feito entre mãe e filho parece preservar 
mais do que a filiação de Íon ao pai humano e a falta cometida por Apolo. É possível pensar 
neste silenciamento – nunca total – em analogia ao recalque, que representa o pacto que todos 
nós, pais, mães, filhos, adotivos por filiação biológica ou não, devemos fazer para que possamos 

conviver com as forças das paixões inconscientes que permeiam o psiquismo de cada um.

Todavia, bem sabemos o quanto o recalcamento pressupõe o seu retorno. Retorno que se 
dá, muitas vezes, através do ato. Na peça, o ato toma o lugar da palavra, como constantemente 
observamos na vida e na clínica. O que parece nos apontar para a importância da escuta 
dessas fantasias e desejos ambivalentes, não só em casos de adoção judicial, que parece ser 
um cuidado cada vez mais frequente por parte dos clínicos que se dispõem a este trabalho, mas 
também em todo processo de adoção e filiação. 
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Íon: Filho de um abuso sexual 
divino

Julinéia Soares1 

Resumo

Com vistas a não negligenciar o aparecimento na peça “Íon” de um abuso sexual de uma 
mulher mortal, Creúsa, pelo deus Apolo e considerando que esse ato de violência é o ponto de 
partida da peça, este artigo analisa criticamente possíveis e diferentes formas de paternidade 
que aparecem na obra além da relação que se estabelece entre Íon, Creúsa e Atenas. A partir 
de uma leitura psicanalítica contextualizada por leituras literárias, históricas e culturais da obra, 
a mesma é utilizada para colocar a paternidade e o abuso sexual em questão.

Palavras-chave Psicanálise; Literatura; Paternidade

[1] Mestranda em Estudos de Psicanalíticos do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 
Universidade Federal de Minas Gerais.

“Todo abuso é sexual”. Como Fábio Belo faz questão de lembrar em seu dia-a-dia como 
professor e também como o fez no III Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 
(III CONPDL) em artigo que levou esse nome, do ponto de vista da psicanálise todo abuso é 
sexual. A explicação para tal é que todo abuso envolve tanto o sexual de quem abusa como o de 
quem sofre esse abuso. Quem “abusa” se utiliza do outro de maneira puramente objetificada, 
ao mesmo tempo em que retira desse outro a sua condição de sujeito de desejo (Belo, 2009). 

Evidentemente, o “abuso sexual” ao qual nos referimos usualmente em conversas 
psicanalíticas e não psicanalíticas não tem o mesmo peso e os mesmos efeitos que outras 
formas de abuso, como o próprio Fábio Belo considera importante ressaltar (Belo, 2009). Por 
isso mesmo, é a partir desse abuso sexual de sentido não exclusivamente psicanalítico do qual 
escolho partir para  fazer uma leitura de “Íon”, de , abordando, entre outros temas, também a 
“paternidade”.

Como nos conta Hermes logo na primeira página da tragédia como apenas um detalhe 
introdutório da trama, Apolo, também conhecido como Febo (“brilhante”, “luminoso”) ou como 
Lóxias (“obscuro”), “violentou Creúsa (...) sob a colina de Palas na terra ateniense” num dia 
em que se manifestou nele tal vontade. Dessa violência resultou o nascimento de uma criança, 
abandonada por Creúsa no mesmo lugar onde fora violentada. Essa criança foi chamada mais 
tarde de “Íon”. É assim que a peça de Eurípedes é iniciada: com a concretização de um abuso 
sexual de um deus sobre uma mulher mortal que não tem outra alternativa a não ser buscar a 
sua própria maneira de “responder” a tal abuso. 

A “paternidade” em análise

Partindo da Teoria da Sedução Generalizada de Jean Laplanche (1992), o bebê só é 
tornado sujeito, deixando de ser puro organismo a partir do contato com um outro, adulta 
ou adulto, que o seduz por meio de mensagens enigmáticas que o penetram, o invadem, o 
seduzem. O cuidado de que o bebê necessita para sobreviver e que o torna “humano” está 
carregado – seja no contato físico, seja no olhar ou nos significantes introduzidos na criança 
– de mensagens enigmáticas e dotadas da sexualidade da pessoa adulta que penetrarão a 
criança erotizando-a e, aos poucos, tornando-a sujeito. Nessa perspectiva, toda pessoa adulta 
que tiver contato com a criança terá participação nesse processo de sedução e assujeitamento 
da mesma.

Ao fazer a análise psicanalítica de processos de subjetivação que levam em consideração 
o gênero da ou do adulto que participa da vida da criança como cuidadora ou cuidador é preciso 
ter cuidado para não fazer leituras essencialistas sobre o que seria uma cuidadora mulher ou 
um cuidador homem, motivo pelo qual me parece importante colocar em questão o conceito de 
“paternidade”. Dessa forma, proponho não pensar uma “paternidade” única, universal – um 
modelo. Mas colocar o conceito a serviço do cuidado que os homens adultos podem oferecer, de 
maneira muito particular, a crianças ou a pessoas que demandam cuidados e amparo.

Feita essa ressalva e adicionando-se o entendimento de que, apesar de o inconsciente 
não se organizar em termos de gênero, o psiquismo certamente é afetado por este e por diversas 
outras formas de organização social, farei uma leitura da relação de cuidado estabelecida entre 
as principais figuras adultas presentes na tragédia de Íon, observando-se os papeis sociais 
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de cuidado historicamente construídos e reconstruídos em relação às categorias de sexo e de 
gênero.

A “paternidade” de Apolo

Na imagem de um deus, Apolo desempenha na tragédia de Eurípedes o papel de um 
“pai” à imagem e semelhança de um homem que exerce plenos poderes em uma sociedade 
patriarcal. Apolo não só governa a vida de Íon, Creúsa e Xuto, como também desempenha um 
papel de estruturação nas relações entre Íon e Creúsa, Íon e Xuto e Íon e Atenas.

Aparentemente, quando violenta Creúsa, Apolo já tem bastante arquitetado o seu plano 
de utilizar a mulher, o filho e um terceiro para conferir nova força ao poderio da cidade de 
Atenas. Quando pede a Hermes que leve o recém-nascido para o templo para que ele não 
morra, Apolo então orquestra o seu plano de permitir que a criança viva para mais tarde ser 
adotada por um mortal, Xuto, e por Creúsa para anos depois cumprir a missão conferida pelo 
deus de reinar sobre a terra de Atenas e colonizar novas terras através de seus filhos.

Dizendo a Hermes que cuidará da criança a partir do momento em que Hermes a deixar 
em seu templo, Apolo se esquiva dos cuidados com o bebê, transferindo-os a uma figura 
feminina - Pítia, sua profetiza, que se relaciona com Íon como uma mãe adotiva, a qual prestou 
os cuidados e o amor tão importantes para a sua infância e constituição como sujeito. Apolo, 
assim, exerce uma “paternidade” distante, a princípio, como aquela que coloca o pai apenas 
como uma figura auxiliar no contato com o bebê. 

Mesmo com a transferência do trabalho de cuidado do bebê de Febo, pai, para Pítia, sua 
profetiza, Íon se torna sujeito sem nome próprio na infância, só vindo a ser nomeado depois 
de adulto e servo de Apolo. Trata-se de um detalhe importante da peça, visto que o mesmo 
pode ser lido como mais uma forma de abuso realizado pelo deus, porém desta vez um tipo 
de abuso considerado “sexual” somente no contexto psicanalítico. Febo é negligente ante aos 
cuidados que demandam uma criança, entre os quais o de encontrar no adulto um ponto de 
apoio para o seu desamparo em vez de simples instrumento de gozo. Como sujeito sem nome, 
Íon cresce num contexto em que seu lugar de sujeito – que existe e que deseja – não é de todo 
reconhecido. Esse lugar é negligenciado, o que pode ter acarretado uma infância carente de 
anteparo narcísico e de apoio de um outro adulto diante do desamparo constitutivo do sujeito.

No decorrer da peça, podemos ver o desenvolvimento das falas de Íon elucidativas da 
relação com o pai-deus e senhor, como revelam as seguintes passagens: (1)  “(...) porque, sem 
conhecer nem pai nem mãe,/ sirvo de Febo/ o almo templo” (Prólogo, para. 4); (2) “Bendigo, 
pois, o deus que me alimenta/ e é o meu benfeitor/ que dou o nome de pai:/ é Febo, o Febo 
deste templo” (Prólogo, para. 7); (3) “Oxalá eu nunca deixe/ de servir assim a Febo,/ ou, se 
deixar, que seja por um feliz destino” (Prólogo, para. 9); e (4) “Escapo assim à servidão” (2º 
Episódio, para. 68).

A partir do momento em que Íon se torna jovem adulto, Febo passa a exercer sobre 
ele uma “paternidade” do tipo senhoril. Íon venera Apolo como a um pai-deus, sentindo-se 
no dever de servi-lo por receber dele cuidados básicos como alimento e proteção. Íon deve a 
Febo e o serve com prazer, apesar de também desejar deixar de viver uma vida servil para ter 

um lugar próprio na sociedade ateniense. Tal qual ocorre, frequentemente, com crianças cujos 
pais são os detentores máximos da autoridade, Íon respeita Febo e o ama, mas também deseja 
ver-se livre de sua subjugação.

Como parte da onipotência que somente um deus-pai seria capaz de sustentar, Apolo 
também organiza a história da e dos mortais submetidos ao seu poder de maneira que o 
abuso sexual que deu origem a toda a tragédia se perca na passagem das páginas do livro: (1) 
utilizando-se de uma lógica patriarcal, ele se beneficia do fato de Creúsa se sentir envergonhada 
por ter sofrido o abuso não contando a ninguém da violência que sofrera nem do filho que 
teve; (2) sendo deus e podendo se utilizar de diversas figuras mensageiras para transmitir 
os seus recados, Febo nunca é efetivamente questionado pelo seu próprio ato, a não ser nos 
pensamentos do filho; (3) como figura divina, tudo aquilo que ele oferece às e aos mortais ou 
que as e os faz submeter mais cedo ou mais tarde será visto como uma espécie de sabedoria 
divina, recaindo como punição ou como presente ao sujeito em questão; (4) e, finalmente, 
oferecendo Íon, seu filho, a um mortal, Xuto, e permitindo a Creúsa reencontrar o seu filho e 
restabelecer com ele uma relação de amparo e de cuidado, Apolo mantém a ordem social ao 
mesmo tempo em que se protege de revelar o seu ato de abuso.

Como revela Íon, o respeito à figura paterna colocada no lugar de divindade confere 
a Apolo a garantia de todas as suas vontades, protegendo-o inclusive de falar sobre o abuso 
sexual que Creúsa mencionara a Íon como tendo se dado com uma amiga. Buscando consultar 
o oráculo para saber sobre a criança abandonada, fruto da violência sexual, assim responde 
Íon a Creúsa:

Não encontras quem te comunique um oráculo dessa natureza. Porque, 
demonstrada a sua falta na sua própria casa, Febo não deixaria de, justamente, 
punir o autor da revelação. Desiste, mulher. Não se deve consultar o deus contra 
a sua vontade. Em grande loucura incorreríamos se obrigássemos os deuses a 
dizerem aquilo que não querem, imolando cabras diante do altar ou recorrendo 
ao voo das aves. É que, se nós alcançarmos pela força alguma coisa contra a 
vontade dos deuses adquirimos um bem forçado, ó mulher; e só aquilo que os 
deuses dão de bom grado nos pode ser útil. (1º Episódio, para. 114)

Assim, a paternidade exercida por Apolo se assemelha àquela que vê no pai uma figura 
que será um terceiro mais ou menos desligado ou distante da criança exercendo sobre a 
sua vida uma função de introdução de uma “lei” enquanto organização social devendo ser 
necessariamente respeitado e temido por ocupar a priori esse lugar. Afinal, é graças à vontade 
de Febo que Íon encontra um lugar no seio de uma família formada por uma mulher e um 
homem de respeito e de posses, podendo mais tarde exercer o seu poder de colonizador 
vislumbrado e idealizado pelo pai-deus.

A “paternidade” de Xuto

Em oposição a Febo, Xuto é mortal e um estrangeiro que somente foi parcialmente 
aceito pela sociedade ateniense por ajudar a cidade a vencer uma guerra. Como mais uma das 
várias manifestações do patriarcado presentes na peça de Eurípedes, Xuto ganha “como dote 
de guerra e prêmio de lança” a oportunidade de se casar com Creúsa, mulher vista por Atenas 
como uma nobre dama, cujo antepassado diziam ter “nascido da terra”. Talvez por causa da 
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estrangereidade de Xuto, a qual aparece em vários momentos como uma representação de 
infelicidade, “estéreo é a longa união” entre Xuto e Creúsa, o que deixa o casal livre de filhos a 
despeito de sua vontade. 

Diferentemente de Febo, que apenas manipula mortais de acordo com os seus próprios 
interesses, Xuto demonstra o desejo genuíno de ser pai e se alegra diante da notícia obtida no 
templo de Trofônio de que não voltará para casa sem filhos. Recebendo a notícia do oráculo 
de Apolo de que o primeiro que encontrasse seria seu filho, ao encontrar Íon, Xuto o invade de 
mensagens enigmáticas de sedução que assustam o jovem. A princípio, ele se defende da forma 
excessivamente afetiva com que Xuto com ele interage, até que finalmente aceita o mortal como 
pai diante de suas explicações, assim como por entender que ser filho de Xuto poderia retirá-lo 
da condição de servo de Apolo.

Perguntado por Íon como poderia ter se tornado seu filho – por doação ou por nascimento 
–, Xuto responde que recebeu Íon por doação daquilo que já lhe pertencia. Nesse momento 
Xuto responde da mesma forma que poderia fazer um pai biológico que acreditasse ser o seu 
filho alguém originado da união sexual com uma mulher. O desejo de Xuto não permite dúvidas 
nem origina questionamentos. Crente na palavra de deus, ele está certo de que Íon lhe pertence 
como filho, isto é, como sujeito de desejo no qual está pronto a investir o próprio seu desejo.

Questionado por Íon sobre quem seria a sua mãe e recebendo do filho a suposição de 
que sua mãe seria a terra, Xuto subverte a cultura ateniense que em geral reconhecia como 
cidadãs e cidadãos apenas aquelas e aqueles que com ela tinham uma ligação tão forte a ponto 
de ser caracterizada, metaforicamente, como “maternal” ou ainda “passível do atravessamento 
de gerações”. Xuto também afronta a ligação entre Íon e Creúsa e entre Íon e Atenas, podendo 
ser essa reação vista como uma reação inconsciente diante de uma ligação (com uma mulher e 
com uma cidade) da qual ele não faz parte e na qual não pode interferir.   

Creúsa, Íon e Atenas

De acordo com Leão (2011), na época de Eurípedes já tinham se fundido duas tradições 
em Atenas quanto aos critérios para a assunção da cidadania ateniense. A primeira tradição, 
que imperou até meados do século V, determinava que só se poderia considerar cidadãs e 
cidadãos aquelas e aqueles cujo pai fosse cidadão ateniense, ao passo que a segunda tradição, 
advinda da Lei de Péricles, determinava que a cidadania ateniense só seria concedida a quem 
tivesse filiação de uma cidadã “e” de um cidadão ateniense.

Em uma discussão bastante rica sobre as metáforas e interpretações para o que 
implicaria tal cidadania, Leão (2011) revela que o sentido mais neutro aplicado, na época, 
ao termo autochthon (termo do qual derivou “autoctonia” como termo moderno) se referia a 
pessoas “naturais da terra”, “nativas”, enquanto uma “interpretação metaforicamente mais 
forte” seria a de pessoas que haviam “brotado do próprio solo”. Entretanto, conforme revela 
o mesmo autor, é sabido que Atenas não era bem uma cidade autochthones, considerando o 
grande número de imigrantes de outras terras, mesmo com o advento da Lei de Péricles.

No decorrer de toda a peça de Eurípedes, Creúsa é marcada como uma ateniense 
legítima por ser “filha de Erecteu” e neta de Erictônio, aquele que nasceu ou brotou da terra. 

É essa condição o que fará com que Febo não meça esforços para reaproximar Íon de Creúsa. 
Afinal, como Creúsa mesma explica, a declaração de filiação de um deus não garante nada além 
do lugar de um filho bastardo sem direito a herança ou a um nome paterno. Ademais, como 
Íon observa, a adoção por Xuto, apenas, não lhe garante um lugar de cidadão na sociedade 
ateniense visto que Xuto, apesar de ascendência notável e relações de amizade com Atenas, 
não podia deixar de ser um estrangeiro.

Assim, Creúsa representa na tragédia não só uma cidadania possível para que Íon possa 
ser reconhecido como cidadão ateniense e para que possa “falar livremente” (como ele mesmo 
elenca como uma de suas mais importantes demandas), como também significa uma ligação de 
Íon com a terra ateniense, através de seus antepassados. Nas palavras de Leão (2011), “com 
efeito, se a terra pode ser considerada mãe – em sentido metafórico e também denotativo –, 
torna-se evidente que um filho verdadeiro, consciente e dedicado não a pode alienar de ânimo 
leve” (p. 113).

Assim, apesar de o patriarcado se fazer presente no apagamento do abuso sexual por 
parte de Apolo, na mudez de Creúsa sobre tal violência, na manipulação exercida pelo deus em 
direção às e aos mortais, na importância conferida à adoção de Íon por um homem, parece 
inegável que também a autoctonia se fez presente, conferindo força às origens de Íon ligadas 
à figura e ao corpo de uma mulher. Se o segredo de que Creúsa deu a luz a Íon preserva a 
ordem social de Atenas e pessoal de Apolo, também resgata uma relação de intimidade e de 
proximidade entre mulher e criança que não pode ser desprezada em favor da valorização da 
relação entre outra pessoa adulta e a criança, nem mesmo entre o homem que participou da 
concepção e a mesma criança.

Apesar de apresentar em diversos momentos da peça falas que evidenciam uma condição 
de desamparo que podem ser significadas como representações da falta de cuidado tanto “de 
um pai” como “de uma mãe”, em alguns momentos parece sobressair nas falas de Íon um maior 
sentimento de carência diante da falta da mãe. É o caso da frase emblemática: “Nasci talvez da 
falta de uma mulher” que pode também ser lida a partir da retirada de Febo da condição de 
sujeito de Creúsa ao violentá-la. Ali não havia sujeito. Ali não havia mulher, somente um corpo 
tornado objeto de gozo de um deus. Situação esta que foi determinante para o abandono de Íon 
por Creúsa diante “do terror” pelo qual foi tomada ao se ver parindo a mesma. É por isso que 
esse abuso sexual não pode ser apagado da tragédia de Eurípedes nem mesmo negligenciado.

Considerações finais

Apesar de o tema do IV CONPDL ser a paternidade em “Íon” e não a maternidade 
ora abdicada por Creúsa, ora exercida por ela, faz-se extremamente necessário ressaltar que 
nessa obra toda a relação analisável entre uma ou um adulto e Íon se dá a partir de um ato de 
violência que parte de um deus – ser onipotente, imbatível, invencível. Essa imagem de “deus” 
não raramente se relaciona com a imagem de “pai” em nossa sociedade patriarcal.

A violência sexual, que ganha na obra de Eurípedes contornos de um mero detalhe 
da tragédia, parece uma imagem de cores muito vivas da representação de paternidade 
que nós viemos questionando juntamente com Fábio Belo há algum tempo: uma paternidade 
demasiadamente ligada a um modelo de pai que se pretende onipotente, viril, autoritário. 
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Graças a tal concepção, quando apresentada a ideia de um pai que investe energia libidinal 
numa criança, não raro e infelizmente se dá no imaginário social uma ligação entre essa figura 
paterna e à imagem de um abusador. Como se só houvesse uma única maneira de ser pai, 
necessariamente violenta.

  Faz-se necessário, pois, que neste IV CONPDL e diante da tragédia de Eurípedes, nós 
não cedamos à sua sedução para esquecer ou recalcar o abuso sexual norteador de sua obra. 
Assim, talvez seja possível que Íon nos transmita suas mensagens enigmáticas ansiosas por 
tradução. Por uma tradução que seja salutar não só à psicanálise, ao trabalho clínico, como 
também à organização social.

Oxalá Íon e esse Congresso nos incentive a prosseguir pensando, pesquisando e 
incentivando paternidades que não impliquem em nenhuma forma de violência, quer seja esta 
direcionada às mulheres, quer seja esta direcionada às crianças.
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Louise Bourgeois e a escrita do pai

Kaio Fidelis1 

Resumo: 

O presente texto pretende abordar o trabalho da artista Louise Bourgeois, em especial 
a obra A destruição do pai e os escritos da artista acerca de sua relação com seu pai, a partir 
da perspectiva da psicanálise, privilegiando o conceito de “fantasia” e a produção artística daí 
advinda. O recurso a Jacques Derrida se faz presente nesse texto dada sua contribuição ao 
diálogo com a literatura, em especial a literatura autobiográfica. 

Palavras-chave: Louise Bourgeois; Pai; Jacques Derrida; Literatura; Psicanálise.

[1] Graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Ao dizer de seus primeiros encontros com a literatura, Derrida (2014) aponta a 
autobiografia como um nome menos inadequado – por seu caráter de abertura e enigma – a 
esse desejo de escrever, de inscrever memórias, ainda que o aponte como tarefa impossível e 
infinita. O autor indica o paradoxo que esse desejo cria no âmbito da escrita, como um engodo 
de totalização, de registro do que acontece e do que deixa de acontecer, que é ao mesmo 
tempo, o que talvez o mantenha escrevendo.

Para Derrida (2014) a literatura e a literatura autobiográfica seriam uma história onde 
se reúnem marcas de realidade e ficção. O desejo de conservar os rastros daquilo que o 
atravessava, e também do que quase atravessava, o impelem a pensar que no acontecimento 
e no rastro do que queremos conservar do acontecimento, está o desejo de que o que não 
acontece deve acontecer. A partir disso Derrida (2004), conclui sobre a dificuldade de separação 
entre a narrativa histórica, a ficção literária e reflexão filosófica:

O espaço da literatura não é somente o de uma ficção instituída, mas também 
o de uma instituição fictícia, a qual, em princípio, permite dizer tudo. Dizer 
tudo é, sem dúvida, reunir, por meio da tradução, todas as figuras umas nas 
outras, totalizar formalizando; mas dizer tudo é também transpor [frabchir] os 
interditos. É liberar-se [s’affranchir] – em todos os campos nos quais a lei pode 
se impor como lei. (...). É uma instituição que tende a extrapolar [déborder] a 
instituição. (p. 49).

Derrida (2014) segue a entrevista desafiando os limites da literatura, ou como nomeia 
“essa estranha instituição chamada literatura” (p. 50), que de certa forma permite dizer tudo. 
A literatura para o autor estaria entre a instituição histórica que contém regras e convenções 
e a instituição de ficção que autoriza uma liberação dessas mesmas regras, “deslocando-as, 
e, desse modo, instituindo, inventando e também suspeitando da diferença tradicional entre 
natureza e instituição, natureza e lei convencional, natureza e história” (Derrida, 2014,, p. 51). 
Ainda assim, o autor se pergunta sobre o que resta do que o desejo inscreveu na escrita como 
algo permanente, disponível a outros e passível de repetição. Essa questão poderia certamente 
ser formulada também por Louise Bourgeois, artista francesa radicada nos Estados Unidos. 

 “Breton, Lacan e Freud me decepcionaram. Prometeram a verdade e só mostraram 
teorias. Eram como meu pai: prometeram muito e realizaram tão pouco” (Bourgeois, 2000, 
p. 229). O trecho acima é parte do livro de diários, escritos, correspondências e entrevistas 
Destruição do pai, reconstrução do pai, de Bourgeois. Os escritos e as obras de Louise são 
permeados por sua relação próxima e conturbada com a Psicanálise. 

Tendo se submetido a uma longa análise com Henry Lowenfeld – adepto da psicologia 
do ego americana—, a artista era familiar dos conceitos e textos psicanalíticos. Seus trabalhos 
de arte e os escritos de seus diários são carregados da influência de Sigmund Freud, Melanie 
Klein, Anna Freud, Karen Horney, Marie Bonaparte, entre outros. 

Para Kuspit (2011), ao passo que os trabalhos artísticos de Louise possuem formas 
permanentes, alternando entre a impessoalidade e a pessoalidade, as entradas em seu 
diário são extremamente pessoais e tomam valor duradouro como documentos psicanalíticos. 
Segundo o autor “Como para Picasso, a arte era ‘autobiográfica’ para Bourgeois, e sua escritura 
autobiográfica artística possui a qualidade da poesia original” (Kuspit, 2011, p. 24).

 Através dos 30 anos de análise com Lowenfeld, Bourgeois pôde se converter em uma 
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pessoa mais autônoma, abandonando certo egocentrismo, pôde fazer de seu auto fascínio um 
desejo de entender-se. Os diários da artista, o cenário analítico funcionou como um estúdio 
de arte substituto, um lugar onde a destruição era permitida, inclusive sua autodestruição. A 
partir de seus trabalhos artísticos e sua escrita, a artista pode estender a experiência analítica, 
fazendo de sua arte um meio de autoanálise com a qual pode bordejar os dramas familiares 
e conflitos que a ocupavam. Fazendo certo processo de continuidade entre sua análise e sua 
produção, a tentativa de escrever sua ficção, sem, no entanto, esgotar a verdade histórica se 
fez imperativo na vida da artista (Kuspit, 2011).

Interessada no conceito de reparação de Melanie Klein e possivelmente leitora de 
muitos dos seus artigos, Bourgeois transformava em arte e palavra as influências de Klein, que 
acreditava que a inveja seria por em ato um desejo de destruir o que há de bom no outro, e 
que a criatividade poderia funcionar como reparação, restaurando objetos internos destruídos 
(Kuspit, 2011). 

Nesse sentido, Kuspit (2011) afirma que a arte de Bourgeois é uma arte que arruína, é 
uma arte do fracasso, acrescentando que: 

Embora Bourgeois comungava com a ideia convencional — típica da primeira 
psicanálise — de que fazer arte era uma sublimação catártica e que a obra de 
arte, como os sonhos, eram gratificações substitutas, também se adiantava a seu 
tempo considerando a obra de arte como um objeto substituto, especialmente 
com sua ideia de que ‘a forma é o refúgio da / criatividade’. Antecipou-se ao 
interesse posterior da psicanálise nas formas feitas pela consciência sobre o 
conteúdo inconsciente, ainda que pensava que a gênesis da obra de arte, como 
toda atividade criativa, é em grande medida inconsciente, na medida em que, 
conforme o modelo topográfico de Freud, a consciência nos permite apenas 
ativar o inconsciente, a parte mais influente, “a maior”, e a mais dominante da 
psique. (p. 31)2 (tradução nossa). 

A atividade sublimatória se colocava para Louise como parcialmente satisfatória, já que 
os restos inconscientes dos conteúdos vividos a impeliam a repetir as inscrições escritas e os 
trabalhos artísticos. A mãe aparece continuamente em sua escrita como uma figura autoritária, 
reguladora e ressentida das ausências do pai. Nas palavras de Bourgeois (2000) “Quando 
minha mãe dizia alguma coisa, a casa tremia e meu pai escapava. Havia várias mulheres 
trabalhando para ela, e era preciso autoridade. Ainda hoje sinto medo quando me lembro da 
‘Mãe Brava’” (Bourgeois, 2000, , p. 113). Já em seu trabalho artístico é através do símbolo de 
uma aranha que a mãe se inscreve e reinscreve em sua obra. Ainda na sombra de sua análise 
e das influências freudianas e kleinianas, o pai se afigura. Seu principal trabalho no qual o tema 
aparece é A destruição do pai, exibida pela primeira vez em 1974.

[2] Do original: “Aunque Bourgeois comulgava com la ideia convencional – típica del primer 
psicoanálisis – de que hacer arte era uma sublimación catárticay que la obra de arte, como los 
sueños, eran gratificaciones substitutas, también se adelantaba a su tempo considerando la obra 
de arte como um objeto substituto, especialmente com su idea de que ‘la forma es el refugio de / la 
creatividade’. Se anticipó al interés posterior del psicoanálisis em las formas hechas a consciência 
por sobre el contenido inconsciente, aunque pensara que la génesis de la obra de arte, como toda 
actividad creativa, es em gran medida inconsciente, em la medida em que, conforme al modelo 
topográfico de Freud, la consciência nos permite apenas atisbar el inconsciente, la parte más 
influyente, ‘la mayor’, y la más dominante de la psiquis.”

Há uma mesa de jantar e pode-se ver que acontecem vários tipos de coisas. O 
pai está se pronunciando, dizendo à plateia cativa como ele é ótimo, todas as 
coisas maravilhosas que fez, todas as más pessoas que prendeu hoje. Mas isso 
acontece dia após dia. Uma espécie de ressentimento cresce nas crianças. Chega 
o dia em que elas se irritam. Há tragédia no ar. Ele já fez demais esse discurso. 
As crianças o agarram e o põem sobre a mesa. E ele se torna a comida. Elas o 
dividem, o desmembram e o comem. E assim ele é liquidado: da mesma maneira 
que havia liquidado seus filhos. A escultura representa ao mesmo tempo uma 
mesa e uma cama. Quando você entra numa sala, vê a mesa, mas no andar 
superior, no quarto dos pais, há a cama. Essas duas coisas contam na vida 
erótica de uma pessoa: a mesa de jantar e a cama. A mesa onde seus pais 
o fazem sofrer e a cama onde você deita com seu marido, onde seus filhos 
nasceram e onde você vai morrer. Basicamente, como são quase do mesmo 
tamanho, são o mesmo objeto. . . . Criei-a aqui em casa. É uma peça muito 
assassina, um impulso que surge quando alguém está sob grande tensão e se 
volta contra aqueles que mais ama. (Bourgeoise, 2000, pp. 115-116).

Ao examinar a obra e os escritos sobre Bourgeoise, Bronfen (2011) afirma que a 
destruição do pai resgata na realidade o que foi devorado na fantasia, sem que, no entanto, 
tenha se apagado seu conteúdo. O exibicionismo de seu pai perante a mesa retorna nessa figura 
fantasística, onde seus membros espalhado são remontados e apresentados em obra. Para 
Bronfen, Bourgeois se apraz na mostração dos restos do pai, que remontam uma resistência à 
tirania e sustentam o paradoxo do ato de destruição do pai e ao mesmo tempo de seu retorno 
fantasmático.

Ainda para Bronfen (2011) diante a demanda do pai de compartilhar suas repetidas 
histórias heroicas, as crianças respondem na fantasia partilhando sua carne “de modo que a 
distinção entre palavra e carne paternas se torna obsoleta” (Ibid., p. 109). Ao comentar a cena 
reproduzida em escultura, Bourgeois reivindica o direito de dizer a última palavra no lugar do 
pai e de julgar aquele que constantemente a julgava.

Como aponta Bronfen (2011) se A destruição do pai retoma ao mesmo tempo uma 
cena de fantasia e a explicação por detrás da escultura, também assinalam a importância da 
agressão como força motriz de seu fazer artístico. É a partir do começo dos anos 70, quando a 
artista concentrou-se em dominar seus medos e angústias a partir da exposição de suas obras, 
o impulso assassino posto em cena em A destruição do pai é marca dessa virada. Segundo 
Bronfen (2011):

A reconstrução da fantasia de devorar o pai é algo mais do que o exorcismo 
catártico do demônio da artista. Retoma a complexa dívida com o pai; identifica 
o abusivo poder verbal desse como fonte da reconstrução destrutiva dela, 
que toma altiva posse de um passado que a possui. (Bronfen, 2011, p. 109)3  
(tradução nossa)

Na trajetória de Louise Bourgeois é notória a necessidade de reconstruir o que aparece 
como fantasia, de tomar as rédeas do que surge como sofrimento, de alguma maneira, dar 

[3] Do original: “La reconstrucción de la fantasia de devorar ao padre es algo más que el exorcismo 
catártico del demonio de la artista. Se hace cargo de la compleja deuda com el padre; identifica el 
abusivo poder verbal de este como fuente de la reconstrucción destructiva de ella, que toma altiva 
posesión de um passado que la posee.”
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forma as angústias primitivas e medos que a assolavam. No caso do pai é preciso escrevê-
lo, inscrevê-lo, fazendo recurso de vias como a arte, a essa estranha instituição chamada 
literatura, essa ainda mais estranha chamada psicanálise, ou como fez Louise Bourgeois a 
todas elas sem esgotar nenhuma.
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Meu pai me deixou: a ausência 
paterna e suas implicações

Renata Maioli Rodrigues Gastaldi1  
Gustavo Adolfo Ramos Mello Neto2 

Resumo

O interesse por este trabalho surgiu da proposta do IV Congresso Nacional de Psicanálise, 
Direito e Literatura: Leituras da paternidade, leituras de Íon, de Eurípides, que possibilita 
repensar inquietações a partir do olhar paterno – ou da falta deste, na vida inicial da criança 
e que se repercute em seu mundo adulto. A ideia é discutir um caso intitulado “Meu pai me 
deixou”, apresentado na Tese de Doutorado de Mello Neto, intitulada A simbolização da criança 
no discurso do adulto: entre realidades psíquica e social, e se refere à simbolização da criança 
no discurso do adulto. Nesta Tese, foram realizadas entrevistas e tomamos a entrevista de João 
como “discussão” de algo do psiquismo de um sujeito sem pai. A base teórica apresentada 
envolve a Teoria da Sedução Generalizada por ser, nosso ver, um terreno propício para uma 
discussão da relação transferencial entre analista e analisando que se apresenta neste estudo 
como relação de entrevistado e entrevistador; já a teoria do projeto transferencial serviu como 
alicerce para a compreensão da entrevista citada e diz respeito à discussão de uma relação 
da ordem da sedução (inconsciente) que provém do analista e da análise propriamente dita. 
Refere-se a algo que o paciente constrói, preenche com seus fantasmas e que coloca o analista 
num determinado lugar contando, com sua participação no projeto. Caso o analista não ocupe 
a cena proposta, o processo, ao menos no começo, como trabalho analítico esta fadado ao 
insucesso.

Palavras-chave: Psicanálise; transferência; ausência paterna. 

[1] Psicóloga e mestranda em psicanálise da Universidade Estadual de Maringá
[2] Professor associado no departamento e no mestrado em Psicologia da Universidade Estadual de 
Maringá. Doutor em psicologia pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-doutor pela Universidade 
de Paris VII.

Não consigo pensar em nenhuma necessidade da infância tão intensa 
quanto a da proteção de um pai (Freud, 1930/1969, p.90.) 

História de vida: narrando, eu me narro – sou o filho 
que o pai não quis

João3 tem 25 anos, é do sexo masculino, solteiro e tem formação em Pedagogia e 
está cursando Mestrado em Educação. Mora com sua mãe, uma tia viúva, um tio solteiro e 
um primo órfão de pai e sua avó também viúva. O tema da falta aparece, então, desde seus 
primeiros registros como ponto norteador do laço que os une. Interessante, que a partir de 
uma única pergunta que se refere à idade dos pais, o entrevistado narra sua trajetória de vida 
demarcada por um não-pai. Essa relação com o pai é acentuada em suas palavras como se 
fosse desnecessária e se percebe nas frases em que pontua: Já fui criado, já fui sustentado, 
já dei encaminhamento prá minha vida; não tenho nenhuma dependência dele; nunca precisei 
dele. 

O nunca se confunde com um possível desejo, se assim podemos chamar, de ter a 
presença do pai. Essa possibilidade é evidenciada no ponto da entrevista em que João faz uma 
interrogação: Às vezes eu me questiono um pouquinho, no sentido de que talvez essa imagem 
paterna, o fato de eu não ter tido a figura do pai, o pai do meu lado, teria me ajudado em 
algumas coisas... Não sei até que ponto... Observa-se que há uma lacuna e que o entrevistado 
procura preenchê-la como que um decreto dado e assinado por ele mesmo de não precisar 
deste pai ao seu lado, de sua presença. De modo efêmero, esse não querer não se sustenta.

Na ausência, há a mãe:

Tomando a imagem paterna como algo que permanece e produz marcas no sujeito, esta 
é apresentada pela imagem de ausência, à qual João se dirige como uma imagem paterna meio 
aversiva; essa imagem paterna prá mim, ela é assim, meio que uma coisa desfigurada. Numa 
tentativa de justificativa e como se fosse possível uma compensação da falta paterna inclui a mãe 
dizendo que sempre se relacionou muito com ela. O muito cabe numa expressão exacerbada, 
de intensidade. Faz um laço simbiótico e equipara sentimentos de vazio e desamparo numa 
identificação com a figura materna: meu pai me deixou, meu pai deixou minha mãe. 

Em outro momento, João comenta que a mãe tinha como uma de suas atribuições os 
cuidados maternos e, também, exercia o papel de provedora do lar. Neste quesito, a mãe 
demonstrava dificuldades em lidar com as questões financeiras; João atribui à perda econômica 
– fruto de uma pequena herança – à imaturidade da mãe. Embora apresente a mãe como 
imatura, em nenhum momento a culpa pelo fracasso financeiro. Em seu discurso pode-se 
perceber uma identificação com a mãe no que diz respeito a estar só, devido à falta do pai-
marido; então é como se ele, mesmo no lugar de filho acolhesse o desamparo da mãe pela falta 
que sempre pontua: talvez se meu pai estivesse aqui...  

[3] João é um nome fictício usado para preservar a identidade do sujeito entrevistado.
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O desamparo se evidencia, também, em relação à dinâmica e à configuração familiar. 
João apresenta seus familiares como resto, no sentido de ruínas, resíduos dos que ficaram tais 
quais despojos mortais de um cadáver, de uma ossada, de sua própria história: fui criado pela 
minha mãe e com este resto de parentes e tal que sempre moraram comigo.  

Vê-se, por conseguinte, um movimento de acolhimento e responsabilidade que é 
instaurado em João desde muito cedo como se das sobras, ou seja, daquilo que lhe restou, a 
família e suas condições financeiras, fosse o impulso para retomar sua vida tal qual Fênix, a ave 
da mitologia grega que renasce das cinzas para um recomeço. A partir daí ele desdobra-se nos 
cuidados com a mãe, encarna o papel de provedor, desvela a falta que se revela na ausência 
do pai: Um dia eu vou dar uma casa prá ela morar/ Eu vou ser responsável pra cuidar da minha 
mãe mais tarde porque se eu não cuidar, quem vai cuidar?...Não tem o meu pai aqui para 
ficar cuidando dela/...talvez suprir aquilo que ele poderia ter propiciado prá minha mãe. Neste 
sentido, quer dizer, assumir a postura dele. 

Em Mal Estar na Civilização, Freud (1930/1969) nos fala sobre o desamparo e descreve 
que a submissão do ser humano às leis e às normas faz repercutir um profundo mal-estar, 
um homem desamparado. No texto sobre O Inconsciente (1915/1969) o autor aponta que o 
desamparo se estabelece nas primeiras relações com o outro.

Entendemos que a criança ao nascer está desprovida de cuidados próprios, conta 
com recursos fisiológicos específicos, mas encontra-se em total desamparo necessitando de 
cuidados básicos de sobrevivência que provém do outro, no caso um adulto. 

Laplanche (1988) nos revela que o psiquismo se funda na relação da criança com o 
adulto. Este adulto ao cuidar da criança dirige a ela mensagens de sua sexualidade inconsciente, 
que são mensagens enigmáticas investidas do sexual. Ocorre, então, uma relação de assimetria 
em que se tem o adulto dotado de seu psiquismo já desenvolvido e a criança, por sua vez, 
com sua imaturidade psíquica. A este estado, Laplanche chama de situação antropológica 
fundamental e, com a instauração da pulsão na criança que procura criar recursos para lidar 
com o investimento pulsional do adulto, funda-se o psiquismo do sujeito:

O inconsciente sexual do adulto é reativado na relação com a criança pequena, 
com o infans. As mensagens do adulto são mensagens conscientes-conscientes, 
elas são necessariamente comprometidas (no sentido do retorno do recalcado) 
pela presença da “interferência” inconsciente. (Laplanche, 1993, p.406).

As mensagens ditas enigmáticas surgem de dois modos, ou por implantação ditas 
mensagens implantadas, aquelas que circulam no cotidiano; ou por intromissão, pois invadem o 
sujeito de uma forma tão violenta que a tradução se torna insuportável.

Em alguns pontos da entrevista, a falta paterna promove no entrevistado uma proximidade 
grande com a mãe. A mãe é aquela que está perto, que supera obstáculos e que proporciona ao 
filho uma boa infância; João tem amigos, diz que sempre foi bem aceito pelos colegas e que, em 
algumas situações, assumia uma posição de liderança. Numa outra fala, o entrevistador pede ao 
entrevistado que tente recordar-se de um momento de sua infância e o que este se lembra é o 
cuidado materno numa condição de solidão: a mãe está só com o filho no hospital; para João, a 
mãe está desamparada: só ela tendo que se virar comigo e ninguém ajudando ela. 

Lado a lado ao sentimento de desamparo, está a cena de amor instituída: a mãe com a 
atenção voltada ao filho; o filho no amparo e acalanto de seus braços tem a mãe para si.

A identificação ao pai e ao filho imaginado

Durante a sua entrevista, João fala de ter construído uma sólida responsabilidade social 
em que se percebe como um sujeito que é capaz de cuidar do outro. Refere-se à sociedade 
como sendo injusta demonstrando Logo, a mãe se apresenta como o primeiro objeto uma 
relação negativa com a mesma e associa esse seu ponto de vista ao ambiente familiar em que 
esteve inserido. Neste contexto, faz um retorno à figura do pai, colocando-o como aquele que 
não se responsabilizou, não assumiu uma paternidade, não soube exercer cuidados e evidencia, 
assim, o pai como um sujeito ausente.

Paralelo à responsabilidade surge o limite dado ao filho. A mãe exerce esta função de 
forma superficial já que a relação de ambos estava pautada na liberdade e na confiança. Logo, 
a mãe teve pouca interferência nas proibições e repressões. A permissão para as atitudes 
diante da vida e as avaliações de prós e contras do que lhe era permissivo, era validada por 
ele mesmo. 

Neste contexto, reaparece o pai em seu discurso. João refere-se à contenção de limites 
como uma cerca: ninguém colocava essa cerca prá mim; quem colocava essa cerca era eu 
mesmo...Vamos dizer, o pai põe a cerca; você não pode chegar depois das onze, não pode fazer 
isso...mas não havia pai.

João, então, ao ser questionado sobre o futuro e a possibilidade de ter um filho, imagina 
para o filho, coisas que gostaria para ele, coisas que ele deveria ter tido e não teve tanto 
recursos materiais (condições financeiras) quanto afetivas colocadas pelo entrevistado como 
espirituais. Ao falar do filho futuro, fala de si, inclusive na conjugação verbal precisa/precisaria 
relacionado à carência: aquilo que ele precisa; ele vai precisar de boas condições de estudo 
sabe; do sujeito não precisar trabalhar logo cedo. 

Como nos diz Mello Neto (1993): “a carência do filho suposto está colocada no presente 
– precisa versus precisaria – de maneira que, tão presente, o ele pode aproximar-se de um 
eu.” (p.242).  

Nesse processo identificatório dele com seu suposto filho, surge também, o suposto pai. 
Vê-se que para o filho o pai ausente é o pai morto e o crime cometido é o parricídio. Um pai 
simbolicamente demarcado pela instauração da Lei, um pai que tudo podia, tirano. 

Se por um lado o pai da horda primeva era temido, poderoso e invejado; por outro lado 
era ele quem cuidava e protegia; o pai protetor e provedor, aquele que provê alimento e as 
regras. Na ânsia de comer, devorar o morto no banquete, nasce o desejo de identificar-se ao 
pai e tomar dele um pouco do que é admirável:

O violento pai primevo fora, sem dúvida, temido e invejado modelo de cada um 
do grupo de irmãos; e pelo ato de devorá-lo, realizavam a identificação com ele, 
cada um deles adquirindo uma parte de sua força. (Freud, 1913/1969, p.170)
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Podemos refletir sobre a peça trágica de Eurípedes. Vê-se em Íon, um abandono, embora 
tivesse um destino traçado como que arranjado e organizado pelo deus Febo, seu pai. Pai este 
oculto, ausente, aquele que não se nomina. Íon atravessa sua vida sem pai. Sabe-se apenas da 
mãe pítia que o adota enternecida de compaixão ao ver a criança num cesto à porta do templo 
e o ampara exercendo as funções maternas e cumprindo o papel de objeto de amor que faz 
laço com o outro. 

Compreende-se, na peça, que se à mulher cabem os cuidados iniciais e a educação, ao 
pai, tanto ao deus quanto ao homem mortal cabe a Lei, a instauração da Lei, a lei inscrita. O pai 
dotado de poderes determina o que se autoriza e o que não se autoriza.

Num outro momento, a atribuição da Lei na forma de prescrição se apresenta numa fala 
de Íon ao tentar compreender algumas atitudes do deus Febo. Podemos pensar que tanto para 
Íon quanto para João há uma expectativa de que o pai possa cumprir um papel de provedor, que 
dita as regras e o quanto uma ausência deste pai influencia a história de vida do sujeito e faz 
questão em sua vida adulta: a busca pela origem; a construção de uma identidade; a formação 
de valores.

Freud (1931/1969) nos aponta que a menina faz uma identificação materna num 
primeiro momento de sua constituição psíquica; depois é que se desliga da mãe. Logo, a mãe 
se apresenta como o primeiro objeto de amor e essa apresentação serve tanto à menina como 
ao menino.

No momento posterior, a menina faz uma ligação ao pai; este cabe como objeto de amor 
e ela pode ter em sua mãe, uma concorrente; enquanto que o menino vê o pai como seu rival, 
procurando salvar a mãe do pai.  

A identificação ao pai, ou à figura deste, é demonstrada no lugar em que o filho se coloca 
no seio familiar. Para ele, o fato de não ter o pai presente, de crescer sem pai, o faz assumir 
uma posição de “arrimo de família” - o homem chefe da casa. Este posicionamento intensifica o 
senso de responsabilidade do qual o pai, pelos olhos de João, não fez questão de ter. 

Ainda, presente e futuro se evidenciam quando comunica: Hoje eu estou aqui, minha mãe 
cuida de mim; mas um dia as coisas irão se inverter, eu que vou ter que cuidar dela. Imediatismo 
e antecipação também fazem eco no sujeito. Para ele, as necessidades deveriam ser imediatas 
e a antecipação se demonstra pelo lugar que o pai, então deveria tomar posse.

Projeto de transferência

Sabe-se que a transferência é o motor da análise, onde analista e analisando selam um 
acordo. Da parte do analista ocorre um pedido: que o analisando fale livremente o que lhe vier 
à mente e que lhe comunique; da parte do analisando o pedido é que o analista o suporte e que 
possa curá-lo. Uma cena posta. 

O que nos ocorre é que o analisando vai para a análise munido de um projeto, um 
projeto de transferência. Há um convite por parte do analisando endereçado ao analista. Neste 
projeto o analista ocupa vários lugares propostos pelo analisando, o que Freud chama imagos, 

tomando o termo emprestado de Jung. O analista é a imago paterna, a imago materna, a imago 
fraterna, o amigo, o trabalho que se faz presente na busca inconsciente das imagos infantis; 
esses atores, já que supomos que se trata de uma cena, se movimentam durante diferentes 
percursos da análise.

Consideramos um ponto primordial paralelo à transferência que é a resistência. Freud 
(1912/1996) nos ensina que “a transferência, no tratamento analítico, invariavelmente nos 
aparece, desde o inicio, como a arma mais forte da resistência”(p.115). Assim, a dupla 
transferência/resistência e analista/analisando se põe a trabalho pela via da sedução, o que 
permite que o projeto transferencial ocorra.

Aponta Mello Neto (2012): “O analista se oferece ao analisando como objeto mais 
apetecível, isto é, como objeto sedutor e a ser seduzido” (p.501). O analista, então, encarna o 
papel de sedutor ao se oferecer ao outro, a partir do desejo do outro.

Neste ângulo, podemos supor que o analista participa de um combate amoroso em que 
se travam conflitos da ordem pulsional e da defesa. O analista convoca o analisando a baixar 
a guarda e a diminuir a resistência, enquanto o analisando insiste em manter sua resistência 
acirrada. Deste modo, o analista provoca o analisando a partir da sedução e o leva a um 
impasse amoroso para depois comunicar e interpretar sua atuação, direcionando para que a 
análise tome seu curso sem que o peso do analista seja tão evidente, podendo o analisando 
ensaiar seu próprio voo solo.

O que se conclui a partir desse trajeto analítico é que o analisando inclui o analista 
em seu projeto transferencial por duas vias, uma consciente e outra inconsciente, vias essas 
dotadas também de representações conscientes e inconscientes colaborando na reedição 
edípica do analisando.

Trazemos aqui, o sujeito João que durante sua entrevista, vai estabelecendo uma relação 
de analista/analisando. O analista entra em cena como entrevistador e convida o analisando, no 
caso o entrevistado João, a refletir suas angústias reeditando as perguntas diante dos relatos, 
devolvendo a ele a interrogação. 

O sujeito, por sua vez, realiza associações livres, busca dentro de si algo que lhe faça 
um sentido mediante as perguntas feitas. Não há um momento específico em que o inconsciente 
entra em ação, uma vez que este se faz presente desde o inicio na relação dos dois; terreno 
fecundo das mensagens enigmáticas. 

A relação de transferência entre ambos está posta e aparece claramente quando o 
entrevistador levanta uma questão colocada pelo entrevistado. O entrevistador aponta que 
aquilo a que João está se referindo é importante e João retorna para o entrevistador: ...eu acho 
que pra você é importante, eu não sei; é importante porque na entrevista você coloca o que 
você está sentindo e daí você vai sugar o que te interessa. 

Deste modo, entende-se que João se percebe num lugar de importância para 
o entrevistador e o coloca como um suposto pai. O entrevistador necessita de algo que é 
importante para ele – a tese de doutorado. A partir daí, João se presentifica em se constituir um 
lugar de valor para o entrevistador, tal qual um filho é valorizado para o pai. Para João, o que 
aparece é a imagem de um pai distorcido na forma de um pai suposto e idealizado.
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Durante toda entrevista que foi realizada e analisada pelo entrevistador, parece que 
quanto mais se pontua a ausência paterna, mais o pai entra em cena. Matar o pai simbolicamente 
como se nunca tivesse existido aparece de modo constante nas falas carregadas de superação; 
em que se restringe a eventos passados e já superados. 

Entretanto, outros momentos são cruciais para a compreensão de si mesmo nas 
questões que envolvem cuidados, proteção e exemplos a ser imitado como identificar-se a algo 
ou a alguém e tais instrumentos lhe faltam como demonstra em sua fala: ...voltando a imagem 
paterna (...) talvez... eu não tive essa figura (...) essa coisa que me desse um pouquinho de 
segurança, um pouquinho de tranquilidade.

Ao falar do que João entende como criança e a infância, ele insere um apontamento 
sobre a criança em si, ele mesmo, em que pensa que a sua infância poderia ser diferente e 
esse diferente seria a oportunidade e o direito de “fazer coisas de criança”, ou seja, assumir 
menos responsabilidades e menos preocupações com o futuro; um desejo de que tais questões 
pudessem surgir mais adiante, num futuro e complementa: crianças que tem o pai e a mãe 
talvez não seja assim. 

Podemos refletir que a falta do pai implica em questões subjetivas e concretas na vida 
do nosso entrevistado, no caso João, e se a falta paterna é uma questão, a presença deste se 
faz pela via da escolha profissional – pedagogia – e no mestrado em Educação sendo possível 
traçar uma ponte da sua história vivida com as perspectivas de vida futura, em que criança e o 
infantil se encontram no mundo adulto como se João adotasse a si mesmo. 
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Resumo

Partindo da leitura de Íon questionamos o que uma estória cravada de desejos mortíferos 
e tentativas de assassinato poderia nos contar sobre filiação, paternidade e maternidade. O 
conjunto de vivências do par parental por ocasião do nascimento de um filho aponta para uma 
faceta menos enfatizada do complexo edípico: o ódio e o desejo assassino dos pais pela criança. 
Destacamos a importância de ouvir esse escândalo: a gestante, por mais que ame seu filho e 
esse momento mágico, também experimenta desejos obscenos e trágicos com relação a ele. 
Abrir espaço para essa escuta é contribuir para que essas cargas se transformem mais em 
palavras e imagens construídas nosetting analítico e menos em sintomas e atos.
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Por que Íon? Qual razão terá motivado a escolha dessa obra justamente em um congresso 
cujo tema é a filiação, a paternidade?

O tema dessa obra? A estória de adoção de Íon por Xuto? O encontro de um órfão com 
um casal que queria ter filhos? Conflitos existentes na ordem das filiações? Embora não seja 
nossa intenção definir qual o tema central dessa obra, é certo que ela é marcada por violência 
desde seu primeiro momento até a cena que imediatamente precede seu desfecho. 

A estória inicia-se a partir de um estupro. Uma mulher violentada engravida de Íon e, 
logo em seguida ao parto, ela abandona o filho no mesmo lugar em que fora estuprada para 
que morresse de fome ou fosse devorado por feras. 

Anos mais tarde, Creúsa, crendo que Íon seria filho de uma relação extraconjugal do 
marido, suspeita que este teria vindo para roubar seu lugar: um bastardo usurpador do trono 
que, por direito, pertencia à sua estirpe. Por este motivo, ela tenta matá-lo novamente por meio 
de envenenamento. Íon descobre o plano e, mais uma vez, escapa das intenções homicidas da 
mãe, procurando vingar-se. Antes que Íon consiga realizar sua vingança, os dois descobrem o 
vínculo sanguíneo que os une e tudo se resolve. Todas as ofensas são esquecidas e a família 
pode viver feliz. 

Essa é a estória do estabelecimento de uma família a partir de violentas suspeitas, 
acusações e intenções assassinas. 

Mas o que uma estória cravada de desejos mortíferos e tentativas de assassinato 
poderia nos contar sobre o tema de nosso congresso? O que uma estória como essa conta 
sobre filiação, paternidade e maternidade?

Os conflitos inerentes à assunção da maternidade e 
da paternidade

Um dos maiores enigmas da existência humana reside no fato de que um ser humano 
é concebido, desenvolve-se até determinado estágio e brota do interior do corpo de outro 
ser humano. A gravidez, mesmo quando planejada, reserva à gestante e àqueles envolvidos 
no processo, experiências que estão muito além do que qualquer tentativa de representação 
humana poderia traduzir. 

A tentativa romântica do discurso social de traduzir esse momento mágico como algo 
maravilhoso que uma mulher experimenta, deixa de fora da definição toda uma série de sensações 
e momentos, que variam dentro de um amplo espectro, partindo do leve estranhamento de 
conceber a ideia de que existe outro ser humano no interior do próprio corpo, até noções 
muito mais inquietantes, para não dizer disruptivas, de que algo no interior do próprio corpo, 
um parasita, um alienígena, transfigura aquele corpo e modifica toda a capacidade de realizar 
as tarefas comuns. Estamos falando sobre os aspectos motores de um corpo que vai ficando 
cada vez mais limitado, desequilibrado, desconfortável, que sofre com a falta de ar sentida pelos 
pulmões comprimidos pela parede uterina, sobre o desconforto imposto pela drástica redução 
da capacidade de armazenamento da bexiga, e toda uma série de alterações físicas que não 
permitem que se encontre uma posição em que esse corpo exista sem desconforto ou dor. 
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Isso sem mencionar a intraduzível experiência de contato com esse bebê e sua cada vez mais 
presente existência, seus ciclos de sono e vigília, seus chutes, seus membros que podem ser 
sentidos e, até certa medida, tocados através das paredes abdominais. Talvez não seja possível 
alcançar nenhuma espécie de explicação razoável para a sensação de que o pé de outro ser 
humano aloja-se desconfortavelmente abaixo de suas costelas. 

A capacidade de trabalhar e de envolver-se nas atividades cotidianas sofre rápido declínio. 
Em um espaço de seis meses, depois das doze semanas iniciais, correr torna-se algo perigoso, 
levantar-se passa a ser uma tarefa difícil, e vários aspectos da vida tomam uma tonalidade 
impensável há tão pouco tempo atrás. As alterações hormonais contribuem para variações de 
humor e de percepção sensorial, somente alcançadas em psicopatologias ou através do uso de 
coquetéis de psicotrópicos. 

O pai que acompanha de perto essa evolução, por mais próximo que consiga se manter, 
por mais que o casal se esforce para dividir as tarefas e para que esse seja um momento 
de parceria, não chega nem perto de experimentar as alterações anátomo-fisiológicas e as 
experiências vividas pela gestante, inevitavelmente excluído que está daquele corpo habitado 
pelo filho que também é seu, mas que possui tão menos que ela. 

A relação entre o casal não permanece, de maneira nenhuma, imune às novidades 
trazidas pela condição inédita que o desenvolvimento desse feto instaura. A intimidade, desde a 
conversa banal sobre a vida diária até a relação sexual propriamente dita, é irremediavelmente 
invadida pelo tema. É muito comum que as relações sexuais em algum momento da gestação 
sejam interrompidas e que, juntamente com isso, os homens ainda experimentem maior exclusão. 

Quanto à vida psíquica, entre as muitas tarefas que o psiquismo se vê confrontado, 
uma profunda mudança no índice de identidade se avizinha, a saber, a mulher tornar-se-á 
mulher e mãe, o outro, homem e pai. Essa não é uma alteração de um cadastro em um papel 
timbrado, é uma alteração do ponto de vista existencial sobre aquilo que nos define. Seu caráter 
permanente, eterno, é um entre tantos outros aspectos que precisam ser metabolizados por 
um psiquismo que recebe injunções com níveis de excitação muito além daquelas que está apto 
a lidar. 

O nascimento, essa experiência inefável, na mesma medida em que parece o produto de 
uma feitiçaria macabra, a irrupção de um ser humano do interior do corpo de um outro, não é 
violento somente pala dor experimentada - em qualquer tipo de parto escolhido -, mas também 
por seu caráter de algo que escapa à capacidade de compreensão humana. 

O atendimento clínico de mulheres grávidas em análise, seu acompanhamento sistemático 
ao longo da gravidez e durante os primeiros tempos do nascimento e dos cuidados com o bebê, 
obriga-nos a considerar a força de cargas afetivas como angústia, medo, ansiedade e ódio 
sucedendo amalgamadas às sensações de prazer em tal nível de visceralidade que, poucas vezes, 
pudemos observar no decorrer da vida das mesmas mulheres. As consequências resultantes 
dessas cargas afetivas, dessa ação da sexualidade em seu caráter mais demoníaco, incidindo 
cotidianamente no corpo e no psiquismo das mulheres grávidas são sempre imprevisíveis. Mas, 
embora não haja traçado delineado para o destino dessa obstinada irrupção pulsional, nós 
podemos testemunhar que as fantasias, sonhos e outras produções psíquicas idiossincráticas 
às quais temos acesso a partir da escuta dos relatos de algumas dessas mulheres impõem 
algo à nossa compreensão: aquilo que marca o ambiente que precede o nascimento de um 

sujeito psíquico e o recebe, ambiente enquanto vida psíquica da cuidadora primária3 , é, 
via de regra, a enorme distância entre condição ideal de afeto irrestrito, amor infinito, que 
socialmente se espera de uma mãe e as condições reais que essa mulher pode oferecer para 
o desenvolvimento psíquico do nascituro. Resta-nos reconhecer nossa inapetência descritiva, 
a carência de nossos esquemas de compreensão diante do poder perturbador da incidência 
desse aspecto da sexualidade para a existência humana, a saber, o assustador enigma que 
envolve o fato de um ser humano brotar do interior do corpo de um outro.

É importante frisar que a incidência nos adultos de aspectos disruptivos que precedem o 
nascimento da criança, e que permanecem produzindo seus efeitos posteriormente, não ocorre 
em um lugar paralelo ao ambiente no qual os cuidados com o bebê será realizado, mas são, 
enquanto aspectos sexuais, a matéria que constitui esse ambiente. 

A vida dessas pessoas que produziram um bebê estará inarredavelmente alterada. E 
se a gravidez já se apresenta como um momento de dificuldades ímpares, os cuidados com 
o nascituro não perdem em nada, no que diz respeito ao nível de exigência de trabalho e 
complexidade das tarefas. Cuidar de um ser completamente desamparado, em estado de 
desajuda total, é estar diante de uma das tarefas mais difíceis que a vida humana pode nos 
impor: transformar um organismo biológico com seu aparato vivo em um ser humano, inserido 
na cultura, capaz de construir sólidos laços afetivos e, quem sabe, vinte ou trinta anos após o 
início da tarefa, possa existir de forma quase independente. 

É ainda importante destacar, quanto à natureza dessa tarefa, que ela é realizada em 
tempo integral, durante todas as horas de todos os dias, durante as madrugadas e as manhãs, 
ou seja, não há tempo possível para deixar de ser pai ou mãe. E essa tarefa é ainda mais intensa 
nos primeiros anos do infante do que em qualquer outro momento da vida. Mesmo assim, não é 
raro que escutemos o par parental descrever, a partir da relação com essa criança – marcada 
por um amor sem precedentes -, a experiência de um afeto de intensidade tal, que não seria 
superado por nenhum outro, por nenhuma outra pessoa, nem por nada. 

Embora tenhamos gasto um tempo considerável de nossa apresentação tratando 
fenomenologicamente o fato, isso não nos impede de procurar uma compreensão do ponto 
de vista da psicanálise do que acontece ali. Nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, 
Freud (1905/1969) considera que: “É bem provável que nada de considerável importância 
ocorra no organismo sem contribuir com algum componente para a excitação sexual.” (Freud, 
1905/1969, p. 240). Isto é, tudo o que ocorre no interior do nosso corpo, tudo o que altera 
a configuração de nossas vidas convoca em nós aspectos da sexualidade, da excitação sexual.

 O adulto é um desconhecedor, por excelência, de sua sexualidade. Em contato com a 
criança, ele é solicitado por todos os aspectos de sua sexualidade infantil, inclusive em suas 

[3] Não é o objetivo desse trabalho, a partir da colocação da mãe como cuidadora primária, continuar 
promovendo a violenta imposição de papeis sociais que impõem à mulher, ou à mãe, a quase 
exclusividade dos cuidados do bebê. A afirmação parte da observação clínica que revela a triste 
realidade na qual, na maioria absoluta dos casos, é a mulher que realiza os cuidados fundamentais do 
lactante. Resta-nos aqui a esperança e a militância para continuar questionando as relações de poder 
instituídas para que, talvez, em um futuro não muito distante, os cuidadores possam se revezar na 
árdua tarefa de contribuir fundamentalmente para transformar um bebê em um ser humano.
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nuances mais sadomasoquistas e perversas. Toda uma cadeia não linear de perturbações 
ocorre no campo da sexualidade inconsciente. Uma série de conteúdos infantis são reativados 
no adulto por ocasião da gravidez, nascimento e cuidados com o bebê, conteúdos esses que 
irrompem exigindo do psiquismo satisfação. O psiquismo já sobrecarregado precisa encontrar 
destino para essas exigências do campo pulsional: está montado o palco para a exacerbação de 
sintomas existentes e até para o surgimento de novos sintomas.

Toda a estrangereidade dos elementos inconscientes é suscitada por essas cargas de 
excitação. Não é de se espantar, então, a existência ou o surgimento de fantasias, desejos 
e intenções destrutivas com relação a esse bebê que, de um jeito ou de outro, é a causa 
desse problema. Insistimos que é pelo menos dupla a raiz dessas moções agressivas: por 
um lado, o desejo de aniquilação dessa presença que é geradora de tantos distúrbios; por 
outro, as moções desagregadoras, sádicas e masoquistas presentes no inconsciente do adulto 
e direcionadas ao bebê passivo e invadido, com o qual esses adultos se identificam quando dele 
se ocupam em seus cuidados. 

Mas o que isso tem a ver com o tema desse congresso? Qual a relação que pretendemos 
estabelecer entre essa obra de Eurípedes e o que descrevemos como parte do conjunto de 
vivências do par parental por ocasião do nascimento de seu filho?

Retomo a descrição de Íon que fiz a vocês no início dessa apresentação. O final feliz da 
obra não nos faz esquecer os planos e as tentativas de assassinato que compõem boa parte 
de sua substância. Agora podemos talvez compreender porque uma obra sobre filiação, sobre 
adoção, sobre maternidade e paternidade é tão povoada de violência e moções assassinas.

Tanto as observações no campo da fenomenologia do acompanhamento do par 
parental, por ocasião da gravidez e dos cuidados com a criança, quanto as observações mais 
propriamente psicanalíticas do ponto de vista das manifestações do inconsciente, apontam para 
uma faceta menos enfatizada do complexo edípico: o ódio e o desejo assassino dos pais pela 
criança. O próprio mito de Édipo inicia-se com o atentado dos pais contra o bebê que mais tarde 
tornar-se-á o esposo de Jocasta e o algoz de Laios. Insistimos nisso, o mito de Édipo tem início 
nas moções assassinas que partem dos pais.

Não precisamos nem mesmo citar o casal Nardoni para encontrar exemplos de atuação 
das cargas de ódio e do desejo assassino dos pais. Um evento muito mais comum do que o 
filicídio, é a Síndrome do Bebê Sacudido. Diante do choro persistente e desesperado dos bebês, 
principalmente, no período entre a sexta semana de nascimento e o quarto mês de vida, pais, 
mães e padrastos sacodem vigorosamente seus bebês, podendo ocasionar várias lesões ou 
danos cerebrais que caracterizam a síndrome.  De acordo com a Sociedade de Pediatria do 
Rio Grande do Sul, a criança chora em média de duas a três horas por dia, sendo que de 20 a 
30% das crianças pequenas excedem substancialmente este tempo. Fica evidente que o choro, 
como expressão da obstinada e perseverante demanda do bebê, funciona como gatilho para as 
moções agressivas já presentes nos cuidadores que chacoalham como tentativa de calar tanto 
o bebê quanto a expressão interna de afetos desagregadores e disruptivos. 

Aprendemos com Jean Laplanche (1992) a considerar a fundação do inconsciente a 
partir de elementos fragmentados e fragmentadores de origem alteritária que, uma vez 
internalizados, atacam desde dentro. Restos de partes segregadas no outro, que invadem e, 
como restos não traduzidos dessa invasão, passam a constituir os objetos-fonte da pulsão. 

Partindo dessa teoria, consideramos o édipo como uma tradução ofertada pela cultura que 
tem potencial de produzir parcialmente uma tradução daquilo que vem do outro. Estamos 
enfatizando justamente que o que vem do outro são cargas afetivas que caminham na direção 
da ternura, mas também na direção do aniquilamento. O desejo assassino de Édipo é um tipo 
de reflexo do desejo assassino de seus pais. 

É importante que, atentos para isso, criemos espaço em nossos consultórios para ouvir 
esse escândalo: a gestante, por mais que ame seu filho e esse momento mágico, também 
experimenta desejos muito mais obscenos e trágicos com relação a ele. Abrir espaço para 
essa escuta é contribuir para que essas cargas se transformem mais em palavras e imagens 
construídas no setting analítico e menos em sintomas e atos.

Como no mito de Íon, o ideal é que as estórias reais terminem com um final feliz, com o 
perdão aos envolvidos e a configuração de uma família a partir do reconhecimento da filiação 
e de um pacto de esquecimento de todas as tentativas ou desejos de assassinato anteriores. 
Mas não podemos, por isso, nos esquecer que o amor surge inclusive como formação reativa às 
cargas de ódio e agressividade sadomasoquistas que fizeram parte da fundação dessa relação 
desde seu princípio.  
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“Não é a mamãe”:
A ridicularização do pai 
enquanto cuidador no cinema 
hollywoodiano1  
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Resumo

Filmes de comédia nos quais o pai é ridicularizado no papel de cuidador são interpretados 
a partir da perspectiva winnicottiana e das recentes teorias psicanalíticas sobre o humor. Tais 
filmes permitem que conteúdos inconscientes passem pela censura e permitam ser elaborados, 
mesmo que de forma precária. As injunções superegoicas que desautorizam o pai a cuidar de 
bebês são enfrentadas através do humor. Concluímos propondo um diálogo com a teoria de 
Jean Laplanche argumentando que tais narrativas podem auxiliar na tradução de imperativos 
superegoicos em termos de ideais de ego mais abertos às elaborações, flexibilizando traduções 
de gênero e papeis sociais muito fixos. 

Palavras-chave: Pai; Winnicott; Laplanche
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O presente artigo tem como o objetivo a análise dos filmes Uma babá quase perfeita 
e Junior que tem como tema principal o pai na função de cuidador dos filhos e as situações 
“engraçadas” decorrentes disso.  A partir do conceito de paternidade em Winnicott, pretendemos 
criticar certos aspectos dessa visão e a manutenção desses conceitos, bem como a presença 
de uma dobra ideológica dentro desse discurso. Pretendemos também problematizar a escolha 
do discurso do humor que apresenta uma lógica paradoxal onde este, ao mesmo tempo que 
influencia na desconstrução do discurso vigente, o reforça. 

O pai em Winnicott 

Pensar o pai em Winnicott é uma tarefa difícil uma vez que a mãe é exaustivamente 
abordada em sua teoria, a qual se prende mais à relação mãe-bebê e à “função materna”. 
Ao pai, deixado de lado na maioria das vezes, é atribuída uma função coadjuvante na obra 
winnicottiana.

Winnicott chegou a trabalhar o pai de maneira um pouco dispersa em seu artigo de 
nome “E o pai?” (1957/1982) abordando a paternidade, a função paterna e a triangulação 
edípica. O papel do pai descrito por ele é secundário quando se trata do cuidado com o bebê, 
tratando-o em suma como uma mãe substitutiva. Tal como descreve Rosa (2009), leitora de 
Winnicott, mesmo quando exerce essa função o homem deve permanecer, tal como a mãe, 
objeto subjetivo. Assim, o importante seria não o seu lado masculino, mas o seu lado materno.

 Para Winnicott, o pai também seria responsável por dar apoio à mãe ajudando-a a 
sustentar a autoridade a ser introduzida na vida da criança. Assim, o pai dividiria com ela 
funções mais rígidas permitindo-a exercer com menos peso o amor e ternura voltados para 
o infante. A última função do pai seria, então, a de permitir a assimilação de características 
tomadas por essencialmente masculinas, permitindo então a internalização da figura masculina 
a partir de sua simples existência e presença (Belo, Rêda & Fidelis, 2015).

Observamos que Winnicott reproduz em sua teoria muito do imaginário social acerca 
do papel secundário do pai na vida da criança. Produzindo o que podemos chamar de “dobra 
ideológica”, ele reforça o caráter ideológico de concepções de subjetividade ao invés de 
desconstruir ideologias que legitimam determinados jogos de poder (Belo et al., 2015). Mesmo 
reconhecendo que a presença do pai é benéfica, Winnicott retira do homem a importância do 
seu papel de cuidador concedendo essa tarefa como uma tarefa primordialmente da mulher e 
criando então uma clara contraposição entre virilidade e a capacidade de cuidar. E assim apenas 
quando percebido como um homem viril, ele terá efeitos sobre a criança. 

 O homem encontra-se indiferenciado do ambiente, incapaz de exercer qualquer tipo de 
afeto para com a criança, ocupando uma função secundária de suporte à mãe, sexualmente 
e afetivamente, para que ela se sinta bem consigo mesma e possa exercer o cuidado. Para 
Winnicott, um bom pai aparece quando a mãe não é boa, e é bom que ele se pareça com uma 
mãe. 

Podemos perceber que os filmes que iremos trabalhar de alguma maneira corroboram 
o lugar atribuído ao homem diante da tarefa de cuidar de uma criança na teoria winnicottiana. 
Nos filmes, os homens assumem um papel secundário nessa tarefa, por vezes falho. Eles não 
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assumem, efetivamente, o papel de cuidador, a não ser quando mimetizam a mãe, precisando 
praticamente abdicar de sua masculinidade para fazê-lo. 

O primeiro filme, Uma babá quase perfeita, é uma comédia estadunidense de 1993 
dirigida por Chris Columbus e estrelado por Robin Williams, com o nome original Mrs. Doubtfire. 
O roteiro, baseado no romance Aliás Madame Doubtfire, de Anne Fine, conta a história de Daniel 
Hillard, um homem separado que se disfarça de mulher e vai trabalhar como babá de seus filhos 
com a intenção de participar mais intensamente na vida deles. Durante o filme, percebemos que 
as habilidades de cuidado das crianças e da casa é desenvolvida na medida em que ele pratica 
o papel de babá. Entretanto, essas habilidades são pouco valorizadas quando ele não está 
travestido de mulher. 

Dessa forma, Daniel Hillard não teria a oportunidade de desenvolver a capacidade de 
cuidar de crianças se não tivesse se colocado em tal situação, uma vez que como pai ele seria 
constantemente afastado da tarefa de cuidado. Além disso, podemos observar que a única 
brecha que se abre para que ele possa efetivamente cuidar das crianças só se dá quando a 
mãe não pode exercer seu papel em tempo integral, pois está trabalhando mais intensamente, 
não encontrando tempo para ficar com os filhos. 

Junior é um filme estadunidense de comédia lançado em 1994, escrito por Kevin Wade e 
Chris Conrad e dirigido por Ivan Reitman. O filme é estrelado por Arnold Schwarzenegger e conta 
a história de um cientista, Dr. Alex Hesse, que como parte de um experimento passa por uma 
gravidez masculina. Durante esse processo, os estereótipos de naturalização da sensibilidade 
e cuidado são reforçados de tal maneira que, na primeira cena do filme, vendo-se sozinho com 
o bebê, o homem questiona: “Onde está a mãe? Deve haver uma mãe”.  

O Dr. Alex Hessel se torna um homem sensível e preocupado com o cuidado do seu 
filho na medida que vai se parecendo cada vez mais com uma mulher, o que configura uma 
naturalização no filme da conexão entre mãe e bebê e de funções consideradas puramente 
femininas e masculinas na atribuição de papeis sociais. O mesmo pode ser visto na obra de 
Winnicott quando homens e mulheres não podem exercer de forma satisfatória as mesmas 
funções de cuidado ou quando o autor recorre a uma naturalização da maternidade. Assim, 
de maneira análoga, no filme o instinto pelo cuidado só é alcançado pelo homem quando este 
passa pelo mesmo processo – de gravidez. Interessante é observar que quando o Dr. Alex 
Hessel toma para si características ditas femininas, os cuidados suficientemente bons do pai 
aparecem como um produto substituto que conferem menor valor a qualquer gesto espontâneo 
de cuidado que possa vir dele. 

Ao final dos filmes os homens retomam o que se convencionou chamar suas funções 
paternas e as relações de cuidado que se estabelecem a partir daí são mediadas pelas mulheres-
mães. Fazendo uma análise desse fato a partir de Winnicott, é somente a partir da mãe que 
o relacionamento da criança com o pai é possibilitado. Para o autor (Winnicott, 1957/1982), 
dificilmente essa ligação afetiva pode acontecer sem a presença desta, já que o impedimento ou 
o desvirtuamento da mesma está em seu campo de ação.Para o autor, dificilmente essa ligação 
afetiva pode acontecer sem a presença desta, já que o impedimento ou o desvirtuamento da 
mesma está em seu campo de ação. Em suas palavras, “tudo depende bastante daquilo que a 
mãe decidir” (Winnicott, 1957/1982, p. 128). Esse pensamento acaba por limitar a participação 
do pai no processo de cuidado das crianças e também do ambiente doméstico.

Sobre o humor 

Para Freud (1905/1996), as práticas humorísticas servem como substituto dos afetos 
dolorosos, possibilitando uma liberação de prazer que deles não decorre. Para o autor (Freud, 
1927, p.194), o humor é “a contribuição feita ao cômico pela intervenção do superego”, de 
modo que a questão humorística não é um triunfo egóico, mas uma ação de afirmação e rebeldia 
frente às adversidades do real.  O humor dos filmes escolhidos para este trabalho seguem 
essa lógica da economia dos afetos proposta por Freud, tendo o superego como gestor desses 
afetos.

O rir e o brincar, que aparecem no humor do qual desfrutam os adultos, estão presentes 
desde a infância. Como entende Winnicott (1975), tratam-se de atividades importantes para as 
crianças – tão importantes que permanecem na vida adulta, porém de outra forma: 

O que quer que se diga sobe o brincar de crianças aplica-se também aos 
adultos; a descrição torna-se mais difícil quando o material do paciente aparece 
principalmente em termos de comunicação verbal. Sugiro que devemos encontrar 
o brincar tão em evidência nas análises de adulto quanto o é no caso do trabalho 
com crianças. Manifesta-se, por exemplo, na escolha das palavras, nas inflexões 
de voz e na verdade, no senso de humor. (p. 61)

Filmes de humor servem ao propósito de fazer passar pela censura conteúdos latentes 
que de outra forma seriam inaceitáveis. O humor não é resignado, mas rebelde: a famosa 
assertiva de Freud diz respeito a como a rebeldia do desejo inconsciente encontra caminho 
através do subterfúgio do humor. Entretanto, é importante observar que, enquanto para Freud o 
humor não visa tanto mudar a realidade, para Winnicott a articulação entre humor e brincadeira 
oferecem grandes possibilidades de mudança. De uma perspectiva winnicottiana, é possível 
pensar em como tais gêneros narrativos modificam a dinâmica interna das representações e 
desejos, podendo também ter efeitos terapêuticos e perlaborativos nas relações amorosas e 
políticas na medida em que se articulam. 

Por que a escolha desse discurso? 

A partir de Freud, Kupermann (2003) entende que existem duas características que 
compõem a política dos chistes. A primeira se refere ao conteúdo da piada que “busca a 
satisfação das pulsões sexuais e agressivas, através da suspensão da repressão originada 
pela censura e pela moral cultural” (Kupermann, 2003, p.148). A segunda trata do impulso à 
transmissão característico dos chistes, uma vez que para Freud o prazer obtido com a piada 
não é nunca um prazer solitário. “Somos compelidos a contar nosso chiste para mais alguém 
porque somos incapazes de rir dele, nós mesmos” (Freud, 1905/1996, p.179). Deste modo, o 
processo da construção da piada só se dá por completo depois que contada para alguém. Ao se 
contar uma piada se busca a função de testemunha do sucesso da elaboração do chiste. “Como 
se o eu não se sentisse, nesse ponto, seguro de seu julgamento” (Freud, 1905/1996, p.167). 

Assim, no caso dos filmes, para que uma piada atinja seu objetivo é necessário que o 
público compartilhe dos afetos prazerosos e de transgressão colocados em questão, isto é, 
deve haver entre público e humorista alguma identidade grupal.  Como explica Kupermann 
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(2003):

Também não se parece se confundir exatamente com o triunfo contagiante que 
se caracteriza o funcionamento das massas retratado por Freud (1921), ao 
que uma busca precipitada de solução para o problema tenderia a conduzir. 
Isso porque, apesar de muitas manifestações de riso poderem ser efetivamente 
contagiantes, o contágio, da maneira como é trabalhado por Freud - na trilha 
inaugurada por Le Bon - diz respeito ao anseio por um objeto comum a ser 
idealizado, o que implica a abolição de toda e qualquer diferença ou consciência 
crítica em nome dos ideais ou da liderança vigentes. (p. 152-153) 

Ao nos debruçarmos sobre este aspecto do humor podemos propor que a escolha desse 
discurso para a criação desses filmes não serve somente ao entretenimento, mas também 
insere um paradoxo inerente no discurso sobre o pai quando coloca tudo em discussão – 
mesmo aquilo que se acabou de dizer. Essa escolha não é aleatória, visto que reforça e atualiza 
o modelo ou ideal de pai vigente, ao mesmo tempo em que o questiona.  O humor, nesse caso, 
permite colocar em análise questões que a princípio não poderiam ser colocadas, impulsionando 
alguma reflexão. 

No humor, mecanismo dirigido pelo superego, há um alívio da tensão, abre-se uma brecha 
no cômico para expor as mensagens enigmáticas ridicularizando, por exemplo, o pai na função 
de cuidador. Ali esse lugar é possibilitado na mesma medida em que o pai é ridicularizado nesse 
lugar. Como explicitado por Kupermann (2003), o humor caricatura o superego revelando assim 

o ridículo da farsa assumida por todo aquele que quer ocupar o lugar definitivo 
de um saber efetivamente sabido (e não suposto), promovendo, pela suspensão 
da proibição do pensamento e do desejo imposta por toda ordem totalitária, a 
abertura de sentido na vida social, e reforçando simultaneamente o laço sócio-
político. (p. 190). 

Ademais, mais do que transgredir e realizar os desejos recalcados, a escolha desse 
discurso proporciona um compartilhamento desses ideais, uma vez que a piada só se realiza no 
outro, a rebeldia deve ser de algum modo compartilhada em uma identidade grupal, como bem 
descreve Kupermann (2003) no trecho a seguir: 

Ora, se a piada realiza uma transgressão tanto dos princípios que regem a razão 
segundo a qual a linguagem deveria operar (nos jogos e nos gracejos), quanto 
dos códigos sociais que impõem o recalcamento de certas manifestações sexuais 
ou agressivas (nos chistes tendenciosos), percebe-se que o outro assume, 
sobretudo, uma função de autorização dessas mesmas transgressões. (...) 
Mais do que isso, no entanto, é importante ressaltar que os afetos prazerosos 
proporcionados pelos chistes em sua transgressão devem ser compartilhados 
por, pelo menos, um outro e , decerto, não se trata aqui de qualquer outro, mas 
de alguém que componha com o humorista alguma identidade grupal. (p. 150)

Desse modo, a identidade grupal se torna muito importante, pois faz com que a piada 
possa se concluir na transmissão, elemento essencial para o mecanismo de funcionamento de 
humor. Kupermann (2003) sugere como tal ação é uma das chaves para se pensar como a 
escolha desse discurso para esses filmes não deve ser esquecida, “como se tudo o que tivesse 
uma certa profundidade pusesse em perigo o ambiente de proximidade e de comunhão. O 
humor, doravante, é aquilo que seduz e aproxima os indivíduos” (p. 21).  

 Ao tomar cômico o homem cuidador, esse discurso se repete, pois encontra no seu 
público uma identificação de afeto de modo que nos incita à sua transmissão: “as piadas não 
são necessariamente “politicamente incorretas”, sendo preciso saber quando, onde, como e a 
quem contá-las” (Kupermann, 2003, p. 150). Entretanto, mesmo demandando a participação 
do outro para se concretizar, o humor não é um processo puramente grupal, a dualidade 
existente a todo o momento é também percebida aqui, como explica Kupermann (2003): 

Uma questão que se coloca para a psicanálise, em termos da problemática do 
laço social e político, é o quanto o ideal pode ser efetivamente partilhado com 
os outros, tornar-se comum, e o quanto dele é irredutivelmente singular. Nesse 
sentido, o papel do ideal do ego na sublimação tem também a dupla função 
de permitir ao sujeito, a um só tempo, estabelecer o laço social, e romper o 
circuito auto-conservador de seu narcisismo e das identificações já constituídas, 
lançando-o permanentemente para além das referências já existentes. (p. 188)

Paradoxo do humor e do superego

 O humor muitas vezes é considerado por intelectuais e psicanalistas como algo 
engraçado e superficial. Por isso os humoristas raramente são considerados pensadores, tanto 
em questões subjetivas quanto no contexto social. As comédias hollywoodianas trabalhadas 
nesse artigo dificilmente seriam ou serão consideradas profundas e reflexivas no que diz 
respeito a questões sociais, principalmente nas questões relativas ao pai cuidador. Entretanto, 
a chave para entender esses filmes e toda a lógica do humor em si é a do paradoxo. O humor 
se baseia num tipo de paradoxo em que ideias opostas geram graça. “Logo, o paradoxo é 
constituído de opiniões contrárias que coexistem sem exclusão. (...) As verdades contrárias 
coexistem e formam uma terceira verdade” (Slavutzky, 2014, p. 89). 

Os filmes apresentam um duplo movimento, eles criticam na mesma medida em que 
fazem graça. Assim, o humor é e não é, pois traz em si mesmo a própria negação do que ele diz 
de maneira tal que é ora simples, hora complexo, nos convidando sempre a repensar nossas 
certezas. Em Humor é coisa séria, Slavutzky (2014) explica essa essência paradoxal e rebelde 
do humor:

É objetivo e paradoxal. É prazer, gozo, e sempre se esquiva da prisão dos 
conceitos. Cada povo tem seu humor característico, integrando sua identidade. 
(...) um dos segredos do humor é por tudo em discussão, pois ele é do contra, 
nunca a favor, e segue assim a máxima anarquista: ‘hay gobierno? Soy contra’ 
O humor é do contra, porque é irreverente com todos os poderes, sorri e brinca 
até das sagradas verdades, como se dissesse: ‘há certezas? Sou contra. ’ (p. 
85)

Nessa lógica, o “humor permite conviver com temas proibidos e assim nos alivia do medo, 
da culpa de desejos perversos e mortíferos. Quando se ri de piadas tristes, escabrosas, há um 
alívio das fantasias assustadoras, e ainda se goza” (, 2014, p. 87). Assim, a análise desses 
filmes permite que se abra uma possibilidade de se falar e gozar de algo que antes era proibido.  
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Considerações finais 

 Acreditamos que seria bastante produtivo dar continuidade a essa pesquisa fazendo 
avançar uma teoria do humor a partir da teoria generalizada, de Jean Laplanche. Até onde 
sabemos, nada ainda foi produzido nesse campo. Uma primeira tarefa se impõe de imediato: 
esclarecer melhor as distinções significativas que tal teoria impõe entre superego e as instâncias 
narcísicas (ego, ideal de ego e ego ideal). Cardoso (2000) deixa isso bastante claro e essas 
diferenças certamente terão implicações em qualquer teoria sobre o humor daí decorrentes. 

Tomamos as narrativas cinematográficas do gênero analisado como um compromisso 
entre os códigos tradutivos-recalcantes e os desejos inconscientes suscitados pela situação de 
cuidado dos bebês. Parece haver um reforço ideológico nesses filmes no sentido de mostrar 
como o cuidado é uma tarefa atrelada essencialmente ao gênero feminino. Por outro lado, a via 
do humor, frequente nessas narrativas, parece indicar a presença de desejos inconscientes que 
só podem ser veiculados por meio de sua ridicularização. 

Concluímos defendendo a hipótese de que o desejo de cuidar nos homens é ainda 
angustiante, pois desconstrói importante articulação ideológica, atacando o modelo de virilidade 
dos homens. Códigos tradutivos edípicos usuais são, dessa forma, desconstruídos e novas 
narrativas de tradução da sexualidade infantil são propostas. Isso parece ir ao encontro do que 
propõe Cardoso (2000): 

Quanto à constituição do superego, as nossas hipóteses avançam, antes, no 
sentido de uma espécie de “negativo” da identificação, os enclaves superegóicos 
dando-nos os sinais de uma impossibilidade de assimilar aquilo que vem do outro, 
ou seja, de uma impossibilidade de “fazê-lo seu”. Ao abordarmos os temas da 
lei e do poder, deveria ser-nos possível pôr em relação o superego com o ideal 
do ego, o que não significa reduzir essa relação a esta única dimensão. Dito isto, 
adiantamos a idéia de que superego e ideal de ego veiculam, na temporalidade 
do recalcamento secundário, duas ordens de “legalidade interna” bastante 
diferentes. Do lado do superego, mediatizada pelo ego, temos uma ordem 
categórica que, portanto, não pode ser substituída por outra coisa; do lado do 
ideal do ego, o que temos é a abertura de uma nova dimensão identificatória, 
veiculando aspectos éticos, normativos – destinos da simbolização. Dessa forma, 
o ideal do ego se revela o verdadeiro herdeiro do complexo de Édipo. (p. 37)

Ao insistir na ideia de um superego como um tipo de enclave, restos de mensagens 
avessos à novas traduções, Cardoso está distinguindo essa instância do ideal do ego. Ao 
contrário de Freud, a teoria laplancheana não considera essas instâncias sinônimas. Há 
importantes distinções a fazer. Acreditamos que os filmes de humor que trabalhem com as 
questões da paternidade e gênero podem nos auxiliar aqui. A sensação que temos é a de que 
é, sim, possível retrabalhar identificações obsessivo-compulsivas que articulam papeis sociais 
aos gêneros, mas que há sempre ameaças sádicas consideráveis advindas desse trabalho de 
elaboração.

O humor travestido das modificações corporais (o homem grávido) aponta para esse 
tipo de ataque. É como se apenas fosse possível a crítica ao custo de perdas identitárias. Sem 
dúvida, é disso que se trata: perdas identitárias para reconstrução de novas identidades. O que 
estamos colocando em questão é que tais perdas devem ser examinadas com cautela de tal 
forma a não atendermos ao que parece ser esse imperativo superegoico: “se desejas cuidar de 
um bebê, então transforma-te, necessariamente, numa mulher”.

A formação do superego, portanto, não nos parece ter uma natureza 
identificatória. A identificação é, por um lado, um processo que se opera na 
primeira pessoa; por outro lado, implica que possa ter lugar uma assimilação 
do outro. Ora, trata-se aqui justamente da impossibilidade de apropriar-
se do outro, da impossibilidade, para o ego, tanto de integrar esse material 
quanto de recalcá-lo em seu território. Tomando como paradigma o modelo 
do recalcamento, podemos supor duas modalidades distintas de seu fracasso: 
fracasso parcial e fracasso radical da tradução. O recalcado – o id – seria o resto 
deformado de uma tradução parcial das mensagens, enquanto a constituição do 
superego implicaria não uma deformação recalcante, mas sim mensagens que 
não chegam a entrar no processo de tradução. Estas mensagens, não podendo 
ser recalcadas nem substituídas por outra coisa, ficam “bloqueadas no mesmo 
lugar”. (Cardoso, 2000, p. 34)

A partir dessa teoria, defendemos a hipótese, ainda a ser melhor examinada, de que o 
ideal do eu, instância ética por excelência, possa tomar terreno do superego ligando, através do 
humor ou outros artifícios defensivos, restos de mensagens que até então eram considerados 
intraduzíveis. É bem possível que as designações de gênero e seus respectivos papeis sociais 
se articulem com o superego nesse sentido específico das mensagens que não podem ser 
traduzidas, devendo ser aceitas, sem discussão. É nesse ponto que pode contribuir a psicanálise: 
convidando para a conversa e para rir um pouco disso que se propõe inflexível demais.
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Resumo: 

Alguns dos principais aspectos contidos na teoria do amadurecimento individual de 
Winnicott são problematizados a partir de um referencial teórico laplancheano. O objetivo 
é expor a fragilidade existente na afirmação de uma natureza humana, o que negligencia 
a complexidade e a imprevisibilidade da dinâmica pulsional. Acredita-se então que a teoria 
winnicottiana realiza um desvio biologizante. que potencializa a ação dos mecanismos de 
defesa, e aumentam consequentemente, o sofrimento psíquico dos sujeitos. A análise de Carta 
ao Pai de Franz Kafka (2004) pretende expor as consequências negativas que os papéis de 
gênero possuem no ambiente de amadurecimento e como a idealização de uma constituição 
performática heteronormativa dos sujeitos do sexo masculino favorece um desfecho melancólico 
e mortífero.

Palavras-chave: Paternidade; Amadurecimento; Melancolia; Kafka; Laplanche; 
Winnicott.
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Seja como for, éramos tão diferentes e nessa diferença tão perigosos 
um para o outro, que se alguém por acaso quisesse calcular por 
antecipação como eu, o filho que se desenvolvia devagar, e tu, o homem 
feito, se comportariam um em relação ao outro, poderia supor que tu 
simplesmente me esmagarias sob os pés, a ponto de não sobrar nada 
de mim. E isso não chegou a acontecer; o que restou vivo não pode ser 
calculado, mas talvez tenha acontecido algo ainda pior. (Kafka, 2004, 
p.24)

A teoria do amadurecimento pessoal é o aspecto central do pensamento de Donald W. 
Winnicott e representa um avanço incontestável à teoria psicanalítica. O autor descreveu os 
processos fundamentais enfrentados pelos indivíduos nas etapas primárias da vida e a influência 
ambiental sobre estes, possibilitando uma prática clínica baseada na detecção de conflitos 
oriundos das falhas ambientais vivenciadas. Winnicott (1965/1983) considerou que os aspectos 
experimentados individualmente, durante os primeiros anos de vida, gerariam consequências 
emocionais importantes, que estariam baseadas na relação da criança com os seus cuidadores; 
e que um trabalho psicoterápico seria então possível quando baseado na regressão aos estágios 
primitivos, cabendo ao terapeuta ser alvo de transferência em relação aos afetos parentais e 
proporcionar a construção de um novo ambiente, ideal para o amadurecer. 

Winnicott, entretanto, não foi capaz de romper com alguns limites da psicanálise vigente 
em seu tempo, limites estes de origem cultural e que apresentam contradições frequentes à 
própria constituição do seu pensamento psicanalítico. A rígida manutenção da díade familiar 
mãe-filho e a experiência paterna excessivamente calculada representam a impossibilidade de 
rompimento com alguns dos aspectos mais expressivos de uma herança cultural burguesa-
europeia, o que evidencia uma naturalização da condição humana e uma negligência sobre 
como a cultura afeta o comportamento.

Foucault, em Historia da Sexualidade I, explicita como a definição de uma família 
heteronormativa é ideal ao funcionamento do coletivo sob discurso sexual e repressivo burguês:

Mas é a primeira vez em que, pelo menos de maneira constante, uma sociedade 
afirma que seu futuro e sua fortuna estão ligados não somente ao número e a 
virtude dos cidadãos, não apenas as regras de casamentos e à organização 
familiar, mas a maneira como cada qual usa seu sexo. (Foucault, 1976/1999, 
p. 34) 

A biologização heteronormativa dos indivíduos cria categorias como maternidade e 
paternidade que definirão imperiosamente o que homens e mulheres devem representar no 
processo de cuidado de uma criança. Essas funções pré-determinadas também resultarão em 
um objetivo sexual específico para a criança em questão, baseado em relações de poder entre 
homens e mulheres em uma lógica genitalizada que cumpre funções específicas. 

Laplanche (1988), apresenta um pensamento crítico sobre a compreensão da 
experiência humana a partir da legitimidade de um comportamento fisiológico inato, que atende 
aos interesses dos paradigmas tradicionais de pensamento. Ao discutir em suas problemáticas 
a castração e suas simbolizações, demonstra como o comportamento sexual baseado no 
funcionamento fisiológico, que atende a moral consciente, não é suficiente na explicação dos 
inúmeros destinos pulsionais. 

O objetivo deste trabalho é criticar o conceito de homem e de pai contidos na obra 
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winnicottiana, utilizando a ideia de homem presente na obra Carta ao Pai de Franz Kafka, escrita 
em 1919, como forma de ilustrar como os papéis de gênero, oriundos da cultura moderna 
europeia, criam intensas repressões que afetarão de múltiplas formas no trabalho de cuidado de 
uma criança e consequentemente na saúde mental do indivíduo adulto, imerso em moralidade. 

A personagem masculina central em Kafka representa toda a angústia de um doloroso 
processo de formação de personalidade de gênero em uma época de costumes rígidos. É 
perceptível como o código moral em questão é mais propício ao desenvolvimento de indivíduos 
neuróticos, em contraste ao que foi observado por Winnicott. 

O tradutor Marcelo Backes aponta no prefácio de O Processo, publicado postumamente 
em 1925, que “Theodor Adorno, marxista tardio, teórico da Escola de Frankfurt, disse ‘Os 
protocolos herméticos de Kafka contêm a gênese social da esquizofrenia’, e assinalou em Kafka 
a essência do mundo moderno” (Kafka, 1925/2009, p.10). Retoma-se então o aspecto da 
cultura como fenômeno de consolidação de ambientes sádicos em relação aos papéis de gênero, 
limitando a experiência masculina e contribuindo para o surgimento de patologias psíquicas. 

O método de leitura crítica tem como objetivo a observação das estruturas de poder que 
se apresentam culturalmente legitimadas pelo discurso acadêmico-científico e que perpetuam, 
por meio da linguagem, ideologias favoráveis à manutenção dos interesses das hierarquias 
dominantes Compreende-se então como o método de leitura é capaz de localizar os grupos que 
implicitamente estão em posição de domínio e aqueles que estão em posição de marginalidade. 
O método foi estabelecido pela escola de Frankfurt sob a influência do pensamento marxista e 
procura emancipar os indivíduos dos contextos de opressão mantidos pelo sistema econômico 
capitalista. 

A partir do método de leitura crítica laplancheano (1988), serão apresentadas aqui 
algumas contradições que explicitam a fragilidade cultural que o pensamento winicottiano contém. 
As dobras ideológicas são fraturas epistemológicas que apontam não apenas a inviabilidade de 
uma ideia como também expõem o fenômeno de resistência como um mecanismo de defesa dos 
pesquisadores, durante a produção do suposto conhecimento científico. 

A experiência masculina atrelada aos afetos despertados pelas situações artificialmente 
fálicas, cria vias facilitadas de investimento pulsional, mas o indivíduo que não se compreende 
dentro deste destino poderá estar em vunerabilidade psíquica, propenso a destinos pulsionais 
ilegítimos que poderão originar sofrimentos psíquicos. 

É interessante a percepção que de forma análoga ao que ocorre em A Metamorfose 
(1915/2013), Kafka descreve em Carta ao Pai, um sentimento de homem atrelado a um estado 
animalesco, inferior e repugnante ao imaginário coletivo, seja no primeiro em forma de inseto e 
no segundo em forma de verme. Ambos apresentam nos respectivos textos o temor de serem 
esmagados pelo pé do progenitor de sexo masculino. A metáfora do esmagamento traduz bem 
uma repressão intensa e permanente que pode ser vista nos personagens masculinos de Kafka, 
protagonistas melancólicos. 

Dias (2014) afirma que Winnicitt tem como premissa de sua teoria do amadurecimento 
individual a existência de uma tendência inata ao desenvolvimento e a existência de um ambiente 
facilitador desse processo. Inicia-se então a visão de um processo natural que para ser 
consolidado de forma desejável necessita fluir por diretrizes específicas. São essas orientações 

que revelam, porém a repressão sexual em Winnicott, pois reduzem drasticamente a condição 
humana e impedem as múltiplas perspectivas que esta contém. 

Os múltiplos afetos contidos na paternidade, são capazes de produzir entretanto 
representações igualmente diversas de sujeitos denominados pais. A paternidade é um evento 
repleto de significantes que se tornam vias pulsionais de mão de dupla, o que demonstra a 
incapacidade para uma norma, contida em determinado e efêmero momento histórico, seja 
capaz de limitar essa pluralidade. Segundo Dias (2014), Winnicott dividiu o amadurecimento 
humano em etapas, sendo que por meio do cumprimento ideal destas, os cuidadores seriam 
bem sucedidos na integração saudável da criança; consolidando um novo indivíduo maduro. 
Em relação aos moldes winnicottianos, Kafka demonstra como o convívio com um pai sádico, o 
tornou um homem melancólico e angustiado, contrariando essas expectativas. 

Winnicott (1983) confere em sua teoria um homem-pai cujo papel é secundário em 
relação ao primeiro período de amadurecimento: de dependência absoluta. Consiste em um 
momento em que a mulher-mãe se torna o ambiente primário absoluto da criança, cabendo 
ao pai apenas a segurança da díade mãe-bebê, o que por si já inaugura um limite explícito 
no papel que um homem é capaz de possuir no trabalho de cuidador. Fortalece-se então a 
crença de um modelo de cuidado baseado na ausência de demonstração de afeto por parte 
das figuras masculinas, tarefa que deveria ser função do holding propiciado pela cuidadora 
“suficientemente boa” do sexo feminino. O holding é definido como uma forma de atendimento 
previsível que a mãe suficientemente boa é capaz de proporcionar às necessidades imediatas 
da criança. Em um nível psíquico representa o fortalecimento do ego do lactente, o que freará as 
suas angústias de desintegração e instituirá a confiabilidade no ambiente de amadurecimento. 

O segundo período, o de dependência relativa, compreende a uma necessidade de perda 
da onipotência conquistada pela criança, que precisa então começar a enfrentar a desilusão 
frente à satisfação imediata de seus anseios primitivos por meio da mulher-mãe. O homem-
pai se torna agora o responsável pelo gradual afastamento da criança em relação à mãe, 
concebendo-lhe a diferenciação em relação a ela e a compreensão das exigências do mundo 
exterior. É no estágio de dependência relativa que a criança adquire, portanto, a percepção da 
sua própria dependência, o que lhe ajusta gradualmente ao mundo exterior: 

Novamente será destacado como essa importante contribuição para a compreensão dos 
processos de subjetivação é rapidamente coberto pela teoria dos gêneros. A dobra ideológica 
se torna presente no momento em que se pressupõe que os cuidadores tenham sexos opostos, 
vivendo conjuntamente em um só espaço, em uma relação de domínio masculino. Percebe-se 
agora a mãe-mulher fragilizada na experiência de sua própria feminilidade, necessitando de um 
marido-homem que lhe cobre o exercício de seu papel de gênero. Demonstra-se novamente como 
em Winnicott (1965/1983) inexiste a incapacidade de um trabalho de cuidado suficientemente 
bom por apenas uma mulher ou apenas um homem. É necessário que exista um homem que a 
“relembre” sua condição natural de fêmea. 

No terceiro estágio, denominado concernimento, a criança atinge pela primeira vez o 
status de pessoa completa. É o momento em que o pai passará a ser reconhecido pela criança 
e seu papel estará baseado na defesa da mãe em relação à impetuosidade infantil e aplicação 
de limites e regras que estabelecerão o controle dos impulsos destrutivos infantis. Novamente a 
mãe é fragilizada em relação a sua própria capacidade de impor limites à criança, necessitando 
de um homem mais forte que lhe protegerá e garantirá a estabilidade familiar. É inconcebível 
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na contemporaneidade uma ideia ultrapassada de homem e mulher, sendo necessário conceber 
o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, a participação de terceiros na consolidação 
da personalidade infantil e a divisão igualitária de tarefas entre homem e mulher, caso os 
cuidadores constituam um casal heterossexual. 

Em Kafka, é frequente a descrição do pai como instaurador da lei, agindo como provedor 
e orientador da família em relação ao comportamento que lhes é desejável. O medo do pai 
onipotente trará consequências psíquicas diversas ao filho transgressor. É portanto inconcebível 
pensar que um papel autoritário de pai, desprovido de participação no holding, gere indivíduos 
seguros, confiantes e criativos. 

Winnicott (1988/1990), acredita que o quarto período, denominado relações triangulares 
ou edípico, é o mais importante na diferenciação do que se tornará uma criança do sexo 
masculino e uma do sexo feminino. Empreende um período de genitalização na qual o menino 
poderá vivenciar ereções enquanto a menina poderá vivenciar estimulações clitorianas. A forma 
como os cuidadores lidarão com a experiência que a criança desenvolve com o próprio corpo 
afetará a saúde psíquica do adulto que se formará. É nesse período que ocorre a lógica de 
genitalização e também o pacto homossexual entre pai e filho, que constitui a identificação 
sexual em relação ao gênero de pertencimento, um fortalecimento da masculinidade do filho a 
partir da absorção da masculinidade do pai. 

Em Carta ao Pai são apresentados momentos de subjetiva expressão identificatória 
sexual entre pai e filho. Despir-se com o pai e ser apresentado socialmente ao lado dele foi 
narrado por Kafka como uma experiência de vergonha e insegurança. É perceptível então que 
uma superioridade masculina baseada na força é culturalmente cultuada na sociedade de Kafka, 
levando o menino ao sentimento de fragilização em relação ao processo de identificação com 
o pai. É necessário, porém, salientar que esta fragilização de uma masculinidade a partir da 
inadequação física ou psíquica, não possui aspectos naturais como pressupõe Winnicott. 

Conclusão 

Ao apresentar a ideia de homem e de pai contida no universo kafkiano, buscou-
se demonstrar os efeitos castrativos que a moral patriarcal ainda vigente, proporciona aos 
indivíduos do sexo masculino. O papel de gênero continua então excessivamente reprimido em 
relação à pluralidade de perspectivas pulsionais existentes. A moral retratada em Kafka não 
foi capaz de permitir a existência de uma quantidade ideal de vias de investimento libidinal, 
gerando um problema econômico pelo aumento da tensão pulsional. Essa tensão excessiva 
na libido buscará uma nova forma de obtenção de prazer, podendo ser somatizada, gerando 
desfechos psicopatológicos. 

Defende-se aqui então que Kafka obteve um desfecho melancólico, pois nos seus 
diversos relatos é claramente perceptível a expressão dos sintomas básicos que caracterizam 
a melancolia. Laplanche (1998) demonstra estar de acordo com a definição que Freud faz 
dos sintomas melancólicos. Estes sintomas são centrados na perda de investimento objetal e 
intensificação de um investimetnto narcísico de auto-acusação que “corresponde a um delírio 
moral, um delírio das pequenezas” (Laplanche, 1998, p.297). Baseando-se na definição de 
Freud e demonstrando que esta é reforçada pelo pensamento crítico laplancheano, o indivíduo 

idealizado do sexo masculino está sendo apresentado como um sujeito psiquicamente vulnerável.
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Resumo

Este artigo tem como objetivo trazer reflexões sobre a paternidade na perspectiva do 
Direito de Família e na perspectiva da Psicanálise freudiana.  Localiza as diferenças nessas 
concepções na medida em que o Direito relaciona a paternidade ao exercício do poder familiar 
e a Psicanálise à uma função paterna que deve ser exercida por alguém que adote afetivamente 
a criança.
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Na atualidade, novas configurações e rearranjos nas estruturas familiares estão surgindo 
e determinando novas representações da figura paterna. “A família atual é a que se forma pelo 
afeto, através do convívio entre seus membros e não mais através do sacramento do casamento 
com a finalidade puramente patrimonial e procriativa” (Dill & Calderan, 2009). Se há algum 
tempo atrás o padrão familiar que predominava era a família nuclear composta por pai, mãe 
e filhos, hoje vemos uma gama infinita de possibilidades de composições familiares. Em se 
tratando de relações parentais, o pai pode ocupar inúmeras funções na família, não havendo 
necessariamente a função primordial e patriarcal de ser o chefe e provedor da família. 

 Porém, nem sempre foi assim. Há alguns séculos atrás, o pai tinha poderes ilimitados 
sobre os filhos e sobre a família. O pater familias “era o mais elevado estatuto familiar (...) na 
Roma Antiga” (Dill & Calderan, 2009) e era sempre ocupado por uma figura masculina. 

O termo pater se refere a um território ou jurisdição governado por um patriarca. 
O uso do termo no sentido de orientação masculina da organização social 
aparece pela primeira vez entre os hebreus no século IV para qualificar o líder 
de uma sociedade judaica; o termo seria originário do grego helenístico para 
denominar um líder de comunidade (Dill & Calderan, 2009).

No direito brasileiro, imputava-se o poder familiar ao pai (pátrio poder), ou seja, 
evidenciava-se uma prevalência do pai na condução das questões familiares. No entanto, o 
termo “pátrio poder”, que foi utilizado por longo período de tempo na legislação brasileira, foi 
recentemente substituído (em 2002) pelo termo “poder familiar”, visando demonstrar que esse 
poder familiar pode ser exercido tanto pela mãe quanto pelo pai, em uma relação horizontal. 
Alguns juristas consideram que o termo “poder familiar” não é o mais adequado, pois mantém 
o foco no poder e não no cuidado com os filhos. 

O poder familiar, segundo Roberto João Elias (1999), é “um conjunto de direitos 
e deveres, em relação à pessoa e aos bens dos filhos menores e não emancipados, com a 
finalidade de propiciar o desenvolvimento integral de sua personalidade” (p. 6). Assim, o 
poder familiar é uma responsabilidade de ambos os genitores, e, para o Direito, se traduz na 
responsabilidade de prestar aos filhos civilmente incapazes o indispensável ao seu sustento, tais 
como alimentação, vestuário, educação, moradia, lazer, assistência à saúde... O poder familiar 
é um encargo atribuído pelo Estado aos pais e se aplica tanto à paternidade natural, como à 
filiação legal. É também irrenunciável e intransferível. 

 Tendo em vista as novas configurações familiares que se revelam na atualidade, não 
é possível conceber a família conjugal como dominante e reguladora juridicamente. O Direito 
de Família vem tentando adequar-se às novas demandas reais que chegam aos tribunais, 
considerando a família como sendo aquela constituída por laços afetivos e não mais pela 
conjugalidade e parentalidade. Se a conjugalidade não rege mais a concepção jurídica de 
família, a paternidade estaria relacionada à 

relação originada entre filhos e pais – ou entre o filho e apenas um dos pais –, 
tendo como fundamento o afeto, o sentimento existente entre eles: melhor pai 
ou mãe nem sempre é aquele que biologicamente ocupa tal lugar, mas a pessoa 
que exerce tal função, substituindo o vínculo biológico pelo afetivo. (Gama, 2003, 
p. 482).

 Para o Direito, a maternidade é sempre certa e a paternidade pode ser presumida. 
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A presunção de paternidade se baseia no fato de que, quando houver impossibilidade de se 
averiguar a paternidade, esta se encontra na noção de presunção. O princípio pater is est quem 
nuptias demonstrant quer dizer: se o filho é de mulher casada, presume-se que ele seja filho de 
seu marido. O filho concebido no tempo do matrimônio é presumidamente daquele pai. 

 Para o Direito, a função da paternidade é garantir os direitos decorrentes de seu 
poder familiar. O artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA dispõe que “aos pais 
incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no 
interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais” (Brasil, 
1990). O Código Civil de 2002, em seu artigo 1.634, dispõe que 

compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno 
exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I - dirigir-lhes 
a criação e a educação; II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada (...); 
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; IV - conceder-
lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior; V - conceder-lhes 
ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para 
outro Município;  (...) VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 
(dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos 
em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento;  VIII - reclamá-los de quem 
ilegalmente os detenha; IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os 
serviços próprios de sua idade e condição (Brasil, 2002). 

Trata-se de uma lógica ligada à garantia de direitos aos seus filhos.

Para o jurista e psicanalista francês Pierre Legendre (1990), o conceito de filiação (o 
qual estenderemos para a lógica da paternidade) deve ser compreendido a partir da junção 
de três fatores determinantes: o biológico, o social e a subjetividade. Ele afirma que sem o 
enodamento dos três elementos é impossível concebê-lo. Essa afirmação de Legendre nos 
leva a refletir que ao invés do Direito garantir a paternidade, é a paternidade que intervém na 
função do Direito. É a paternidade sob a égide dessa tríade que cria a demanda de amarração 
desse laço pelo campo jurídico. São as novas formas de laço social contemporâneos que criam 
demandas aos tribunais para que respondam de outras formas. E diante dessas demandas, 
o campo psi é convocado pelo campo jurídico. A partir do elemento ´subjetividade` a que 
Legendre faz referência, podemos pensar nas contribuições da Psicanálise sobre a temática da 
paternidade. O que é o pai para a Psicanálise?

A Psicanálise define o pai não como sendo aquele que é de fato e por direito, 
mas como aquele que exerce uma função. Para essa ciência, a verdadeira 
paternidade só é viável a partir de um ato de vontade, marcado pelo desejo. 
Assim, existe uma possibilidade de coincidir, ou não, com o elemento biológico. 
(Carvalho, 2013). 

A questão do pai atravessa toda a obra freudiana, levando Freud a produzir um mito 
em Totem e Tabu (1913/1986). Freud se preocupa com a questão do pai e cria o mito da 
horda primeva, que se constitui em um importante referencial para a Psicanálise. Trata-se de 
um mito que se funda em torno de um pai tirano detentor de todas as mulheres e que expulsa 
seus filhos da horda quando eles crescem. Os filhos se reúnem para matá-lo, devorá-lo e 
após o assassinato, elegem um totem (substituto do pai) que representa a lei, a “lei contra o 

incesto, pela qual todos, de igual modo renunciavam às mulheres que desejavam e que tinham 
sido o motivo principal para se livrarem do pai” (Freud, 1913/1986, p. 172). Decorrente do 
assassinato do pai, Freud destaca o sentimento de culpa, que acaba por tornar esse pai mais 
forte. No intuito de anularem o ato, o pai é eleito como figura simbólica, determinando uma 
organização social.

Freud desenvolve esse mito para organizar e teorizar a origem da lei simbólica. Essa lei 
orienta a civilização que é constituída a partir da renúncia pulsional que marca o pacto social. 
O assassinato do pai primevo pelos filhos e suas consequências dizem não da história universal 
do homem, mas, para Freud, se refere ao funcionamento psíquico do mesmo. Trata-se de uma 
transmissão simbólica da incidência da lei, que constitui os sujeitos como sujeitos da cultura. 

Freud (1913/1986) relaciona essa lógica ao complexo paterno. A função simbólica do 
pai vai além do homem real. É o declínio do Complexo de Édipo que possibilita a instituição da 
lei e da autoridade e a estruturação da instância psíquica do supereu, herdeiro do Complexo 
de Édipo.

 À partir dessa elaboração, a ênfase da Psicanálise recai muito mais sobre a posição, a 
função do pai, do que da determinação biológica. Sobre essa função paterna, os psicanalistas 
Alberti e Elia (2010) ressaltam “que não se pode nunca atribuir a função paterna à mera 
paternidade genética, nem mesmo quando esta é atestada pelos mais sofisticados exames de 
laboratório” (p. 18). Para que o pai exerça sua função é preciso que ele adote seu filho, mesmo 
quando se trata de um filho biológico. 

 Assim, ao contrário do Direito, que visa à universalização da lei para todos, a Psicanálise 
traz suas contribuições sob uma outra perspectiva, na medida em que aponta para aquilo que 
se mostra singular para o sujeito. Enquanto que para o Direito o pai é aquele que deve exercer 
o poder familiar, visando à garantia de direitos aos seus filhos, para a Psicanálise a noção do 
pai vai além. Trata-se de uma noção fundamental na constituição do sujeito. 

Tendo em vista que a paternidade pode ser considerada uma função, esta poderá ser 
exercida por qualquer um que não o pai biológico, por qualquer um que adote um filho que 
o constitui como pai. Por outro lado, o pai biológico pode exercer diferentes funções no seio 
familiar e/ou social. A função paterna para além de sua importância na estruturação psíquica 
do sujeito, também tem seu lugar na estruturação dos laços sociais. Além disso, as novas 
estruturas familiares contemporâneas podem demandar ao pai a ocupação de novos lugares 
na relação com o outro.
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Resumo

Discutiremos as especificidades da construção da paternidade, especialmente as 
especificidades do encontro com o outro na paternidade, com o outro que o bebê representa, 
mas principalmente com o outro interno – o outro da relação primária. Nosso objetivo é investigar 
a problemática subjacente ao cuidado, especialmente quando o cuidado está ancorado no 
estabelecimento de uma relação de domínio com o bebê. Para tal nos apoiaremos na teoria da 
sedução generalizada de Jean Laplanche, preponderantemente na categoria de mensagens e 
em seu caráter de intromissão no psiquismo. 
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Nos últimos anos temos percebido várias mudanças na forma dos homens exercerem 
a paternidade. Percebe-se um especial destaque a sua maior participação nas tarefas ligadas 
aos cuidados dirigidos ao bebê: trocar fraldas, dar banho, levar e buscar na creche, entre 
outras. Ao observar alguns pais dirigindo tais cuidados a seus filhos temos percebido um 
grande investimento na tarefa, em sua execução da forma mais rápida e precisa possível; isso 
sendo fonte de satisfação para as companheiras/mães que exaltam as qualidades de seus 
companheiros como pais participativos que compartilham o cuidado com o filho. Além disso, 
fica evidente a satisfação dos homens ao realizarem com rapidez e precisão a tarefa indicada, 
satisfeitos por se mostrarem no domínio da situação.

Em alguns casos, esse grande investimento nas tarefas ligadas ao cuidado do bebê tem 
nos chamado atenção na construção da paternidade atualmente. Parece-nos que há nesses 
casos um investimento maior na tarefa a ser realizada do que no pequeno ser para o qual 
ela se dirige.  Neste contexto, surge a questão: Por que a realização de tais tarefas adquire 
importância fundamental e passa a ser o foco do cuidado dirigido ao bebê para alguns pais?

Indo ao encontro de possíveis respostas a esse questionamento discutiremos as 
especificidades da construção da paternidade, especialmente as especificidades do encontro 
com o outro na paternidade, com o outro que o bebê representa, mas principalmente com 
o outro interno – o outro da relação primária. Nosso objetivo é investigar a problemática 
subjacente à essa resposta paterna voltada para o domínio das tarefas ligadas ao cuidado do 
bebê e portanto, voltada para o  domínio do bebê, pondo em relevo o papel da dimensão de 
alteridade. Para tal, procuraremos indicar o papel fundamental que acreditamos que a relação 
com o objeto primário – marcada pela intromissão de mensagens – desempenha na construção 
dessa resposta paterna.

Antes de seguirmos, destacamos que a compreensão da construção da paternidade é 
extremamente complexa e aponta para múltiplas direções. Portanto, em nosso texto furtamo-
nos à pretensão de esgotar tal discussão.

Relação com o objeto primário e paternidade

Iniciando nossa discussão a respeito das particularidades do encontro com o outro 
interno/externo na paternidade voltamo-nos para relação primária. Podemos pensar que o 
processo de tornar-se pai está diretamente ligado à problemática da transmissão psíquica, 
constituindo-se em um processo que se inicia muito antes do nascimento de um filho.

O processo de constituição da paternidade não se inicia com a descoberta de que se 
vai ser pai, mas está sendo construído desde a infância, ancorado especialmente na relação 
primária de cuidado que funda o psiquismo. Em outras palavras, as primeiras relações de cuidado 
alicerçam a forma como cada sujeito exercerá a paternidade. A herança psíquica recebida,  
apropriada ou não, desempenha um papel fundamental na natureza dos vínculos estabelecidos 
entre pai e filho (a).  Portanto, a situação originária, a relação estabelecida com os primeiros 
cuidadores determinará a dinâmica dos afetos nas relações que se seguirão.

A paternidade implica em um (re)encontro com a posição originária de passividade, 
com o desamparo inicial  que todos experimentamos no início da vida. Além dessa posição 
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originária de passividade, a paternidade pode representar o (re)encontro com uma situação 
de passividade radical, (re)encontro com mensagens que não puderam ser apropriadas pelo 
sujeito, que foram intrometidas em seu psiquismo pelo objeto  primário.

Dessa forma, a categoria de mensagem e seu caráter de intromissão descortina uma 
via que acreditamos enriquecer nossa discussão acerca das especificidades da construção do 
cuidado paterno, especialmente quando tal cuidado está ancorado no estabelecimento de uma 
relação de domínio. A categoria de mensagens é proposta por Laplanche (1987) no escopo de 
sua teoria da sedução generalizada. A tese fundamental dessa teoria é que há uma dissimetria 
entre o bebê e os adultos que cuidam dele. A noção de sedução aparece como elemento 
fundamental nesta teoria; através dela, o autor afirma a prioridade do outro na gênese e no 
funcionamento psíquico.

As mensagens advindas do outro podem ser tanto intrometidas quanto implantadas no 
psiquismo da criança (Laplanche, 1992). As mensagens implantadas são traduzidas e os restos 
de tradução constituirão o recalcado; já as mensagens intrometidas são resistentes à tradução, 
rebeldes a qualquer tentativa de apropriação, elementos que o psiquismo não é capaz de 
metabolizar nem de recalcar. Pode haver um fracasso parcial da tradução – o recalcado – e 
um fracasso em traduzir – mensagens intraduzíveis que não chegam a ingressar no processo 
de tradução.

Assim, em relação a certas mensagens, o sujeito permanecerá na posição de passividade 
radical, o que coloca em destaque um aspecto não metabolizável do outro. Elementos 
advindos do outro que não são passíveis de tradução – elementos intraduzíveis – passam 
a habitar o psiquismo. As mensagens que não ingressam no processo de tradução, ou seja, 
que são intraduzíveis, permanecem no psiquismo como enclaves, como corpo estranho não 
metabolizável.

Nos casos em que a relação com o objeto primário foi marcada pela intromissão de 
mensagens, o encontro com o outro interno/cuidador na paternidade representa o encontro 
com uma posição de passividade radical, traumática. O sujeito é confrontado com uma herança 
da qual não pôde se apropriar. Isso será determinante para as  respostas que ele dará ao objeto 
externo, ao bebê.

Tendo isso em vista, acreditamos que a busca pelo domínio do bebê através do domínio 
das tarefas relacionadas ao seu cuidado está intimamente articulada ao encontro com um outro 
interno apassivador e violento. Procurando compreender melhor essa articulação entre estar 
em posição de passividade diante do objeto interno e a busca de domínio do objeto externo 
passamos a uma discussão mais detalhada acerca da problemática do domínio. Faremos isso 
a partir do conceito de pulsão de domínio e de sua articulação com o domínio da excitação 
pulsional.

Pulsão de domínio e dominação da excitação pulsional

A problemática do domínio liga-se diretamente à noção freudiana de pulsão de domínio. 
A problemática da pulsão de domínio é extremamente rica, e muito complexa. Segundo Dorey 
(1981), embora esta seja uma noção que carece de precisão, é possível localizar na obra 

freudiana três momentos em que a pulsão de domínio é apresentada: no primeiro, o domínio seria 
a finalidade de uma pulsão específica, não sexual (Freud, 1905/2006); no segundo, vincular-se-
ia ao sadomasoquismo (Freud, 1913/2006) e, no terceiro, o domínio seria expressão da pulsão 
de morte (Freud, 1920/2006).

É este terceiro momento que nos interessa. Após a postulação do conceito de pulsão 
de morte, a problemática ligada à pulsão de domínio apresenta-se de forma diferenciada: a 
pulsão de domínio perde sua característica inicial de autonomia. Neste momento, a pulsão de 
domínio é pensada como um dos derivados da pulsão de morte e designa uma modalidade e 
uma proporcionalidade de mescla pulsional; visa a um objeto e sua meta é ditada pela presença 
da pulsão de morte, que lhe dá seu colorido característico.

O movimento de passagem a ativo ganha destaque, indicando a repetição de algo que 
o sujeito viveu primeiramente de forma passiva e que repete adotando uma posição ativa. 
Esta modalidade de funcionamento psíquico evidencia tanto o modo de relação estabelecido 
com o objeto interno quanto o modo de relação estabelecido com o objeto externo. Em outras 
palavras, indica a articulação entre o domínio do objeto externo e a dominação da excitação 
pulsional. Essa função de dominar o afluxo de energia diferencia-se de sua ligação, que é uma 
função primordial do aparelho psíquico. A dominação da excitação está referida à passagem a 
ativo, a uma forma imediatista e precária de encaminhar a excitação pulsional (Pereira, 2006).

Dorey (2003) considera o domínio como uma forma muito particular de interação entre 
dois sujeitos, correspondendo a um modo complexo de relação com o objeto. O autor propõe 
pensarmos a relação de domínio como resíduo da relação arcaica com o objeto primário. Para 
o autor a relação de domínio evidencia o que permanece inalterado, como marca da relação 
arcaica com o objeto primário.

Submetido a um domínio interno, o sujeito busca sair dessa posição de passividade 
através do domínio do objeto externo. O enfrentamento desta posição de passividade radical é 
feito através de sua reversão em atividade. Isso permite a dominação da excitação pulsional, 
mas não sua ligação, exigindo reiteração constante. Trata-se de uma situação em que a busca 
do domínio do outro externo surge como limitado recurso defensivo.

Através do domínio do objeto externo o sujeito sai da posição de passividade, tornando-
se supostamente ativo, porém permanece repetindo, intrometendo no outro a herança que 
recebeu e não conseguiu se apropriar. Estamos diante da dominação desse estrangeiro radical 
através da repetição de seus imperativos. Somente a ligação da excitação pulsional possibilitaria 
ao sujeito libertar-se do domínio exercido pelo objeto interno. 

Acreditamos que na base da relação de domínio estabelecida com o bebê através do 
domínio das tarefas ligadas ao seu cuidado encontramos a relação com o objeto primário, 
marcada pela intromissão de mensagens. Nesse contexto, o bebê seria usado como recurso de 
contra-investimento das excitações do mundo interno paterno, em prejuízo do valor narcísico 
que tal investimento poderia ter para ele. As respostas paternas seriam dirigidas, em última 
instância, às angústias que a relação com o bebê veio reatualizar de sua própria história. 
Portanto, tais respostas não seriam respostas efetivamente dirigidas ao bebê.

São pais que buscam constantemente manter o bebê sob controle ou manter o controle da 
situação, independentemente das reações do filho(a); isso em muito prejudica a constituição de 
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um espaço de trocas afetivas (Blondel, 2004). Neste contexto, sem limites claros e adequados, 
a criança não encontra um espaço para constituir e expressar sua singularidade, não encontra 
suporte para desenvolver sua personalidade e sua identidade, pois a posição que o pai ocupa 
é uma posição de poder.

O pai é responsável por essa forma de se relacionar com seu filho(a), mas isso não 
indica uma autonomia plena. Como procuramos mostrar as repostas paternas nos direcionaram 
para a prioridade do outro, para a forma como a relação primária com o cuidador passou a 
habitar seu psiquismo. A intromissão do outro, as mensagens intraduzíveis constituem uma 
herança da qual o sujeito não pôde se apropriar, a transmitindo ao filho(a) de forma inalterada. 
Podemos pensar que essa resposta paterna diante da herança que não pode ser apropriada é 
facilitada socialmente uma vez que o exercício da paternidade é fundamentalmente reconhecido 
atualmente através da realização de tarefas ligadas ao cuidado do bebê.

É importante que os pais possam construir outras formas de responder a um objeto 
interno apassivador que não apenas através da reversão da passividade em atividade, que 
não apenas através do apassivamento do outro, perpetuando assim uma lógica violenta e 
dessubjetivante. A elaboração, a tradução da relação primária de cuidado é fundamental para 
que o homem possa exercer o cuidado, exercer a paternidade de forma mais criativa.

É a partir da elaboração das mensagens intrometidas que o pai poderá construir 
um lugar próprio dentro da história de sua família, lugar que, embora esteja alicerçado na 
herança que recebeu, constrói novas possibilidades de existência para ele e para seu filho(a); 
possibilidades de existência mais elaboradas, mais sofisticadas que respeitem a singularidade 
do outro. Uma relação em que as respostas do bebê possam também ir influenciando o processo 
de constituição da paternidade. É isso que possibilitará que novas formas de interação, formas 
inéditas de interação, que vão além das formas que marcaram a história paterna, possam ser 
construídas.

Portanto a construção da paternidade pode vir a se constituir em uma possibilidade de 
elaboração das respostas ao outro interno, que é sempre uma reelaboração das respostas 
que o sujeito conseguiu dar, precariamente, durante a relação primária. Como nos indica Zornig 
(2010), o nascimento de um filho exige tanto que ele seja inscrito na história familiar quanto que 
ele seja reconhecido em sua diferença. Tendo isso em vista, é fundamental que o pai na relação 
com seu filho(a) possa produzir algo novo, próprio, a partir do que recebeu de seus pais; algo 
que mesmo utilizando a matéria prima vinda do outro inaugura a possibilidade de construção 
de uma relação inédita e singular.
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Resumo

Tomando como base as ideias laplancheanas da sedução generalizada, identificação 
passiva e castração como organizador recalcante, percorremos brevemente alguns pontos 
nas teorias de Freud e Winnicott no que se concernem a paternidade e o cuidado do bebê. 
Buscamos desatrelar o gênero da capacidade de cuidar, desconstruindo a naturalização de 
posições construídas socialmente. Assim, o presente artigo busca questionar a dessexualização 
do pai e seu papel na vida pulsional do bebê. Nos utilizamos do filme O Rei Leão como modo de 
exemplificação das múltiplas formas pela qual a paternidadepode ser interpretada. Concluímos 
estabelecendo o caráter contingencial da pulsão e a proposta de buscarmos outras narrativas 
para a paternidade.
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Este artigo visa a explorar o tema da paternidade e o cuidado dos bebês e elaborar 
uma revisão de vários conceitos psicanalíticos sobre o assunto. Mesmo quando reconhecida 
a nocividade de conceitos que perpetuam a crença na estrutura da família tradicional como a 
ideal, a superação e consequente substituição de termos como função maternal e paternal ainda 
se mostra difícil. Apesar de se admitir a necessidade da inclusão de famílias homoparentais ou 
de pais solteiros, o que se encontra é apenas um deslocamento indiscriminado de termos – o 
homem, se assumir a posição de cuidador principal, estará exercendo uma função maternal e 
não só sendo um bom pai (Belo, Rêda & Fidelis, 2015).

A problematização dessa concepção de família heteronormativa nasce na constatação de 
que a imagem e o sentimento de família foram ativamente produzidos e construídos, processo 
que foi iniciado por volta do século XVII (Ariès, 1973/1981). O interesse pela infância e pelas 
crianças se estabelece também por volta do mesmo período, e o caráter móbil do direcionamento 
da libido é evidente – novos objetos são constituídos enquanto outros são descartados ao longo 
do tempo. Conceitos básicos da psicanálise, como complexo de Édipo, castração e sexualidade 
infantil são colocados em cheque ao questionarmos a participação de relações de poder em 
sua construção. Buscamos a existência de dobras ideológicas4 em Freud e Winnicott, utilizando 
o método e críticas já estabelecidas por Laplanche.

Sobre O Rei Leão

 A trama de O Rei Leão narra a trajetória de Simba, um filhote de leão, herdeiro do pai 
Mufasa, o Rei. Seu tio Scar, porém, ambiciona o trono do irmão Mufasa.Mufasa morre em uma 
armadilha orquestrada por Scar, que tinha como objetivo não apenas matar o rei, mas também 
Simba – porém, o plano falha. Apesar disso, o plano de Scar funciona, pois Simba se sente 
culpado pela morte de seu pai e foge das Terras do Reino. Alguns anos mais tarde,Nala, sua 
amiga de infância, o encontra, e Simba deve decidir entre retornar e reivindicar seus direitos 
reais ou seguir com seu novo estilo de vida.

Perspectiva freudiana

 O complexo de Édipo é um conceito, presente na obra de Freud, que designa o conjunto 
de desejos amorosos do menino pela mãe e a identificação com o pai. A identificação se torna 
hostil ao perceber-se que o pai é o obstáculo que se interpõe entre ele e a mãe. O desejo do 
menino, então, é livrar-se do pai e tomar seu lugar. O pai, assim, fará a interdição do incesto 
e introduzirá a ameaça da castração. Aí está o pai como lei, que se propaga por toda teoria 
psicanalítica até hoje (Lebrun, 2011; Arantes, 2014).

 Partindo do filme O Rei Leão, podemos observar que Simba se mostra em uma posição 
de onipotência narcisista, frequente na infância, quando ainda não há um superego formado. 

[4] Termo cunhado por Belo, Rêda e Fidelis (2015) para designar “toda teoria que reforça o caráter 
ideológico de concepções de subjetividade. Ao invés de desconstruir ideologias que organizam e 
legitimam determinados jogos de poder, teorias podem reforçar os efeitos de dominação que tais 
discurso produzem” (p. 5).
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Essa ilusão de onipotência é evidenciada pela convicção de Simba de que, quando ele for 
rei, “poderá fazer o que quiser” – sem entender que ser rei também envolve limitações e 
abdicações. Além disso, ser rei, para Simba, significa ser o próprio pai, Mufasa.

 Na linha freudiana, o ato de bravura de Simba no cemitério de elefantes refletiria a 
competição pela mãe e a tentativa de destronar o pai de seu lugar. Para aqueles que não são 
familiares com o filme: Mufasa apresenta seu território a Simba como sendo “tudo aquilo que 
o sol toca”, e que no futuro pertencerá a ele. Ao ser questionado sobre o que seria o “lugar 
escuro”, Mufasa responde que Simba estava proibido de tentar ir até lá. Ao desobedecê-lo e 
ir até o cemitério, ele é encurralado por hienas e, por fim, salvo por Mufasa. Simba afirma que 
“queria ser corajoso como o pai”. Ao ser salvo e, na cena seguinte, pisar sobre a marca da pata 
do pai e perceber que esta é bem maior que a sua própria, Simba teria percebido o quão pequeno 
era diante do pai. Como pode ser traduzida essa discrepância? Se é comum ao pensamento 
psicanalítico interpretar essa cena a partir da chave da castração ou da comparação invejosa 
do falo, preferimos uma outra via de análise.

 Comecemos pela evidência: Simba percebeu a assimetria entre ele e o pai. Não há 
razão para que essa ferida narcísica seja traduzida tão rapidamente em ferida de castração. 
Há maneiras de se ser ferido narcisicamente que não se submetem a lógica fálico-castrado. 
Podemos pensar no complexo de castração como uma construção narrativa de recalcamento 
do que uma ameaça real percebida pela criança. Laplanche (1988) nos dá vias para pensarmos 
na angústia ligada à desestruturação da forma, uma ameaça à integridade da forma narcísica 
como resultado de um “afluxo energético demasiado intenso” (p. 56). Assim, quando falamos 
de angústia de castração, não estamos falando de uma angústia mais primordial?

 Simba teria medo da castração ou da perspectiva de uma fragmentação narcísica 
daquilo que, anteriormente, havia sido tomado como íntegro? Se, naquele momento, ele investe 
em si mesmo, é apenas pois no momento anterior alguém investiu nele – “é preciso que a 
imagem seja carregada, que seja amada, para que seja defendida” (Laplanche, 1980/1988, 
p. 56). Ou seja, ele foi identificado, investido, enquanto em um estado completamente sem 
defesas, no qual sequer havia um eu. O retorno a essa passividade original é assustador, e um 
recalcamento dessa ferida e sua tradução como castração é reconfortante. Não é por acaso que 
esse recalcamento recai sobre uma via tão facilitada na cultura: as diferenças anatômicas.

 Aqui se põe em cheque a famosa frase de Freud, “a anatomia é o destino” (Freud, 
1924/2011, p. 188). As diferenças anatômicas são facilmente recalcadoras e, então, locais de 
depósito de muitas das mensagens dos adultos à criança. Assim, o que é chamado de castração 
pode ser teorizado como a nomeação de uma angústia pré-egóica inominável que será também 
tratada em Winnicott (1963/1989), calcada na lógica biologicista.

 Mufasa, na cena posterior, fala para Simba sobre as estrelas dos grandes reis antigos, 
que estão sempre a vigiá-los. Pensemos no efeito elaborativo que tal metáfora exerce sobre 
Simba. Segundo Freud (1933/2011), nossa consciência moral não está dentro de nós desde o 
início. O superego nasce da instância parental; sua base é o processo de identificação. Simba 
imita Mufasa, quer assimilá-lo; Rafiki diz a Simba que “Mufasavive nele” após sua ,morte. Onde 
havia assimetria e desamparo, pôde haver identificação e introjeção narcísica.

 Poderíamos pensar que os ancestrais de Simba no céu podem ser meios de representar 
a presença da horda primitiva de Freud no crescimento de Simba. Porém, tomamos esse modo 

de interpretação como ruim, pois desarticula a identificação do seu investimento libidinal. 
Preferimos aquelaa seguir, por garantir que o superego tenha origens determinadas pelas 
relações amorosas da criança.

Começamos por nos lembrar que Laplanche (1988) nos mostra que Freud assinala a 
ausência quase total de montagens instintuais de medo no ser humano. A prontidão de Freud 
em nomear um medo de castração é contraditória, e se move a favor de uma naturalização 
forçada de tal angústia.

De acordo com Laplanche (1988), no caso do pequeno Hans, Hans encaminha, seu pai e 
Freud, em uma das sessões na direção do apego positivo homossexual ao pai, caminho que os 
dois adultos não suportam, tentando reconduzi-lo incessantemente à posição do Édipo direto 
e positivo.

Assim, propomos a questão: esse repúdio ao sexo oposto é natural, ou construído por 
gerações de pais que não encontravam vias de expressão de seus sentimentos? Tais vias 
se encontram, ainda, fechadas e deslegitimadas em nossa cultura homofóbica, que atrela 
fortemente gênero, orientação sexual e papeis sociais, e em que identificações perdidas não 
são reconhecidas – uma verdadeira cultura melancólica (Butler, 1997). Se o homem não pode 
reconhecer seu amor pelo seu pai, se o pai não pode entrar no jogo da criança (como Winnicott 
frisa (Martins, 2014), como veremos) e expressar seu afeto, então o que ocorre é, realmente, 
uma dessexualização da relação pai-filho. Essa relação se torna rígida, instaurando o pai como 
lei, interditor da relação mãe-filho, o pai como secundário.

 Insistimos na articulação entre superego e identificação libidinal com o pai. A criação 
do superego está ligada à conclusão do complexo de Édipo, quando a criança renuncia aos 
investimentos objetais nos pais e as identificações se fortalecem (Freud, 1933/2011). 

 É notável que o retorno de Simba ao seu reino se dá apenas após seu encontro com 
Nala, que o força a lembrar e elaborar a perda de seu pai; e após o seu encontro, já mencionado, 
com Rafiki, que o faz ver o seu pai dentro dele mesmo. Apenas após o reconhecimento do que 
seu pai significou para ele é que Simba é capaz de concluir seu processo edipiano.

 Por fim, a cena final do filme se iguala à cena inicial, revelando uma narrativa cíclica que 
nos remete à temática do ciclo da vida do filme. O que se pretende é assinalar que esse ciclo 
da vida, como visto, não é algo que ocorreu naturalmente, mas que requereu esforços efetivos. 
Não existe um resultado certo ou natural ao complexo de Édipo, pelo contrário, a sexualidade 
polimorfa infantil não tem destino pré-determinado, e a configuração de uma heterossexualidade 
não implica um processo mais fácil a da homossexualidade. Assim, se a anatomia é destino de 
alguma coisa, o é das mensagens transmitidas pelos adultos às crianças. 

Perspectiva winnicottiana

 Em sua teoria do amadurecimento (Dias, 2012), Winnicott enfoca, principalmente, 
a relação da mãe e seu bebê, tendo o pai pouca participação nessa relação. Nas fases de 
dependência absoluta e relativa ele aparece apenas como aquele que sustenta o ambiente ou 
como interventor na díade mãe/bebê, mas sem representatividade como pessoa para a criança, 
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podendo exercer alguma função de cuidado apenas se for uma mãe substituta.

 Em O Rei Leão, Mufasa aparece como um bom exemplo do pai concebido por Winnicott. 
Este é um pai que, apesar de atuar como lei e ser secundário à díade mãe-bebê, garantindo 
provisões e segurança, introduz mudanças positivas ao conceito de paternidade da época: o 
pai de Winnicott também deve cuidar e interagir com a criança. O pai que aceita rivalizar com a 
criança demonstra respeito pela fantasia de potência da criança. É essencial que o pai também 
participe do jogo da criança. 

 No filme isso pode ser exemplificado pela cena do cemitério de elefantes e a que dá 
sequência a esta, já citadas anteriormente. Mufasa, em vez de competir, demonstra maturidade. 
De acordo com Winnicott (1990, p. 73), “o menino estabelece um pacto homossexual com o 
pai” – este pacto homossexual entre pai e filho só é possível pois há algo no pai que atrai o filho. 
Winnicott demonstra compreender que, para a criança, a potência e introjeção da figura paterna 
não está ligada apenas à força da sua lei, mas também às características de sua atuação no 
ambiente familiar. Portanto, a figura paterna é importante durante o desenvolvimento, o que se 
explica pela ideia winnicottiana de que a criança só se torna uma pessoa total pela experiência 
com um ambiente suficientemente bom.

A crítica a sua teoria se dá pela dessexualização feita por ele no cuidado do pai e a 
perpetuação da mulher como ocupante natural de uma posição de passividade. Além disso, há 
a dobra ideológica que confere funções aos cuidadores (maternal e paternal) como naturais e 
não sociais. Winnicott desconsidera o caráter libidinal do cuidado. De que o manejo e o holding 
deixam marcas na criança e atuam no processo de erotização do bebê, ajudando na criação 
de seu ego tanto como forma de proteção e como de prazer. Os cuidadores, não importando o 
sexo, diferente do que Winnicott teoriza, não funcionam apenas como um ambiente.

A partir da teoria da sedução generalizada de Laplanche (Ribeiro, 2010), consideramos 
que existem mensagens enigmáticas relacionadas com os cuidados dispensadas pelo adulto à 
criança, que se apresentaria a ela como um código social, tendo na designação do gênero seu 
principal meio de transmissão. Portanto, o pai também é um corpo pulsante, que exerce uma 
sedução sobre o bebê.

Winnicott também não se utiliza do termo complexo de Édipo em seus trabalhos, a 
denominação que ele prefere utilizar para essa fase é “estágio das relações triangulares”. 
Assim, Winnicott acreditava que nela se constituíam mais do que as excitações sexuais que 
definiam o Édipo de Freud (Rosa, 2014). Quando o bebê chega ao estágio de desenvolvimento 
em que consegue distinguir a existência de três pessoas – ele próprio e duas outras, aqui 
considerados normativamente o pai e a mãe – a criança encontra, na maioria das culturas, uma 
estrutura familiar à sua espera. No interior da família, a criança pode avançar passo a passo, até 
atingir relacionamentos mais complexos. “É o triângulo simples que apresenta as dificuldades e 
também toda a riqueza da experiência humana” (Winnicott, 1990, p. 57).

 Apesar dessa visão de Winnicott sobre a riqueza das experiências do bebê na família 
nos parecer correta, ela vai insistir na existência de uma família heteronormativa, no pai, 
homem-com-pênis, exercendo sua função paternal e a mãe, mulher-com-vagina, exercendo sua 
função maternal. Ou seja: dessexualizando o cuidado, ele menospreza o fato de que o adulto 
cuidador, sem importar o sexo, atua no processo de erotização do bebê, ajudando na formação 
de seu ego tanto como forma de proteção e como de prazer.

 A teoria de Winnicott abre pouco espaço para a existência de famílias com pais 
homossexuais ou solteiros. Pretendemos trazer à tona a concepção ainda vigente de que a 
família saudável é aquela composta por um pai e uma mãe; que a criança precisa de um modelo 
masculino para se tornar um homem (ou feminino para uma mulher).Essa concepção é falha pois 
nos leva a crer que, primeiramente, a criança já nasceria com os conceitos de gênero e papéis 
sociais formados, e também que a criação dentro dessa família “normal” levaria naturalmente 
ao amadurecimento “normal” da criança. O pacto homossexual poderia ser definido como nada 
mais do que um pacto identificatório. No caso dos meninos, essa passividade – não feminilidade 
-, o desejo de introjetar o cuidador, deve ser visto como um processo impossível ser realizado 
sem a identificação e investimento libidinal.

Conclusão

 Tomando como base, principalmente, as teorias laplancheanas (sedução generalizada, 
identificação passiva, castração como organizador recalcante) tivemos como intuito desconstruir 
essa névoa enviesada que encobre o tema da paternidade na psicanálise. Colocamos em 
questão a possibilidade de uma flexibilização e dinamização dos cuidados parentais. O que se 
defende aqui é a existência apenas do cuidado e amor com a criança.

  O Rei Leão é uma dentre incontáveis narrativas que compõe as estruturas do nosso 
imaginário e do nosso discurso. Como tal, ela pode ser tanto considerada como positiva, no 
sentido de que o recalque é, sim, necessário e organizador, estruturante do inestruturável; 
mas também, como todas as narrativas que construímos, deve ser constantemente revisada e 
reconstruída, a risco de reproduzirmos crenças nocivas e que causam sofrimento.

 A pretensão não é a de se destruir toda estrutura, mas apenas fazê-las mais adequadas 
à diversidade que é encontrada na vida. 
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Padrasto/madrasta e 
multiparentalidade: a filiação nas 
tramas do Judiciário
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Resumo

Este trabalho visa levantar questionamentos, do âmbito da Psicologia Jurídica na vertente 
que dialoga com a Psicologia Social, sobre os processos judiciais de multiparentalidade. Para 
tal, foram relatadas algumas decisões relacionando-as com os temas de filiação, parentalidade 
e diversidade familiar. Desta forma, buscou-se destacar que a multiparentalidade vem sendo 
aplicada em diferentes configurações familiares sem atentar-se para as particularidades 
presentes na constituição de cada uma delas, culminando, por vezes, na associação entre 
conjugalidade e parentalidade.
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Introdução

O presente trabalho tem como objetivo problematizar a associação, por vezes instituída 
no campo social e jurídico, entre ser pai e ser padrasto. A dificuldade identificada em diversas 
pesquisas, realizadas no contexto brasileiro (Soares, 2013; Soares, 2015), em pensar o lugar 
do padrasto como espaço adicional na trama familiar encontra reflexo em pedidos judiciais 
de reconhecimento da paternidade do padrasto por meio da adoção unilateral ou adoção por 
cônjuge2. Desta forma, o modelo de substituição (Lobo, 2009; Grisard Filho, 2007; Martin & 
Le Gall, 1992), no qual padrasto ocupa o espaço do pai, parece adequar-se ao nosso sistema 
jurídico de bilateralidade e de exclusividade (Fine, 2001). 

O recorte aqui apresentado refere-se à preocupação com a vinculação estabelecida 
entre filiação e parentalidade identificada em alguns pedidos judiciais que envolvem as famílias 
recasadas constituídas após a separação conjugal. Nestes casos, o exercício da padrastalidade 
ou madrastalidade3 equipara-se à parentalidade subsidiando decisões, fundamentadas no 
princípio da afetividade (Pereira, 2004), que culminam na modificação da filiação. 

Como alternativa ao modelo bilateral de filiação, o judiciário brasileiro tem adotado 
a multiparentalidade, termo que refere à inclusão de mais de um pai/mãe na certidão de 
nascimento. Apesar de não possuir lei que regulamente essa prática, observa-se o crescimento 
nos tribunais brasileiros de decisões judiciais nesse sentido. 

Filiação e parentalidade: uma (des) articulação 
necessária

Pretende-se discutir aqui o estabelecimento da filiação, que tem sido alvo de propostas 
jurídicas que visam sua mutação na mesma velocidade das separações conjugais. Nosso sistema 
de filiação é uma escolha cultural, conforme observado pelos estudos antropológicos a respeito 
de diferentes estruturas de parentesco (Fine, 2001; Lallemand, 2002). Cadoret (2006) ao 
redigir a respeito do verbete “filiation” inicia explicando que: “Toda sociedade atribui pais a 
crianças e crianças a pais por meio de suas regras e práticas transformando assim um fato 
biológico, o nascimento, em fato social, a ‘filiação4’” (p.463).

De acordo com Théry (2002), a filiação comporta três eixos: biológico, doméstico e 

[2] A adoção unilateral consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 41, §1º, que versa: 
“Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, 
inclusive sucessórios desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos 
matrimoniais. §1º Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantêm-se os vínculos de 
filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes.”
[3] Neologismo visando à tradução ao português da expressão francesa beau-parentalité (Cadolle, 
2001), que se refere ao tipo de parentalidade exercida pelos padrastos e madrastas (em francês 
denominados conjuntamente de beaux-parents).
[4] O texto original em francês é : “Toute société attribue des parentes à des enfants et des enfants à 
des parentes par ses règles et usages, transformant ainsi un fait biologique, la naissance, en fait social, 
la ‘filiation’” (Cadoret, 2006, p.463)
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genealógico, sendo que esse último é estabelecido pelo Direito. Conforme aponta Séraphin 
(2007) esses três eixos podem ser desempenhados pela mesma pessoa, porém o autor 
nomeia dois eixos de maneira um pouco distinta de Théry (2002): o eixo afetivo substituído 
por parentalidade, freqüentemente relacionado ao convívio cotidiano e o eixo jurídico por 
parentesco, diretamente ligado ao lugar genealógico. No mesmo sentido, Neyrand (2001) 
renomeia o componente genealógico (Théry, 2002) de sociojurídico, a fim de evidenciar o 
registro da filiação no campo social por meio do reconhecimento legal do parentesco. Somado 
a este aspecto, o autor pontua a existência da dimensão doméstica, que se reflete no cuidado 
cotidiano na criação dos filhos.  

Diante do exposto, retoma-se a conceituação apresentada por Théry (2002) em função 
de sua abrangência. Para a autora, somente o eixo biológico ou o doméstico não fornecem o 
reconhecimento da filiação, pois se deve atentar para quem está registrado no eixo jurídico 
enquanto pai. Desta forma, o eixo biológico deverá estar coerente com o jurídico ou o eixo 
doméstico coerente com o jurídico, a fim de que seja reconhecida socialmente a paternidade. Del 
Priori (2001) afirma que “pai não é só aquele que se percebe como tal, mas, também, aquele 
que os outros percebem como tal” (p.39). Esse entendimento aponta para “a importância de as 
montagens jurídicas, dispostas nas distintas sociedades, garantirem o lugar do sujeito em sua 
corrente genealógica” (Brito & Ayres, 2004, p.141).

A respeito dessa garantia da filiação e, portanto, da genealogia, observa-se na legislação 
brasileira que esta somente é assegurada em alguns casos. No Art 1.601 do Código Civil 
Brasileiro5, que trata do prazo para a contestação da paternidade, define-se que o mesmo é 
imprescritível, mas essa não pode ocorrer nos casos de adoção e de procriação medicamente 
assistida. Logo, são duas categorias de superfiliação, em outras palavras, são os únicos casos 
em que os filhos têm segurança de sua filiação, pois a mesma não poderá ser alterada (Brito, 
2008).

Atualmente, assiste-se a um crescimento da defesa da afetividade como critério para 
se definir a família (Teixeira, Sales & Souza, 2007). Esse entendimento tem sido utilizado para 
justificar que em função do convívio estreito, geralmente entre padrasto e enteado – já que a 
guarda6 de filhos no contexto da pós-separação ainda costuma ser atribuída às mães - poderia 
estar sendo estabelecida uma paternidade sócio-afetiva. Na esteira dessa discussão, em 2010 
foi publicada notícia a respeito de uma decisão judicial no site do Instituto Brasileiro de Direito 
de Família (IBDFAM) com o título Padrasto pode adotar filha de sua esposa7. Essa matéria 
continha parte da argumentação da relatora do recurso no Superior Tribunal de Justiça, Ministra 
Nancy Andrighi, que balizou o voto a favor da adoção pelo cônjuge, justificando que:

o alicerce do pedido de adoção reside no estabelecimento de relação afetiva 
mantida entre o padrasto e a criança, em decorrência da formação de verdadeira 
identidade familiar com a mulher e a adotanda. “Desse arranjo familiar, sobressai 
o cuidado inerente aos cônjuges, em reciprocidade e em relação aos filhos, seja a 

[5] Art. 1.601. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, 
sendo tal ação imprescritível. Parágrafo único. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm 
direito de prosseguir na ação.
[6] Refere- à guarda unilateral, conforme consta no Código Civil Brasileiro. Sobre a importância da 
guarda compartilhada e seus atravessamentos, sugere-se a leitura de Soares (2015).
[7] Recuperado em 26 de julho de 2012, de http://www.ibdfam.org.br/?noticias&noticia=3755

prole comum, seja ela oriunda de relacionamentos anteriores de cada consorte, 
considerando a família como espaço para dar e receber cuidados”.

Mesmo diante dos recursos do pai e dos avós paternos, que constam na integra da 
decisão, o posicionamento da relatora traz como consequências a substituição do pai pelo 
padrasto e o apagamento também do registro de nascimento dessa criança dos nomes de 
seus avós paternos, que eram as pessoas que iam buscá-la nos dias de visitação. A partir do 
exemplo desse processo de adoção por cônjuge podem ser evidenciadas algumas características 
do sistema de filiação levantadas por Fine (2001) na França, mas que também podem ser 
identificadas no Brasil, tais como a bilateralidade, a ideologia do sangue e o modelo de 
exclusividade. A bilateralidade trata das linhagens, que serão duas: paterna e materna. A força 
dada ao sangue acompanha uma série de preconceitos e fantasias a respeito da transmissão 
física e moral para o filho, bastante evidentes na temática da adoção.

A questão da exclusividade aborda a concepção de que há apenas um pai e uma mãe 
e, portanto, segundo a autora observa-se a tendência, no caso da adoção, de eliminar os 
genitores para se estabelecer a parentalidade social. No caso específico da família recasada8  
utiliza-se, para o mesmo objetivo, o dispositivo da adoção por cônjuge como se observou na 
decisão processual analisada. 

Para Cadolle (2007) o fato de a sociedade possuir um sistema de exclusividade distancia 
a possibilidade de efetivação da pluriparentalidade9. Essa perspectiva desdobra-se na busca 
pela substituição para atender à concepção do caráter exclusivo, conforme apontado por Fine 
(2001): “percebe-se a uniformidade de respostas dadas às situações de pluriparentalidade, 
sempre vistas como instáveis e ameaçadoras: elas vão todas no sentido da substituição para 
atender ao modelo de exclusividade”10(p.78). 

No Brasil, recentemente, o judiciário começou a adotar a concepção da multiparentalidade 
diante de casos que envolvem mais de duas pessoas ocupando o lugar parental. Este entendimento 
tem sido aplicado para diferentes configurações familiares: famílias recasadas após viuvez11; 
adoção à brasileira e posterior contestação de paternidade12; família homoafetiva13. 

[8] Entende-se família recasada como a formação familiar na qual ao menos um dos cônjuges possui 
filhos oriundos de conjugalidade anterior à união vigente. Essa estrutura familiar pode ser constituída 
após viuvez ou após divórcio/separação. Neste trabalho, aborda-se o segundo modo de família 
recasada.
[9] A escolha pelo uso do termo “pluriparentalidade” e não “multiparentalidade”, decorre da tradução 
do título da obra de referência sobre a temática denominado “La pluriparentalité” de autoria de Le Gall 
e Bettahar (2001).
[10] O texto original em francês é: “On perçoit la cohérence des réponses apportés aux situations de 
pluriparentalité toujours vécues comme instables et menaçantes: elles vont toutes dans le sens de la  
substitution pour se conformer au modele de l´exclusivité.” (Fine, 2001, p.78).
[11] Recuperado em 02 de setembro de 2015, de http://tj-sp.jusbrasil.com.br/
jurisprudencia/22130032/apelacao-apl-64222620118260286-sp-0006422-2620118260286-tjsp/
inteiro-teor-110551735
[12] Recuperado em 03 de setembro de 2015, de  http://www.jusbrasil.com.br/diarios/35245134/
djro-14-03-2012-pg-528
[13] Recuperado em 02 de setembro de 2015, de http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_
link=visualiza_noticia&id_caderno=20&id_noticia=126126
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Contudo, deve-se considerar as peculiaridades de cada formação familiar. Nas famílias 
recasadas estruturadas após separação conjugal, outros atravessamentos estarão presentes 
e não há espaço a ser preenchido, mas novos campos a serem adicionados. A esfera pública 
deve garantir os espaços sociais de pai/mãe mesmo em um contexto de rompimento, a fim de 
que a filiação tenha sua permanência assegurada. Dessa forma, a autoridade parental não pode 
ser modificada ao ritmo dos rompimentos conjugais (Brito, 2008) e deve-se estar atento às 
mudanças que “vêm se operando nas concepções de filiação e nos mecanismos de transmissão 
que fundam as relações no interior da ‘família contemporânea’” (Resende & Szapiro, 2011).

Parent (2005), ao citar o entendimento de Martial (2003), pontua que a sociedade só 
reconhecerá a pluriparentalidade quando a filiação for garantida e protegida, pois existe uma 
forte distinção entre filiação e exercício da parentalidade pelo padrasto/madrasta. A primeira é 
fornecida sem dar opção de escolha pela criança, enquanto o segundo é estabelecido por uma 
eleição informal. Dessa maneira, o desafio que se apresenta é o de combinar a importância de 
se preservar a genealogia do filho com o reconhecimento do suporte dado pelos padrastos e 
madrastas no cuidado com os enteados. Para Théry & Dhavernas (1993), no momento em que 
o padrasto/madrasta perceber sua condição como distinta da desempenhada pelo pai ou pela 
mãe, poderá se integrar na família como um elemento particular e ocupará um lugar inédito.   

Considerações Finais

No presente trabalho observou-se a importância da distinção entre parentalidade e 
conjugalidade, a fim de que uma não acompanhe o término da outra, buscando preservar os 
vínculos, independentemente, de sua origem ser biológica ou social. Contudo, parece que a 
filiação tem acompanhado a fluidez das conjugalidades em alguns dispositivos jurídicos, seja 
pela via da adoção, seja pela multiparentalidade.

No judiciário brasileiro identificam-se dois posicionamentos: o modelo de substituição 
pela via da adoção por cônjuge ou o modelo de adição, equiparando padrasto/madrasta ao 
pai/mãe ao incluí-lo no registro civil pelo entendimento da multiparentalidade. Nesse contexto, 
nota-se a dificuldade em pensar as atribuições de padrasto/madrasta como distintas do pai/
mãe, como um espaço novo a ser criado em função das mudanças sociais ocorridas na Família. 
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Resumo

Procurou-se relacionar desamparo e paternidade a partir da análise do filme Si le vent 
soulève les sables. O referencial teórico utilizado foi Winnicott e Laplanche. Evidenciou-se que 
situações de desamparo são perpassadas pela sexualidade inconsciente. A análise destacou 
como elementos naturais ocupam o espaço transicional onde se coloca a sexualidade presente 
entre pai e filha. Tais elementos evidenciam como o desamparo do pai, relativo aos recalcamentos 
propiciados pelas identificações de gênero, afeta a formação subjetiva da criança. Os desejos 
paternos podem compor o ambiente de sexualização do bebê, não estando a paternidade 
reduzida a funções indiretas ou tardias no desenvolvimento.
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Introdução

O objetivo deste trabalho é relacionar desamparo e a vivência da paternidade. Para 
tanto, analisaremos o filme Si le vent soulève les sables de Marion Hänsel (2006) tomando-o 
como material empírico que pode enunciar – dentre uma complexa quantidade de elementos 
psíquicos, sociais e históricos – aspectos importantes a respeito da temática proposta. 
Utilizaremos como referencial teórico e metodológico Winnicott e Laplanche, entendendo com 
esse último (Laplanche, 1992) que todo o cuidado adulto presente na situação originária é 
sexual.

Desamparo e sobrevivência ao sexual

Si le vent soulève les sables, de Marion Hänsel (2006), é um filme baseado no livro 
Chamelle, de Marc Durin-Valois (2002). Trata-se de uma narrativa de perdas e muito sofrimento 
diante da materialidade de um mundo devastador. A diretora descreve seu filme dando grande 
destaque para o ambiente físico hostil em que a trama se desenvolve, além da relação conturbada 
entre um pai, Rahne, e sua filha, Shasha, principais elementos para o propósito deste trabalho 
(Cinergie, 2007; Télé Bruxelles, 2013). 

A história inicia-se em uma comunidade situada em algum lugar desértico, não 
especificado, onde há grande escassez de água e a perspectiva é a de que a seca desole de 
vez o local. Rahne, o pai e chefe de família, resolve partir da comunidade com seus familiares 
em busca de melhores condições de sobrevivência. Junto a ele e a pequena Shasha, sua filha 
mais nova, estão também sua esposa Mouna e seus dois filhos homens, Ravil e Ako. Ao longo 
da andança que se inicia pelas intermináveis paisagens áridas, Rahne perde um a um de seus 
familiares e posses, até que, no desfecho de seu êxodo, vê-se apenas com Shasha. Ele em coma 
e ela alucinando, ambos à beira da morte. 

Em entrevista, a diretora Marion Hänsel (Télé Bruxeles, 2013) comenta que, no interior 
de sua filmografia, Si le vent soulève les sables (Hänsel, 2006) faz parte de um gradativo 
aprofundamento pessoal de engajamento em questões ecológicas, em especial sobre o problema 
da água. A diretora pretendeu contribuir politicamente retratando uma situação real em que 
“não há água e as pessoas morrem” (Télé Bruxeles, 2013, tradução nossa). Tal situação se 
referiria à vivência de um desamparo frente à natureza?

A agonia despertada pela situação real de diversas pessoas que morrem por falta de 
água, comida e toda a violência que a miséria engendra mobiliza dentro da narrativa algumas 
possibilidades protetivas para a família que atravessa toda essa desolação. Símbolos ocidentais 
aparecem no filme ao menos por três vezes  e ocupam a função de apontar para uma saída. 
Abordaremos apenas de uma que se mostra mais direta para o nosso propósito: 

Já no fim do filme, terminada a travessia pelo deserto, uma figura externa surge 
como salvadora. O holding se estabelece na imagem do abrigamento no que parece ser 
um campo internacional de resgate e através do fornecimento de comida por uma mulher 
branca. A concretização de uma salvação branca e ocidental traz à tona a ambiguidade desse 
cuidado (Mouton, 2010) e deixa o espectador com o desconforto gerado pelo que não é dito. 
É estabelecida a figura ilusória de um holding pacífico, não sexual, no sentido que Winnicott 
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(1982b) procura dar para os cuidados maternos.

Se por um lado as relações perversas e mortíferas que compõe as relações colonizador-
colonizado e brancos-negros são obscurecidas no filme, na situação originária tais conteúdos 
inevitavelmente presentes no holding enquanto falhas ambientais se tornam inconscientes. As 
práticas históricas e atuais de sustentação da guerra racial e colonial são apagadas da cena, 
quando brancos ocidentais aparecem apenas como salvação. Silencia-se e não se nomeia sua 
presença que se dá por meio das armas, da promoção de guerras étnicas, das colonizações, 
da exploração de recursos, etc.

Pretendemos marcar aqui o caráter sexual da representação de situações de desamparo 
no filme. A sobrevivência contra a natureza passa a se referir aos ataques presentes nas 
relações desproporcionais, seja advindos do outro externo, seja do outro internalizado, como 
veremos na paternidade de Rahne.

O que o Vento Levanta: O Desamparo de Rahne

A ideia de um espaço composto por objetos transicionais (Winnicott, 1975) na 
paternidade dará base para sua análise. A partir da transicionalidade é possível percorrer 
por aspectos aparentemente próprios de um personagem, mas conectando-o a outros. Para 
analisar a paternidade de Rahne, iremos tomá-la como uma relação entre pai e filha em que os 
elementos que circulam no psiquismo de cada um articulam-se num espaço transicional entre 
ambos.

Pode-se dizer que Shasha não é um sujeito de ação no filme, mas juntamente com 
Rahne, pai e filha constituem o personagem principal (Mouton, 2010). A relação entre eles 
inicia-se já na primeira cena onde Shasha é caracterizada como uma boca inútil a mais para 
ser alimentada. Pensando nisso, Rahne considera matá-la. O bebê é concebido por essa fala 
através de um representante biológico, o que parece decorrer da consideração de um gênero 
feminino sobre a criança, consideração essa que lhe imputa limitações que são socialmente 
atribuídas às mulheres. Há aqui um trânsito entre natureza e cultura que, como se apresentará, 
retorna enquanto uma forte vinculação entre os desejos do pai e da filha no sentido de um 
corpo que sobrevive ou morre.

Para evitar a morte do bebê, Mouna foge levando-o para fora do vilarejo. A resistência 
(política) da mãe, que consegue retornar depois e manter a filha viva, fornece o abrigamento 
necessário, embora precário, para a conformação subjetiva da criança. No entanto, não há 
aqui apenas holding, ou seja, o colo materno que provê um processo de amadurecimento 
sem falhas. Vemos que o “colo do pai” inicia-se como uma objetificação naturalizante do bebê 
(visto como apenas uma boca inútil) e se mantém assim até quase o fim do filme. No âmbito 
dos investimentos de Rahne, Shasha não é um ser que merece viver, podendo ser descartado 
a qualquer momento, o que se confirmará em duas outras ocasiões em que o pai oferece a filha 
em sacrifício. 

Assim, é criada uma duplicidade a partir dos investimentos de Mouna e Rahne. Mouna 
cuida, preocupa-se com os filhos, oferece-se em sacrifício pelas vidas deles mais de uma vez 
enquanto Rahne diferencia seu investimento entre os filhos e a filha. Por um lado, há a figura do 

holding e, por outro, há a instauração do desamparo, respectivamente. É importante ressaltar 
que essa disposição polarizada entre mãe cuidadora e pai mortífero é reproduzida pela 
narrativa e não deve ser tomada como regra. Entendemos que, independentemente de gêneros, 
a atividade de holding é sempre acompanhada por desejos conflituosos que se expressam, na 
linguagem winnicottiana, como falhas ambientais.

A última cena do filme é marcada pelo foco em Shasha sentada no colo de Rahne 
indicando alguma unidade entre eles. Nesse momento, podemos destacar mais facilmente as 
proximidades entre ambos. A filha vê o sofrimento de Rahne e finaliza o filme dizendo: “Esse é 
o meu Pouzzi [nome que dá ao pai]. Ele está triste porque perdeu sua Chamelle”. O cuidado de 
Shasha com Imi, sua cabra de estimação, com quem exaustivamente se preocupa ao longo do 
filme, conecta-a ao pai que também possui um animal para cuidar: sua camela, Chamelle. Para 
ambos, os animais são objetos transicionais. A cena que precede o desfecho do filme retrata 
muito bem essa união quando pai e filha quase mortos e delirantes não suportam continuar 
e param no meio do deserto sozinhos. Shasha escorada no pai e este em Chamelle. Nesse 
momento da narrativa, Rahne passa a acolher Shasha, mas a cena evidencia como sua camela 
não faz nem sombra suficiente, indicando a precariedade do cuidado que os atravessa.

A importância desse objeto de cuidado é marcante. Quando a família, é atacada por 
jovens rebeldes enquanto dorme, Rahne acorda assustado e um garoto o ameaça com um 
rifle dizendo: “me dê tudo o que tem. Sua esposa, suas cabras, seu dinheiro. Agora!”. Rahne 
parece se ausentar da cena olhando ao redor e, no lugar de responder de alguma forma ao 
risco da cena, ele diz “eu não vejo mais a Chamelle”. No livro de Marc Durin-Valois (2002), 
Chamelle, Rahne enuncia já nas primeiras páginas a importância dessa figura narcísica ao tratar 
o animal por nome próprio e refletir que aqueles que andam pelo deserto sem camelos não 
irão muito longe, caracterizando o animal como uma figura íntima, feminina e que possibilita sua 
sobrevivência.

A (des)união de Rahne e Shasha a partir de seus objetos transicionais é marcante em 
uma cena em que Shasha está dormindo em cima da camela e, quando acorda, olha para trás 
procurando por Imi mostrando sua preocupação com a sobrevivência da cabra. Segue-se o 
diálogo com Rahne:

Pouzzi, se um animal fica cansado, podemos colocá-lo na camela? 

Não, ele [o animal] iria resistir e Chamelle não gostaria disso. 

E se eu conseguisse acalmar o animal, você conseguiria acalmar Chamelle? 

[Rahne responde negativamente com a cabeça. Ela prossegue:] Então precisarei  
carregá-lo eu mesma.

A fala de Shasha indica que se o pai a ajudasse a carregar seus fardos, ela não precisaria 
dar conta deles com o pouco de força que possui. O apelo ao cuidado do pai traz à tona a 
dificuldade que Shasha tem para se defender do sexual nela implantado. Ao mesmo tempo, 
evidencia também a incapacidade de Rahne em fornecer um holding satisfatório por não 
conseguir acalmar sua Chamelle, ou seja, carregar os próprios conteúdos atacantes que lhe 
afligem. Nesse ponto, Shasha denuncia o desamparo de Rahne através do seu próprio. O objeto 
escolhido não poderia ser mais significativo. Inserida na pobreza do deserto e da falta de água, 
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uma camela sobrevive. Rahne, no entanto, se perde e perde a quase todos que o acompanham. 
Enquanto objeto transicional, a camela faz a passagem de um estado de natureza para a 
pulsionalidade presente na vida psíquica de Rahne e, de um modo geral, de todas as metáforas 
de sobrevivência presentes no filme.

Acompanhando a narrativa, percebemos um movimento de desconstrução. Vê-se 
que rapidamente a vida social comum se desfaz. Em seguida, os amigos de Rahne morrem: 
Janja, o religioso e criador de gado, bem como Assombo com sua esposa e filha. A partir daí, 
Rahne perde os filhos. Sua preferência pelos filhos homens é evidente e parece mostrar um 
investimento de cuidado importante, especialmente em Ravil, através do qual o pai se esforça 
para retirar os filhos da infância e fazê-los dar conta da sobrevivência no mundo adulto. Tal 
investimento sugere um trabalho de narcisismo que possivelmente salvaguardou sua própria 
formação subjetiva afastando as identificações de gênero femininas e se valendo daquelas que 
são socialmente privilegiadas através da masculinidade. Por último, após perder os filhos, Rahne 
se vê com a esposa, a filha e sua camela.

Observa-se que no lombo de Chamelle alguns objetos são pendurados e junto a 
(ou dentre) eles estão as mulheres (Mouna e Shasha). A continuidade de gênero existente 
entre mãe, filha e camela parece marcar identificações de gênero importantes ao narcisismo 
de Rahne. Toda a complexidade identificatória que se faz presente no início do filme vai se 
desfazendo em areia e assim também acontece com as identificações de gênero. Tal movimento 
de desconstrução pode ser visualizado com Winnicott (1982a) como uma regressão aos 
momentos onde se instalam falhas ambientais. 

A morte lenta de Mouna remete a um processo que acompanha toda essa desconstrução. 
Logo no início do filme, Rahne dá um tapa em Mouna por ela ter fugido com o bebê e, em 
seguida, ajuda-a a estancar o sangue que escorreu de sua boca. Ao saírem pelo deserto, 
sangue começa a escorrer pelas pernas de Mouna, o que à primeira vista não permite saber se 
se trata de sua menstruação ou de um ferimento. A agressão à Mouna desencadeia um forte 
processo de ataque à instância egoica de Rahne. Inicialmente, há o sangue como marca de uma 
castração, da ruptura de uma identidade masculina, o que se conjuga com o fracasso narcísico 
presente no colapso de Shasha no final do filme. Assim, sob a ótica da paternidade de Rahne, 
o filme faz retroagir as identificações edípicas – pai, marido, filho – e a alcança o tempo pré-
edípico, período mais primitivo em que as identificações binárias de gênero ajudaram a recalcar 
a sexualidade adulta. Ao final, Rahne se depara com aquilo que, de boa vontade, mataria. Ele se 
vê com (ou como) uma menina em surto, desamparada.

Considerações Finais

O desamparo de Rahne frente à natureza pulsional de seu inconsciente é marcado por 
traduções em termos de sobrevivência e de gênero e endereçados a Shasha como desejo de 
morte. A criança, cujo narcisismo é precário, faz uso de defesas arcaicas para se colocar entre 
a vida e a morte no desejo do pai.

A paternidade que se apreende desta análise difere da forma que comumente se situam 
os pais nas psicanálises. Não se refere, por exemplo, a uma função de instauração da lei e 
de separação entre mãe e bebê, na qual se realiza uma assepsia da sexualidade presente na 

paternidade e a concebe como uma função tardia no processo de subjetivação. Também não 
percebemos uma paternidade cuja importância é simplesmente a de apoiar a mãe. Ao contrário, 
a análise evidencia que, mesmo quando se trata de um pai não-cuidador, como Rahne, seus 
desejos penetram nos cuidados das crianças e também instauram exigências pulsionais no 
psiquismo infantil.
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Resumo

A partir da análise do filme O quarto do filho e apoiados na teoria da sedução generalizada 
de Laplanche, interrogamos como os conceitos de transferência e contratransferência são 
importantes para compreensão da paternidade e do reconhecimento da alteridade nesta 
relação. Abordamos também como esses conceitos são importantes no processo de elaboração 
luto quanto ao objeto de amor. Com a reflexão de Freud sobre a transitoriedade demonstramos 
como todo trabalho de luto é um trabalho de amor.
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Diálogo

A primeira cena do filme mostra Giovanni Sermonti correndo sozinho numa região 
portuária da Itália. Giovanni é psicanalista. Vive com a esposa, uma filha e um filho. Seu 
consultório fica na sua própria casa, numa sala isolada. Esse início de filme é permeado por um 
clima de ultra normalidade, de família burguesa ideal. 

O fator que rompe com a normalidade do filme é a morte de Andrea, que se afoga 
enquanto mergulhava, momento em que estaria com o pai, mas Giovanni deixa de correr com o 
filho para atender um chamado inesperado de um paciente. Sua morte provoca no pai devaneios 
de reparação, onde os dois correm juntos. A morte de Andrea parece trazer à tona o desejo de 
diálogo por parte do pai

Tomemos um exemplo de diálogo que acontece no filme. Ao ver o filho jogar tênis e 
perder a partida, Giovanni interpreta aquela derrota como tendo sido voluntária. Ele chega 
a dizer para a esposa que “não há vontade de vencer”. Na conversa que tem com Andrea, 
Giovanni lhe pergunta: “o certo não é jogar para vencer?” e o filho responde, para espanto 
paterno: “Não.” Essa cena parece dizer muito sobre a relação entre pai e filho, como se o pai 
não conseguisse escutá-lo. Depois da morte de Andrea, Paola, a esposa, diz a Giovanni que 
ele não escuta ninguém. Diálogos nesse sentido também acontecem quando Giovanni está com 
seus pacientes. Uma de suas pacientes diz sair sempre pior da sessão de análise e, por isso, 
precisa que fazer compras assim que sai do consultório de Giovanni. 

Num belo texto intitulado A incapacidade para o diálogo, Gadamer (1971/2002) diz que 
“a palavra só encontra confirmação pela recepção e aprovação do outro e que o pensamento 
que não viesse acompanhado do pensamento do outro seria inconsequente e sem força 
vinculante.” (p. 246). Este pensamento desprovido de abertura à alteridade, supomos, é o de 
Giovanni, escuta sem força vinculante. 

Examinemos a definição de diálogo proposta por Gadamer (1972/2000):

Um diálogo é, para nós, aquilo que deixou uma marca. O que perfaz um verdadeiro 
diálogo não é termos experimentado algo de novo, mas termos encontrado no 
outro algo que ainda não havíamos encontrado em nossa própria experiência de 
mundo. (...) O diálogo possui uma força transformadora. Onde um diálogo teve 
êxito ficou algo para nós e em nós que nos transformou. O diálogo possui, assim, 
uma grande proximidade com a amizade. É só no diálogo (e no “rir juntos”, que 
funciona como um entendimento tácito transbordante) que os amigos podem 
encontrar-se e construir aquela espécie de comunhão onde cada qual continua 
sendo o mesmo para o outro porque ambos encontram o outro e encontram a si 
mesmos no outro. (p. 247).

Esta definição de diálogo parte da pressuposição de que é preciso ver o outro como 
outro. O que chamamos reconhecimento da alteridade começa a acontecer quando Giovanni vai 
procurar a música de Andrea gostaria de ouvir. Para Giovanni, que só ouvia músicas italianas, 
incapaz de ouvir o estrangeiro, o outro, a música triste e poderosa de Brian Eno caiu como uma 
luva, pois seu tema é também a comunicação. Seu último verso diz:
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Você fala comigo 
como se estivesse longe 

e eu te respondo 
com a impressão escolhida 

de um outro tempo, tempo, tempo 
de um outro tempo 

A família burguesa ideal está repleta de rachaduras invisíveis, como as que mostra 
Giovanni nos utensílios da cozinha: “está tudo estragado”. O casal que faz amor, que tem livros 
em casa, dois filhos estudiosos e esportistas: tudo isto de repente se mostra frágil, não é forte 
o suficiente para contrapor o peso e a dor da morte. Todos se separam, como algumas cenas 
mostram: um jantar preparado por Giovanni que ninguém come, nem mesmo o cozinheiro; 
cada um no seu quarto; o casal que começa a dormir separado; o choro da irmã, sozinha, no 
provador de uma loja de roupas.

 O esporte é um elemento presente no filme: o basquete, o jogging, o salto, a imersão 
submarina. A dinâmica e o movimento do esporte parece se contrapor à imobilidade do analista. 
Imobilidade quebrada apenas no seu devaneio, por exemplo, diante de uma paciente obsessiva, 
ele fantasia lhe mostrar seu armário repleto de tênis, um para cada esporte, e a convida para 
uma bela caminhada.

 O movimento da família parece ser falso. O luto, provocado propriamente por aquilo 
que aquela família considerava altamente positivo – o mar, o esporte – parece congelar este 
falso movimento, revelando algo imóvel ao fundo desta felicidade obtusa.

 Giovanni, em vão, tenta procurar este movimento perdido num parque de diversões. Na 
cena onde ele é jogado de lá pra cá num brinquedo, isto fica claro: não é ele que se movimenta, 
ele é movimentado. Irene tenta jogar basquete como antes da morte de Andrea, mas se irrita 
em uma partida e agride outra jogadora; ao provar roupas com sua mãe lembra de Andrea e 
chora, sozinha, no provador. Paola, por sua vez, se entrega a imobilidade e aparece em várias 
cenas na cama, dormindo sob efeito do que parecem ser antidepressivos. Tanta atividade em 
toda família escondia certa passividade que é reaberta com a morte do filho.  

 

Transferência/Contratransferência

Como todas as relações presentes, na relação pai-filho percebemos o movimento de 
transferência e contratransferência, também marca do reconhecimento da alteridade. Nesses 
movimentos fica claro como somos constituídos pelo outro. Quando falamos, falamos através de 
muitas vozes e também escutamos muitas no encontro com o outro. 

O reconhecimento da alteridade nos é caro para pensarmos na situação originária, em 
que Laplanche(1992a) apresenta o bebê como desamparado, passivo, frente aos adultos 
que dele cuidam. Nesses primeiros cuidados o adulto também seduz, implanta o sexual na 
criança: situação necessária para constituição psíquica. A relação díspar é clara, o adulto – e 
seu inconsciente –, ao cuidar do bebê, passa mensagens que são enigmáticas para ele também, 
junto às tarefas de cuidado. A via é dupla: para que o adulto reconheça ali uma criança, deve 
identificar a criança e se identificar com a criança a sua frente. Na paternidade vemos a situação 

originária reaberta também para o pai, que se identifica com seu filho. No caso de Giovanni, 
vemos um pai que não consegue em alguns momentos reconhecer seu filho como outro, como 
desejante.

 A transferência refere-se à restauração de um lugar de sedução originária, reabertura 
que se da sempre no presente, na atualidade das relações, assim como a relação pai-filho. 
André (2012) afirma: “A assimetria do dispositivo analítico decalca a da situação antropológica 
fundamental, reúne de maneira semelhante o adulto e o infans, e se submete ao primado 
do outro – do qual ninguém escapa, é o que contratransferência quer dizer.” (p. 764). A 
contratransferência aparece, pois a restauração dessa situação acontece tanto quanto ao 
enigma tanto quanto ao seu portador, também implicado na complexidade desses afetos que 
foram transpostos para a atualidade. 

Para Laplanche (1993a) a transferência diz justamente deste transporte (transfert): 
“não se pode negligenciar que o transporte é igualmente transformação, deformação: o que 
Freud chama de Entstellung implica que não se pode mudar de lugar sem, ao mesmo tempo, 
sofrer um remanejamento profundo, o que, pessoalmente, caracterizo como uma metabolização” 
(p.214). 

Portanto, na transferência, não se trata apenas de um decalque da situação originária. 
Novas nuances entram em jogo, a transferência não é pura mimese de relações anteriores. A 
incapacidade de Giovanni ao dialogo pode ser entendida como uma reação contratransferencial: 
a reabertura do enigma ao se ver diante do próprio filho, não reconhecendo o que é próprio ao 
garoto e o que diz de seus afetos. 

Como psicanalista, Giovanni parecia razoável, mas a partir da morte do filho a situação 
torna-se insustentável, principalmente com o paciente que atendeu no dia da morte de Andrea. 
Giovanni aparece preso aos seus afetos quanto ao filho, não pode mais silenciá-los. Laplanche 
(1992) afirma que não há dissolução da transferência, mas que há transferência de transferência: 
“a transferência desse processo de transferência para um ou vários outros lugares, em uma ou 
várias outras relações. O único término concebível da psicanálise é, portanto, a transferência 
da transferência” (p.173). 

Giovanni se encontra imerso em seus afetos quanto ao filho, revive diálogos, cria novas 
possibilidades, entra no quarto do filho tentando reconhece-lo, e chega a investigar como 
Andrea pode ter se afogado. O pai parece tentar reinterpretar cenas vividas, procurando sentido 
não apenas para a morte do filho, mas para o que viveram juntos. Lembramos a afirmação de 
Laplanche (1992): “O processo auto interpretativo é potencialmente infinito, felizmente para o 
ser humano! O dia em que esse processo secar, será grave!” (p.173). Ao reviver a relação com 
o filho, novas interpretações são feitas e outros personagens surgem destas interpretações: 
entra em cena a namorada de Andrea, Arianna. 

O luto: o desejo no futuro do pretérito

Não só a paternidade, como também toda relação amorosa, quando subitamente 
terminadas, nos ensinam algo de importante sobre o desejo. Vale a pena retomar uma ideia 
importante de Freud (1915/1999) com relação à morte: “A consideração que temos pelos 
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mortos é maior da que temos pelos vivos” (tradução nossa) (p. 342).

Tomemos uma experiência psíquica tangente à experiência das fantasias de reparação 
que acontecem no luto. Tratam-se de devaneios sobre a morte do cônjuge ou de um ente querido. 
O que significam estas fantasias? Por que representar a morte de alguém que amamos? Seria 
algum tipo de desejo? As interpretações, claro, dependem de cada caso, mas podemos aventar 
uma hipótese geral. Imaginar a morte de um parente querido ou um cônjuge é a forma de 
representar um conflito extremo, cuja solução só se daria na morte do outro. A fenomenologia 
do devaneio é enganosa: seria precipitado interpretá-lo como simples desejo de morte. A morte 
do outro, nestes devaneios, geralmente é acompanhada de uma sensação de liberdade e alívio, 
como se a relação amorosa fosse um tipo de peso. Não é exatamente do outro que nos livramos 
com sua morte em fantasia. É do conflito que ele faz surgir em nossa vida psíquica. No luto, 
temos a fantasia oposta: o cônjuge ou o ente querido ressuscita e fazemos com ele coisas que 
deixamos ou que desejaríamos fazer. Imaginamos, repetidas vezes, cenas vividas. Uma cena 
do filme metaforiza a repetição colocada em movimento pelo luto: Giovanni escuta o mesmo 
trecho de uma música repetidas vezes, enquanto imagina que corre com Andrea. O desejo 
de tornare indietro, isto é, de retroceder, de voltar atrás, geralmente vem acompanhado da 
figuração da relação amorosa no seu melhor, sem conflitos. No luto e na fantasia de morte de 
pessoas queridas, nosso desejo é conjugado no futuro do pretérito. O conflito, em ambos os 
casos, desaparece: seja pela morte do outro, seja pela sua ressurreição numa forma idealizada.

Para Freud (1917/2011) as lembranças e expectativas com o objeto perdido são 
hipercatexizadas no luto, e o desligamento da libido deve ocorrer de forma lenta e dolorosa 
de cada uma dessas lembranças até que o trabalho do luto se conclua e o ego fique livre para 
novos investimentos. 

O momento de luto é propicio para a ambivalência que já existia na relação com o objeto 
se torne manifesta, o que era antes reprimido, já que os conflitos, para Freud (1917/2011), são 
mantidos inconscientes. O trabalho lento do luto é explicado também como uma nova adaptação 
ao teste de realidade, o sujeito relembra o objeto, investe libido na rememoração das vivências 
e se depara repetidas vezes com sua ausência. Freud (1917/2011), então, questiona como 
esse trabalho se conclui. A hipótese aventada é a de que ter contato sucessivamente com o 
fato de que o objeto não mais existe levanta a questão de que o próprio ego pode ter o mesmo 
destino, logo: “deixa-se determinar pela soma de satisfações narcísicas que dadas pelo fato de 
estar vivo, e desfaz sua ligação com o objeto aniquilado.” (p.79). Laplanche (1998) descreve 
pormenorizadamente como se dá esse desligamento com o objeto aniquilado. 

Trabalho de luto

Laplanche (1998) analisa “Luto e Melancolia” (1917/2011), de Freud,  a partir da 
noção de objeto e sua consequente perda. O que está em jogo é o vínculo com o objeto e o que 
acontece quando esse vínculo é abalado: o trabalho de luto. Laplanche (1998) questiona: “Em 
que consiste, pois, esse trabalho? O seu fundamento reside no fato de que, se o objeto, nos 
casos típicos, desapareceu, o vínculo com o objeto subsiste, de modo que o sujeito encontra-
se diante de uma tripla possibilidade.” (p.295).  As possibilidades indicadas são perecer com 
o objeto; manter o vínculo e o objeto, de forma quase ou completamente alucinatória; ou a 
terceira possibilidade: o luto propriamente dito. 

 O luto propriamente dito diz respeito à concretude do laço afetivo com o objeto, fato que 
exige que o sujeito, para sair da condição do luto, “transmute” ou “aniquile” o laço que outrora 
mantinha com o objeto até que o ego consiga investir em outros objetos. Essa liberação da 
libido para outras tarefas efetua-se à custa de um trabalho que deve ser realizado em detalhe: 
é o que Freud descreve como hipercatexização do objeto perdido e com tempo, desligamento 
da libido, desmantelamento do objeto. Laplanche (1998) descreve o trabalho de luto: 

O trabalho do luto, o trabalho do desapego, é necessariamente um trabalho 
parcialmente mortífero, mesmo que conserve igualmente, mas sob uma outra 
forma, o objeto perdido. Como todo trabalho, o trabalho do luto transforma e 
mata o objeto, ele “mata o morto” pela segunda vez. Entretanto, trata-se de um 
assassinato “temperado”, no pormenor, e que não está isento de contrapartidas. 
(p.308)

Ao final do trabalho de luto o ego encontrar-se-á livre, sem as inibições que o prendiam 
ao objeto perdido, sinalizando que o trabalho foi completado.

Giovanni, ao reviver através dessas fantasias de reparação a relação com Andrea 
parece aos poucos conseguir realizar um trabalho de luto. Com a chegada de Arianna novos 
investimentos são possíveis. A família de Giovanni oferece carona à garota e seu amigo, e o que 
seria apenas um trajeto curto, até o ônibus que ela pegaria, torna-se uma viagem até um país 
vizinho. Juntos, eles atravessam a fronteira, conseguem se movimentar de novo. A metáfora da 
carona é importante, pois mostra o quanto todas as relações são contingenciais, transitórias. 

Novas interpretações, rearranjos e investimentos são sempre possíveis. Não admitir que 
não haja garantias e que nossos arranjos, por mais que os amemos, não são “para sempre” 
pode levar a uma interpretação que se aproxima da melancolia: uma rigidez em que são 
impossíveis novos investimentos, a sombra do objeto para sempre no eu, incapaz de viver a 
transitoriedade. Barthes (2011) descreve o trabalho de luto: “Não suprimir o luto (a dor) (ideia 
estúpida do tempo que abolirá), mas mudá-lo, transformá-lo, fazê-lo passar de um estado 
estático (estase, entupimento, recorrências repetitivas do idêntico) a um estado fluido” (p.139). 

 Voltamos aqui à cena em que Andrea rouba um fóssil, uma amonite rara. Podemos 
interpretar essa cena como Andrea querendo recuperar algo do passado, de um “outro tempo”. 
Talvez deseje mostrar que há algo fossilizado como a concha de amonite: sua bela forma 
circular-labiríntica não é a vida, o objeto morto, incapaz de mudanças. O roubo do objeto que 
eterniza um tempo que já é passado soa como prenúncio do que ocorreria no filme, como uma 
mancha de morte que já havia se instalado. Tartt (2013) apresenta a efemeridade em metáfora 
com as artes plásticas:

Toda vez que vir moscas ou insetos numa natureza-morta – uma pétala 
murcha, um ponto preto na maçã -, é uma mensagem secreta que o pintor 
está te passando. Ele está te dizendo que as coisas vivas não duram – tudo 
é temporário. A morte na vida. É por isso que se diz natureza-morta. Talvez 
você não perceba de cara, com toda a beleza e a exuberância, a manchinha de 
podridão. Mas se olhar melhor – ali está. (p.27)

É tudo temporário, mas não necessariamente associado à podridão, ser temporário é o 
que nos coloca em movimento, em constante trabalho. É importante reconhecer a contingência 
de nossas relações para continuarmos o trabalho de amor, sem deixar que a manchinha de 
podridão cresça e tome lugar do que é belo e exuberante. 
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Trabalho de amor

Para Laplanche (1993b) todo trabalho é trabalho de luto, portanto, com o trabalho de 
amor não seria diferente. Mas do que nos enlutamos no amor? Estamos em constante trabalho 
de luto pela libido desprendida do ego para o objeto. O temor de perder o objeto de amor 
parece se dever ao fato de que a libido que se encontra investida no objeto deverá retornar ao 
ego, correndo o risco de não conseguir realizar esse caminho, tememos perder libido para o 
objeto. É interessante fazer dialogar essa ideia com o que sintetiza Barthes (1989):

 O mesmo, parece, se passa com a angústia de amor: ela é o temor de um luto que 
já ocorreu, desde a origem do amor, desde o momento em que fiquei encantado. 
Seria preciso que alguém pudesse me dizer: Não fique mais angustiado, você já 
o(a) perdeu. (p. 22)

 Diante da constatação da transitoriedade dos arranjos amorosos podemos nos 
questionar por que continuar o trabalho de amor. Freud (1915/2006) se propõe a responder 
tal pergunta em reflexão sobre a transitoriedade. Ao se deparar com o fato de que toda a beleza 
esta condenada à extinção, podemos, como o poeta do texto freudiano, lhe retirar valor, dado 
a sua transitoriedade, porém Freud (1915/2006)  argumenta que ocorre-lhe justamente o 
contrário: a transitoriedade do belo implica um aumento de valor:

Era incompreensível, declarei, que o pensamento sobre a transitoriedade da 
beleza interferisse na alegria que dela derivamos. Quanto à beleza da Natureza, 
cada vez que é destruída pelo inverno, retorna no ano seguinte, do modo que, 
em relação à duração de nossas vidas, ela pode de fato ser considerada eterna. 
A beleza da forma e da face humana desaparece para sempre no decorrer 
de nossas próprias vidas; sua evanescência, porém, apenas lhes empresta 
renovado encanto. Uma flor que dura apenas uma noite nem por isso nos parece 
menos bela. (p.317)

Freud afirma que o temor do luto era o que fazia com que alguns indivíduos deixassem 
de apreciar a beleza do que é efêmero, mas sua interpretação era de que a significação desses 
elementos poderia sobreviver a vida emocional a parte de sua durabilidade concreta. 

Mesmo diante da perda causada pela guerra Freud (1915/2006)  insiste no argumento 
de que até os objetos que perdemos não deixam de ter valor por terem se revelado perecíveis. 
Tememos o luto, mas, como vimos, até o luto é transitório, e passado o período penoso somos 
sempre capazes a novas criações. Novas caronas, quando o caminho daqueles que estão juntos 
já não nos servir mais, ou para quando os caminhos a serem seguidos forem demasiadamente 
diferentes.

Giovanni sabe, como analista, que o trabalho da pulsão sexual de morte, trabalho de 
desligamento, pode estar a serviço da vida. Em primeiro lugar no que diz respeito ao trabalho 
de luto: desligar-se do objeto perdido para não se perder nele. Depois, a partir desse modelo 
do luto, o trabalho de análise, de perlaboração: desligar sentidos, para poder recompô-los, 
desarticulá-los para ligá-los de uma nova forma.

 O filme O Quarto do Filho, portanto,nos ajuda a pensar em como a paternidade 
pode reabrir a situação originária naquele que se coloca na posição de cuidador. Situação de 

transferência, portanto, na medida em que o filho funciona como enigma diante do qual o pai 
deve pôr-se a trabalhar.
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Resumo

O presente trabalho pretende analisar um recorte da relação entre a Instituição 
monogâmica e a experiência da paternidade na contemporaneidade A partir do diálogo entre 
a Psicanálise, o Direito e a Literatura, áreas fronteiriças no que diz respeito a este tema, 
investigando o lugar da paternidade no Direito da Família e na tragédia Íon, de Eurípides. Partimos 
do princípio de que tanto a Instituição do casamento quanto a da paternidade, antes de serem 
naturais, são históricas, contingenciais e, acima de tudo, pulsionais, estando, portanto, sujeitas 
às vicissitudes do inconsciente, ou seja, da pulsão. Tratando-se da área jurídica nota-se que, é 
devido à diferença de legitimidade entre a paternidade dentro da monogamia e fora dela que 
foi preciso que a equivalência jurídica entre filhos dentro e fora do casamento se fizesse valer. 
Na peça Íon fica explícito o quão restrito o reconhecimento da paternidade e da legitimidade 
da filiação podem estar quando limitados pela monogamia enquanto Instituição fundamental. A 
partir desta obra podemos perceber as diferenças entre maternidade e paternidade, em termos 
de reconhecimento público do sujeito e feito por esses sujeitos cada um em seu lugar social. 
Interpretamos os elementos implícitos, explícitos e as repetições construindo a hipótese de que 
a obscuridade à qual as questões referentes às mulheres é relegada,e a exigência de virilidade 
dos homens servem para proteger as identificações de gênero facilitadas pela sociedade. 
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É notável o quanto a família tomada enquanto Instituição, tanto em termos de ideais 
quanto de formatações, se modificou ao longo da história ocidental. A maior igualdade entre 
gêneros, o movimento feminista, os avanços da medicina reprodutiva e as exigências do 
consumo são apenas alguns dos fatores que contribuíram e ainda contribuem para que novas 
formas de intimidade e parentalidade se coloquem como questão e sejam vivenciadas. Esses 
fatores, e outros, tomados enquanto questões, poderia-se dizer, sociais, tem sido alvo de grande 
interesse da Psicanálise, que se debruça sobre eles no intuito de produzir um conhecimento 
compatível com as realidades que vemos se modificarem e modificarem as relações sociais.

Aparentemente, os psicanalistas têm apresentado opiniões divergentes quanto ao 
estatuto da família e os papéis de cada sujeito dentro dela na contemporaneidade (Laurant, 
2005). Alguns, por exemplo, colocam-na intimamente, quando não necessariamente, vinculada 
e/ou fixada à monogamia, o que leva a uma naturalização desta Instituição e ao seu apagamento 
como causa de questionamentos. Partindo desta questão e assumindo uma postura crítica 
quanto a esta ideia, este trabalho propõe-se a analisar o recorte da relação entre a Instituição 
monogâmica e a experiência da paternidade na contemporaneidade. Para tal, faremos um 
breve percurso por algumas áreas fronteiriças à Psicanálise, como o Direito e a Literatura, 
investigando o lugar da paternidade no Direito da Família e na tragédia Íon, de Eurípides.

O jurista Rodrigo Cunha Pereira (2004), especialista em Direito da Família, coloca que “O 
sistema monogâmico, antes de ser um sistema de regras morais, (...) é um sistema organizador 
das formas de constituição de famílias, que se polariza com o sistema poligâmico” (p.77). O 
autor acrescenta ainda que não há civilização sem proibições ou interdições e que, portanto, 
o acordo monogâmico cumpriria, de acordo com essa perspectiva, a função de tais proibições 
e/ou interdições necessárias. Tais proibições e/ou interdições implicariam, acima de tudo, num 
pacto de fidelidade e numa renúncia pulsional a múltiplos parceiros simultâneos para que assim 
possa haver uma civilização. No entanto, é interessante lembrar que a exigência de fidelidade 
conjugal recai preponderantemente sobre a mulher, fazendo valer juntamente com estas 
interdições a norma machista hegemônica. 

No texto “O tabu da virgindade” Freud (1917/2006) aponta para a origem da monogamia 
como sendo a “continuação lógica do direito à posse exclusiva da mulher, que constitui a essência 
da monogamia, a extensão desse monopólio para incluir o passado” (p. 201). Tal exigência de 
exclusividade sobre a mulher teria como função, por sua vez, apagar qualquer dúvida quanto à 
paternidade dos filhos gerados por ela. Catalán (2012) complementa que os gregos afirmavam 
abertamente que os principais objetivos da monogamia eram a primazia do homem na família e 
a certeza em relação à paternidade:

O casamento – um dos ninhos para o amor verdadeiro –, quando visto a partir 
de sua historicidade, exsurge como reflexo do aprimoramento bem elaborado de 
construções pretorianas que visavam a facilitar a sujeição da mulher aos desejos 
do marido e a garantir – por meio de mais uma ficção – que cada filho dela fosse, 
também, um filho dele. (p. 635).

Percebe-se, claramente que tanto a Instituição do casamento quanto a da paternidade, 
antes de serem naturais, são históricas, culturais, sociais e contingenciais, mas acima de 
tudo são pulsionais e, portanto, estão sujeitas às vicissitudes da pulsão. Em outras palavras, 
pode-se dizer que a colonização destas Instituições pela pulsão sexual, coloca-as a serviço 
do inconsciente, tanto enquanto fontes de recalcamentos, quanto como fontes de satisfação 
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libidinal. 

Na área jurídica, mais especificamente no campo do Direito, por exemplo, é interessante 
notar que, no que diz respeito à família, a produção e atualização do conhecimento parece ter 
de se haver mais prontamente com as novas práticas sociais de relacionamento, flexibilizando 
sentenças, remodelando as leis e criando jurisprudência, no intuito de conservar o princípio 
máximo da dignidade da pessoa humana. É sabido que o Direito da Família baseia-se no 
princípio da monogamia1, no entanto, as formas de relacionamento tem se transformado de 
maneira estonteante em nossa sociedade, obrigando os juristas a lidar com formatações antes 
inimagináveis em termos de constituição familiar. Percebe-se que por mais que a monogamia 
seja um princípio organizador e formate famílias tradicionais — pai, mãe e filhos e/ou filhas, o 
Direito tem buscado apreender outras possibilidades de constituição familiar (Pereira, 2004). 
Na medida em que essas novas formatações familiares se apresentam, como tem acontecido, 
por exemplo, nos casos em que a justiça reconhece os direitos de famílias simultâneas (casos 
em que se reconhece a existência de união estável de um sujeito com mais de uma pessoa) ou 
a equidade, perante a lei, da parentalidade biológica e da parentalidade socioafetiva, o Direito 
tem buscado repensar as diretrizes de ação no processos em que esses pontos estão em 
questão. 

Outro exemplo das tentativas de apreensão destas novas possibilidades pelo Direito é o 
reconhecimento da multiparentalidade (ou pluriparentalidade), que seria a possibilidade jurídica 
conferida ao genitor biológico e ao genitor afetivo de invocarem os princípios da dignidade 
humana e da afetividade para ter-se garantida a manutenção e/ou o estabelecimento de vínculos 
parentais (Catalán, 2012). O registro do sujeito implica, portanto, no reconhecimento dos direitos 
e deveres daqueles envolvidos nas condições de parentalidade e filiação, reconhecimento, este, 
que vai, aos poucos, afastando-se das determinantes meramente genéticas das relações, e 
abrindo espaço para o desejo se colocar em questão. Mesmo que a norma social legitime como 
válido a uniparentalidade dentro da monogamia, eventos como os citados acima mostram que 
a área jurídica e o campo do Direito tem flexibilizado essa formatação, colocando em evidencia 
exceções que dizem de uma realidade. 

Na peça Íon de Eurípides podemos perceber algumas questões que nos parecem bastante 
atuais no que diz respeito à relação entre a paternidade e a monogamia. Esta obra, datada 
de 414 - 412 a.C., conta a história de Creúsa, princesa de Atenas, que, ao ser violentada pelo 
deus Apólo, dá a luz em segredo a uma criança, a qual abandona em uma gruta, por vergonha 
na esperança de que Apólo a salve, mesmo sabendo que o deus poderia simplesmente deixá-la 
a mercê das feras para morrer. O deus Hermes, a pedido de seu irmão, leva então a criança a 
Delfos, depositando-a nas escadas do templo consagrado a Apólo. A profetisa do templo cuida 
da criança até que se torne um adulto. Sendo assim o jovem vive e cuida do templo como se 
fosse seu lar, tendo Apólo como seu pai, já que este o havia recebido em seu templo, mesmo 
não sabendo o quanto sua crença nisto estava próxima à realidade. 

Creúsa e seu marido estrangeiro, Xuto, chegam a Delfos a procura do oráculo no templo 
de Apólo para que lhes diga se terão ou não uma descendência, já que até o momento a 
união dos dois foi infértil. Ao encontrar-se com Íon na porta do templo, Creúsa conta-lhe sua 
história referindo-se a experiência de vida de uma amiga. Quando Xuto consulta o oráculo 

[1] Indica-se conferir o Art. 1.566 do Código Civil.

recebe a promessa de que teria seu tão sonhado filho. Este filho seria o jovem que ele primeiro 
encontrasse ao sair do templo. Ao sair, Xuto logo vê a Íon que permanecia na porta do templo, 
onde havia conversado mais cedo com Creúsa. e presume-o seu filho, fruto de sua união com 
uma bacante e logo deseja comemorar a descoberta e cobrir o suposto filho de amor e riquezas. 
Íon se deixa levar pela profecia proferida pelo oráculo a Xuto, embora relutante por não saber 
se seria aceito em Atenas devido à sua descendência, sendo estrangeiro e bastardo. Creúsa, 
ao descobrir tal oráculo, com medo de perder seu lugar em sua própria casa e até mesmo 
ser morta por eles, trama o assassinato de Íon, mas, falhando o plano, foge para o templo de 
Apólo onde não poderia ser rechaçada. Lá mesmo, a profetisa entrega a Íon a cesta na qual foi 
encontrado e, sabendo Creúsa todos os objetos da cesta, descobrem-se mãe e filho. O plano de 
Apólo é então revelado pela deusa Atenas e ambos retornam felizes à sua pátria.  

Esta obra explicita o quão restrito o reconhecimento da paternidade e da legitimidade da 
filiação podem estar quando limitados pela monogamia. A resposta de Íon à proposta de Xuto 
de voltarem a Atenas é um claro exemplo disso: “Nesta cidade cairei, sofrendo do duplo mal de 
ser filho de um estrangeiro e, ainda por cima, bastardo. Alvo desta censura, se me faltar o poder, 
serei alcunhado de ninguém, filho de ninguém” (Eurípedes, s/d). Apesar de, em termos jurídicos, 
haver atualmente a equivalência de direitos entre os filhos nascidos dentro do casamento e 
os nascidos fora, percebe-se que o estatuto de ambos é diferente em relação à Instituição 
familiar tradicional. Aparentemente, a paternidade ainda exerce um efeito de reconhecimento 
público, principalmente quando está inserida num contexto conjugal que respeita a norma da 
monogamia. Pode-se inclusive pensar que é devido a esta diferença de legitimidade entre a 
paternidade dentro da monogamia e fora dela que foi preciso que esta equivalência jurídica se 
fizesse valer. 

Na história de Íon, percebe-se o movimento constante de Creúsa para que Apólo se 
reconhecesse como pai e assumisse a responsabilidade pelo fruto de seu ato violento. Isso 
pode ser percebido desde quando Creúsa deixa a criança na gruta, na esperança de Apólo 
salvá-la, até quando vai a Delfos pedir um oráculo secreto ao deus que dissesse o que havia 
sido da criança. Apólo, em certo sentido, cuida de Íon, lhe provê os bens que necessita para 
sobrevivência, inclusive uma mãe adotiva, mas em momento algum se envolve na história e 
se  permite reconher-se como pai. Seu único ato é conceber a criança, sendo que delega a 
seus irmãos, Hermes e Atenas, salvar a criança da gruta e confirmar a paternidade divina. 
Apesar disso, é sob a guarda de Apólo que Íon cresce. Creúsa, impossibilitada de dar à luz uma 
criança sem estar casada, ressente-se da perda dos direitos sobre o filho: “Não seria justo, 
[Apólo] regozijar-se sozinho com um bem comum” (grifo nosso) (Eurípedes, s/d). Um filho 
seria um bem. Bem que Apólo manteve até chegada a hora oportuna em que Íon pudesse ser 
reconhecido por outro homem, no caso Xuto, quem lhe proveria não só de bens e títulos, mas 
também de afeto.

A partir desta obra podemos perceber as diferenças entre maternidade e paternidade, 
em termos de reconhecimento público do sujeito. Creúsa, além de não poder ter filhos fora 
do casamento, é impedida de reconhecer Íon como seu filho legítimo para que Xuto também 
possa fazê-lo e, assim, terem uma descendência. Tomando esta tragédia como um texto 
representativo das práticas sociais, não só da época em que foi escrita, mas que perduram 
até hoje, podemos, interpretar os elementos implícitos e explícitos, assim como as repetições, 
como sugere Laplanche (1978), fazendo a hipótese de que a obscuridade à qual as questões 
referentes às mulheres é relegada, e a exigência de virilidade dos homens servem para proteger 
as identificações de gênero facilitadas pela sociedade. Da mesma forma, percebemos que a 
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relação construída, ou facilitada, entre a monogamia e a paternidade é apenas uma das saídas 
possíveis para a constituição de famílias pelos sujeitos.
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Resumo

A partir das considerações feitas por Laplanche e o método da psicanálise aplicada 
elaborada por Mezan (2002), visa-se analisar o filme Procurando Nemo (2003), para 
questionamento da visão psicanalítica clássica. No caso, alguns conceitos elaborados por 
Winnicott são colocados em prova. Além disso, para dar respaldo à análise do filme em questão, 
são apresentadas elaborações feitas por Bettelheim (1978/2014). Através das considerações 
conceituais apresentadas acima e do estudo do filme, percebe-se que o papel do gênero não 
influi no cuidado, pelo contrário: o que está em jogo é o papel instaurador da sexualidade. 

Palavras-chaves: Sexualidade; Gênero; Cuidado. 

[2] Artigo fruto da pesquisa intitulada Entre o cuidado e a sedução: Diálogos entre Winnicott e 
Laplanche.
[3] Aluna graduanda do curso de Psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
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Segundo Bruno Bettelheim (1978/2014), os contos de fadas possibilitam “aprender 
mais sobre os problemas interiores dos seres humanos, e sobre as soluções corretas para 
seus predicamentos em qualquer sociedade” (p. 12). Os contos de fadas também possibilitam 
que conflitos internos sejam exteriorizados de maneira simbólica, não suscitando mecanismos 
de defesa nos adultos e angústia nas crianças; nesse aspecto, o irrealismo dos contos de fadas 
é muito caro. 

 A partir de todas essas considerações, visa-se analisar o filme de animação Procurando 
Nemo (2003), que conta a estória de um peixe palhaço, Marlin, que supera todos os obstáculos 
apresentados em seu caminho para resgatar seu filhote, Nemo. Esse filme foi escolhido para 
auxiliar no objetivo desse estudo, que é compreender o papel do pai, na contemporaneidade, 
em situações nas quais ele é o principal cuidador. Tomaremos a obra como espécie de conto 
de fadas contemporâneo, já que sua estrutura narrativa guarda semelhança com as estórias 
infantis estudadas por Bettelheim (1978/2004).

A análise do filme partirá do diálogo teórico entre as teorias de Winnicott e Laplanche. 
Para tal, é caro o método da psicanálise aplicada a qual dita que ao analisar uma obra cultural 
deve-se estar atento ao que torna o objeto válido para estudo, ou seja, sua particularidade. 
Além disso, é necessário utilizar o método comparativo, através da aplicação da hipótese 
formulada - a partir do elemento em destaque - nas outras partes do objeto de estudo. Dessa 
maneira, a projeção do analista é evitada e permite-se que ele fique mais atento ao inconsciente 
da obra (Mezan, 2002).

Vale ressaltar que, com o suporte da psicanálise aplicada, é possível dar contiguidade 
ao movimento da revolução copernicana que, segundo Laplanche (1993), inicia-se na teoria 
freudiana quando é formulada a teoria da sedução. No entanto, quando ela é abandonada, há 
o retorno ao ptolomeismo:

estamos no direito de afirmar que o ptolomeismo do psiquismo humano, 
o recentramento narcísico, sucede, como a seu pressuposto, a uma etapa 
“copernicana”, onde o pequeno lactante gravita em torno do outro e é passivo 
em relação às suas mensagens. (Laplanche, 1993, p. 17).

Com isso em mente, o filme será analisado colocando em cheque as considerações 
psicanalíticas clássicas, nas quais o cuidado e a relação dos pais com o infante são regrados 
pela noção de apoio às moções instintuais da criança, tirando o papel intrínseco da sexualidade 
e do cuidador no processo.

Teoria do amadurecimento de Winnicott

A teoria do amadurecimento de Winnicott é fundamentada no preceito de uma tendência 
inata ao desenvolvimento, ou seja, à integração em uma unidade. No entanto, essa tendência 
não significa uma determinação: para que ela seja concretizada, é necessário um ambiente 
facilitador que forneça cuidados suficientemente bons. Nesse ponto, o foco recai na mãe, que é 
pontuada como a principal cuidadora da criança. 
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A teoria do amadurecimento fundamenta-se na

descrição e conceituação das diferentes tarefas, conquistas e dificuldades 
que são inerentes ao crescimento em cada um dos estágios da vida, desde 
o momento em que um estado de ser tem início, ainda na vida intra-uterina, 
estendendo-se pela infância, adolescência, juventude, idade adulta e velhice até 
a morte. (Dias, 2008, p. 34)

Assim sendo, a ênfase do amadurecimento recai nos estágios iniciais da criança, nos quais 
as tarefas de integração no tempo e no espaço, habitação da psique no corpo e constituição do 
si-mesmo, são postas para o sujeito.

Apesar desses estágios não serem lineares, certas tarefas só podem ser realizadas 
se as dos estágios anteriores tiverem sido completadas. Caso isso não ocorra, novas tarefas 
irão surgir e o sujeito, carecendo da maturidade necessária, não poderá realiza-las. Ele pode 
encontrar uma maneira de resolvê-las, seja pela racionalização ou pelo mecanismo de defesa 
do falso si-mesmo, no entanto, como a base utilizada para essas soluções não está assentada 
de maneira firme, suas aquisições não serão integradas em seu si-mesmo. Desse modo, o 
processo de amadurecimento é interrompido e um distúrbio emocional é instaurado.

 A partir do esboço feito, pode-se ter um vislumbre da teoria que, apesar de apresentar 
vários pontos positivos, padece em certos aspectos, tais como: a dessexualização do processo 
do amadurecimento; a simplificação do papel do pai como suporte da mãe e como instaurador 
da lei na criança; a noção de uma tendência ao amadurecimento que é inata.

 Com respeito à dessexualização do processo do amadurecimento, é cara a contribuição 
de Laplanche (1997), no livro Freud e a Sexualidade: o desvio biologizante:

A ideia de apoio (...) não tem mais, evidentemente, seu lugar: as pulsões 
estão presentes desde toda a eternidade, de modo que a gênese do sexual no 
indivíduo não é de modo algum um problema. A sedução e o seu fundamento 
necessário, a propriedade do outro na constituição do sujeito sexual, é, da 
mesma forma, perfeitamente estranha a um sistema em que o adulto objeto 
serve principalmente de ponto de fixação para movimentos instintuais, por 
natureza endógena da criança. (p. 95).

Portanto, percebe-se que, na teoria winnicottiana, a sexualidade no seu caráter de ligação 
e desligamento não é considerada; o cuidado do cuidador para com o bebê não é visto como 
impregnado de mensagens enigmáticas que remetem a conteúdos inconscientes e recalcados. 

O episódio da baleia e o renascimento

Em Procurando Nemo, vemos um pai que é o único cuidador da família. Desde o início 
de vida de Nemo, Marlin estava atento, de maneira excessiva, aos cuidados de que o filhote 
necessitava. Após sua longa jornada, do fundo do oceano para o ambiente terrestre, Marlin, 
através de sua parceria com Dori e do percurso repleto de percalços, passa a ser menos 
restritivo para com Nemo.

Como Dori provoca essa mudança em Marlin? Para responder a essa pergunta, 

é importante a cena em que ambos estão dentro de uma baleia: Marlin está nervoso e se 
debatendo contra a boca do peixe, tentando forçar sua saída; Dori, por outro lado, está tranquila 
e se divertindo com a quantidade de água presente. Marlin irrita-se com a colega e a culpa pelo 
o que aconteceu; nesse momento, a personagem se entristece e segue um diálogo entre ela e 
Dori no qual Marlin fala que “tinha prometido que nada aconteceria” com seu filho. Dori, então, 
pontua que essa promessa era estranha, pois, se ela fosse cumprida, nada, de fato, aconteceria 
com Nemo.

Na cena seguinte, o nível de água dentro da criatura reduz drasticamente e a baleia 
começa a empurrar os peixes com sua língua para um nível mais interior de seu corpo. Dori acha 
que eles devem se soltar, Marlin não concorda e manda Dori parar com o que estava fazendo 
e fala: “você acha que pode fazer essas coisas, mas não pode, Nemo!”. Logo em seguida, a 
própria personagem se espanta com o que tinha dito, pois, tal fala foi a mesma que Marlin tinha 
dito ao Nemo quando o filho foi ao mar aberto, em direção ao barco.

A cena no interior da baleia, portanto, simboliza a mudança interna que ocorre em 
Marlin; assim como na estória de Jonas e a baleia, “a permanência de Jonas no estômago do 
peixe tinha um propósito – a saber, o de voltar à vida como um homem melhor” (Bettelheim, 
1978/2004, p.250). Isso pode ser verificado em Procurando Nemo a partir da comparação do 
comportamento de Marlin no início do filme com o final, no qual ele se mostra animado com o 
dia de aula de Nemo, brinca com o filhote no caminho da escola e conta piadas para os pais dos 
outros alunos, completamente o oposto de como ele se portava antes. Assim, percebe-se que 
a cena de Marlin no estômago da baleia simboliza o renascimento desse pai.

Simbolização e subjetivação

Na segunda parte do livro Problemáticas II – Castrações, Simbolizações é discutida 
a questão da circuncisão que, trabalhada na teoria freudiana, é vista como um símbolo da 
castração. Tal ideia confirma a visão do pai na teoria psicanalítica clássica que, nas palavras de 
Laplanche (1988):

O pai, nessa perspectiva, é apresentado como ciumento e cruel, não só na 
pré-história mas também como pai atual. Em outras palavras, para confirmar 
a teoria freudiana da castração, conclui Bruno Bettelheim, seria necessário 
provar que aqueles que continuam ameaçando de castração os filhos pequenos, 
ou exercendo as práticas que constituem seus símbolos (isto é, as feridas 
simbólicas), os próprios pais, são ciumentos e cruéis (...) se o afeto do lado 
dos pais é necessariamente aquele que o mito lhes atribui, também na criança, 
no menino operado, o afeto é considerado unívoco: para harmonizar-se com a 
chamada teoria clássica, ele deve ser necessariamente medo ou angústia. (p. 
174)

Percebe-se, portanto, que a teoria da castração é um fator limitador de todas as facetas 
que a paternidade pode englobar; em outras palavras, tal teoria não abarca a visão de um 
pai amoroso, cuidador, que pode gerar sentimentos no filho que não serão, exclusivamente, 
angustiantes. Ademais, é necessário pontuar que tal teoria só é passível de ser aplicada ao 
menino.
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Paternidade e gênero: crítica à dobra ideológica

Percebe-se, logo nos minutos iniciais do filme, um pai viúvo que toma conta de seu 
filho o qual tem ímpeto para sair de casa, ir para a escola e conviver com outras crianças que 
não conhece. Segundo Dias (2014), “Nenhum bebê, nenhuma criança, pode vir a tornar-se 
uma pessoa real, a não ser sob os cuidados de um ambiente que dá sustentação e facilita os 
processos de amadurecimento” (p. 94).

Portanto, Nemo foi cuidado num ambiente que propiciou um bom acolhimento de 
seus gestos espontâneos; houve, para ele, um pai que possibilitou o seu crescimento 
pessoal, emocional e o deixou confiante para buscar novas vivências. Tal evidência permite o 
questionamento do conceito de mãe suficientemente boa, que a define como sendo “capaz de 
reconhecer e atender à dependência do lactante, devido à sua identificação com ela, a qual lhe 
permite saber qual é a necessidade do bebê, num dado momento, e responder a ela” (Dias, 
2014, p. 129).

 Um pai não poderia exercer essas funções? Um cuidador, independente do seu gênero 
e orientação sexual, não poderia estabelecer esse tipo de relação com uma criança? Por que 
restringir tal comportamento à apenas a mãe?

No texto “Preocupação materna primária” (1956/1978), Winnicott diz que:

a mãe de um bebê é biologicamente condicionada para a sua tarefa de lidar de 
modo todo especial com as necessidades do bebê. Em linguagem mais comum, 
existe identificação – consciente, mas também profundamente inconsciente – 
que a mãe tem com o seu bebê. (p. 399)

Percebe-se, portanto, o desvio biológico que Winnicott apresenta em sua teoria, já que 
a capacidade de identificação com o bebê não é algo exclusivo da mãe: qualquer cuidador 
emocionalmente envolvido com a criança e que zela pelo bem-estar da mesma está apto para 
essa identificação. Tal aspecto do cuidado é bem ilustrado em Procurando Nemo, nas cenas 
de cuidado de Marlin para com Nemo; como exemplo, podemos citar não apenas o tremendo 
esforço que ele dispende para encontrar seu filhote, mas também o início do filme, momento em 
que Marlin fica atento ao filho para saber se ele tomou os cuidados diários: escovar; e certificar-
se que Nemo está conseguindo movimentar sua menor barbatana.

Laplanche em Freud e a sexualidade (1997) discorre sobre o apoio que, a partir da 
relação de autoconservação formulada pela teoria freudiana, tira de cena o inconsciente do 
cuidador na interação com a criança.

Ainda nesse aspecto, a interação entre o cuidador e a criança é vista como imbuída da 
linguagem da ternura, ou seja, isenta do sexual. No entanto, “a relação de autoconservação 
atrai a sedução, e de muitas maneiras, Primeiro, primordialmente, a autoconservação é aberta 
para o outro, ela implica o outro” (Laplanche 1997, p. 59). Assim, o cuidado é visto como 
impregnado de mensagens inconscientes nos gestos do adulto, que serão implantados no 
corpo da criança.

A visão dessexualizada da autoconservação irá afetar outra construção teórica: “o 
narcisismo se torna um estádio biológico de início, o que nos reconduz a esse outro aspecto do 

desvio freudiano, a tentativa de descrever uma gênese endógena do ser humano” (Laplanche, 
1997, p. 87). Logo, é notável que a passagem da relação de autoconservação para o narcisismo 
não está bem assentada: é necessária uma via articuladora entre ambos, na qual a transmissão 
de mensagens enigmáticas seja considerada. Em outras palavras, a sedução deve ser cogitada, 
pois ela irá colocar a criança ao trabalho de metabolizar as mensagens enigmáticas que recebe 
do adulto, tanto em formas verbais quanto não-verbais.

Deste modo, tendo em vista as observações de Laplanche, o que estaria em primeiro 
plano na “preocupação materna primária” não seria a maternidade, e sim a sedução: não é 
possível separar o sexual da formação da criança e da sua relação com o cuidador. 

Em Procurando Nemo vemos dois personagens, Marlin e Crush, com formas de cuidado 
completamente diferentes: enquanto o primeiro é extremamente preocupado, vigilante, restritivo, 
Crush é um pai liberal e muito tranquilo. Percebe-se que ambos, cada a qual a sua maneira, 
estão identificados com seus filhos de uma forma que os permite estar em sintonia com o que 
Squirt e Nemo precisam.

O ódio do pai e o episódio do tubarão

O papel do pai, na teoria winnicottiana, define-se como sendo “duplicador dos cuidados 
maternos” (Dias, 2014, p. 135) e responsável por manter um ambiente tranquilo para a mãe 
poder cuidar do infante. Além disso, segundo Winnicott (1986), o pai é vivido, pela criança:

como um aspecto da mãe que é duro, severo, implacável, intransigente, 
indestrutível e que, em certas circunstâncias favoráveis, vai gradualmente se 
tornando aquele homem que se transforma num ser humano, alguém que pode 
ser temido, odiado, amado, respeitado. (pp. 103-104)

 Portanto, um cuidador, tal como Marlin, que cria Nemo sozinho e o provê dos cuidados 
necessários, não é compreendido por essa teoria: ele é tratado como exceção que o engloba na 
categoria de pai que conseguiu suprir os cuidados maternos para com a criança.

Ademais, tratando-se da mãe para a teoria winnicottiana, ela deve tolerar seu próprio 
ódio em relação à criança, sem negá-lo para si mesma ou atuando-o diretamente sobre o bebê 
(Dias, 2014). Mas, e o pai?

 Marlin, ao ir em direção ao barco no qual Nemo havia se aproximado, diz: “Você vai 
ficar preso aí e eu terei de salvá-lo!”. Isso permite a hipótese de que Marlin tem problemas 
em aceitar seu ódio perante seu filho, pois sua companheira morreu para tentar salvar seus 
filhotes, dos quais Nemo é o único sobrevivente. Portanto, não seria apenas a mãe que teria de 
aprender a lidar com o ódio para com seu filho: qualquer cuidador, emocionalmente conectado 
à criança, teria de se haver com tal sentimento. A superproteção de Marlin perante Nemo 
poderia ser, assim, uma formação reativa ao ódio que ele sente pelo filho e seus irmãos terem 
“provocado” a morte de sua mulher.

 Outro exemplo da presença do ódio na relação criança e cuidador seria o tubarão, 
bem maior que os outros peixes presentes – um gigante – que, além de representar o mau, 
pode representar o infante que está vendo o filme e se imagina como uma criatura que pode 
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ameaçar seu cuidador, colocado no papel de Marlin, “ao mesmo tempo que [a criança] está 
segura de que ele [cuidador] vencerá” (Bettelheim, 2014, p. 47). Dessa maneira, a criança que 
está vendo o filme pode experimentar dois tipos de prazeres: superar o adulto em termos de 
esperteza e, mesmo assim, garantir o lugar do adulto real como protetor (Bettelheim, 2014).

Recusa do biológico – ideias finais

Procurando Nemo, como um todo, está sempre convidando o telespectador a se 
questionar se a natureza é o destino: através da figura de um pai que, apesar das imagens de 
autoridade, controle, sempre está cuidando de seu filho de maneira afetuosa e comprometida; 
de um tubarão que, ao contrário das expectativas, não quer comer carne; e de um peixe palhaço 
que não é engraçado. Essas imagens ilustram, de maneira cômica, como a biologia pode ser 
uma via facilitadora para crivo de interpretações do mundo.

 Além dessas personagens, há outras que satirizam o papel que a biologia pode 
assumir: o cavalo marinho que é alérgico à água; Dori que é um peixe que sabe ler e sofre de 
perda de memória recente; e os peixes do aquário que sabem técnicas e aparelhos usados por 
dentistas. Apesar de todos os indícios que as aparências dão ao telespectador, a história do 
filme e de suas personagens não falham em mostrar que elas são apenas características. Os 
aspectos inusitados das personagens servem de fio condutor não apenas para a elaboração dos 
aspectos corporais reais contra a idealização do corpo, como também ajudam na elaboração da 
camada narrativa que permeia toda a obra: a de que homens também podem ser cuidadores.
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Uma família não tão moderna: 
um estudo acerca do cuidado 
homoparental masculino.

Mariane de Paula Ramos 1

Fábio Belo2 

Considerações iniciais

A sociedade da qual fazemos parte impõe um certo binarismo nas funções de cuidado, 
função que é imprescindível para uma estrutura familiar funcionar de maneira saudável. A parte 
mais afetuosa do cuidado é percebida como sendo uma característica essencialmente feminina, 
já aquela parcela referente à moralidade é vista como algo oriundo de uma figura masculina. 
Essa polarização das tarefas que são esperadas de um cuidador ou cuidadora é muito limitada 
e empobrecedora se pensarmos nas contribuições da psicanálise para se entender a formação 
da subjetividade. Entretanto, muitas vezes a própria teoria psicanalítica se torna cúmplice 
deste cenário, uma vez que seu arcabouço teórico pode oferecer subsídios para esse tipo de 
interpretação.

O presente trabalho é uma tentativa de confrontar esse cenário abrindo espaço para 
novas discussões em psicanálise sobre outros tipos de arranjos familiares possíveis, que, por 
sua vez, não são nada novos. Optamos aqui em fazer um recorte nesse contexto e trabalhar 
com a homoparentalidade masculina. Para ilustrar esse estudo recorreremos às duas primeiras 
temporadas da série Modern Family produzida em 2009 pelo canal televisivo American 
broadcasting company (ABC). 

1 Graduanda em psicologia – UFMG. Autora principal deste artigo.
2 Professor Adjunto II do Departamento de Psicologia da UFMG. Mestre em Teoria Psicanalítica 
(UFMG), Doutor em Estudos Literários (UFMG). Orientador e co-autor deste artigo.

Novas configurações familiares?

A noção de que a família é uma organização composta por um marido, sua esposa e seus 
eventuais filhos e/ou filhas, e que sempre foi assim, é uma ideia amplamente difundida há algum 
tempo.  Não é à toa, já faz algum tempo que ouvimos falar em novos tipos de configuração 
familiar, porém, estudos comprovam que nem sempre houve um modelo fixo de organização 
parental. Uma pesquisa recente apontou que no passado, na sociedade nômade de caçadores 
e coletores, além de não haver um sentimento de família tal qual temos hoje, também não existia 
atribuição de funções de gênero, pois nesse período havia igualdade entre homens e mulheres. 
(Dyble, et al. 2015) 

Este estudo corroboraa desconstrução de um discurso naturalizante das relações 
familiares, assim como demonstra que nem sempre a família foi fundada a partir do relacionamento 
entre pessoas de sexo oposto, esse foi um arranjo que sobressaiu dentre os vários outros 
tipos existentes. Todavia, mesmo que as múltiplas organizações familiares existentes não sejam 
algo recente, estudos sobre a temática dentro da psicanálise ainda são necessários devido 
a certos questionamentos acerca da legitimidade dessas instituições, questionamento que o 
próprio escopo teórico produzido pela teoria psicanalítica ajuda, mesmo que indiretamente, a 
fundamentar. 

Pode-se dizer, apoiando-se na psicanálise, que todas as tentativas que surgem na 
sociedade com intuito de desmerecer outras formações parentais que não aquelas constituídas 
de maneira binária, seriam uma tentativa de recalcamento de um arranjo pulsional que, se 
emergisse à consciência, geraria ferimentos nessa integridade narcísica. Pois, de que outra 
maneira conseguiríamos entender a forma com que essas outras modalidades de família- que 
sempre existiram, mas que agora são denominadas de novidade- foram ignoradas durante 
todo esse tempo? Parece assim que lutar para que haja apenas um tipo de família reconhecida 
é tentar combater não apenas algo existente no mundo externo, mas sim, aquilo que habita 
dentro de si mesmo. 

Laplanche (1988) traz à tona uma discussão acerca das noções de diversidade e de 
diferença. Para o psicanalista a diferença sempre estaria vinculada a uma polarização restrita 
a dois elementos, por exemplo, homem e mulher, preto e branco, a diversidade por sua vez 
abarcaria n possibilidades. Os pares de opostos determinam que conhecer um dos pólos implica 
em conhecer o outro: alto e não-alto, ou seja, baixo; dentro e não-dentro, ou seja, fora, por 
exemplo. No campo da diversidade, entretanto, conhecer um dos elementos não implica em 
reconhecer outros. A família heteronormativa não implica em fazer surgir uma não-família, quais 
sejam todas as outras possibilidades diversas de arranjo amoroso e convivência. A diferença 
seria uma tentativa de organização da nossa pulsão diante das inúmeras possibilidades de 
satisfação existentes, pensando no tema desse trabalho, essa negação de uma gama de opções 
de configurações familiares seria também uma tentativa de organização e defesa frente a um 
evento que ameaça a plenitude do Eu.

Uma família moderna: as contribuições e impedimentos da psicanálise para se 
assimilar outras possibilidades de relações familiares

No primeiro episódio da série, o casal Cameron e Mitchell voltam de uma viagem ao 
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Vietnã, país onde adotaram Lily em segredo. O motivo de não contarem sobre a adoção a seus 
familiares é que Mitchell acredita que haverá julgamento por parte desses, principalmente por 
parte de seu pai, Jay. Cameron convida então, a família do parceiro para um jantar surpresa, 
onde eles apresentariam a menina à família. Mitchell informa aos familiares que ele e o namorado 
estão prontos para se tornarem pais e conforme havia previsto, a família se demonstra contrária 
à ideia, até o momento em que Lily é apresentada. 

A princípio, o questionamento da família era se dois homens conseguiriam cuidar de uma 
criança. Se nos basearmos na maioria das publicações psicanalíticas, perceberemos que o medo 
da família encontrará um respaldo na teoria, pois a maior parte dos atributos de cuidado está 
nela fortemente atrelada às mulheres.  A figura do pai na psicanálise aparece sempre vinculada 
ao temor, ao castigo e também à moralidade, que nunca aparece como uma expressão de 
cuidado, mas como algo invasivo e castrador. Freud (1912) chega a propor que a identificação 
com o pai se dá por via filogenética e atribui ao pai primevo características violentas. O autor 
chega a afirmar, por exemplo, “quando o paranoico designa alguém de suas relações como seu 
“perseguidor”, coloca-o assim ao lado do pai, situa-o numa posição que lhe permite fazê-lo 
responsável por tudo o que percebe como sua desgraça” (p. 87). O pai aparece dessa forma, 
na perspectiva freudiana, como um sujeito tão amedrontador que dificilmente ele sozinho seria 
capaz de criar uma criança “saudável”. 

Além do exemplo acima citado, cabe relembrar que em seus primeiros escritos sobre 
a histeria o pai chegou, para Freud, até mesmo a assumir uma posição de sujeito perverso, 
o psicanalista veio a questionar esse paradigma posteriormente ao indagar que não era 
lógico existirem tantos pais perversos assim. Todavia, mesmo que a figura paterna não fosse 
mais comumente vinculada a alguém de estrutura perversa, certas características violentas, 
repressivas e também traumáticas continuaram a ser associadas ao pai, que geralmente 
aparecia como aquele sujeito do qual o filho desejava se livrar. Assim, é comum se deparar 
com textos freudianos que como o clássico Totem e Tabu (1912), abordam o desejo de morte 
ou lesão do pai. Em o Homem dos ratos (1909) o psicanalista associa o estado de intenso 
adoecimento de seu paciente ao ódio inconsciente que esse nutria em relação ao pai, Freud 
aponta: “ele ainda acrescenta que sua enfermidade piorou muito desde a morte do pai, e 
dou-lhe razão, na medida em que reconheço no luto pelo pai a principal fonte da intensidade 
da doença” (p.46).  Nesse caso clínico assim como em outros relatados pelo psicanalista, o 
adoecimento é fruto de um estado de culpa em relação ao desejo de fazer mal ao pai. 

Outro episódio de Modern Family que deve ser comentado nesse trabalho é um que 
aborda a comemoração do dia das mães para as três famílias. Dos pais de Lily, Cameron é o que 
permanece mais tempo com a menina e, no dia das mães, Mitchell, assim como outros conhecidos, 
resolvem dar a ele mimos e felicitações, obviamente Cameron se sente irritado com a situação, 
pois ele não é, e nem representa a mãe da menina, ele é seu outro pai. Esse episódio não é o 
primeiro em que alguém iguala Cameron a uma mulher, acreditamos que isso seja decorrente do 
fato de ele possuir uma série de características que socialmente são atribuídas às mulheres, tais 
como, sensibilidade, gosto por música, dança, moda e culinária. O interessante é que Cameron 
apresenta ao mesmo tempo outras atribuições que são culturalmente consideradas masculinas 
como ser excelente nos esportes, um bom atirador e ter muito talento para construção civil. 
Esse fato demonstra como a percepção de atribuições de gênero é uma construção que vai 
sendo performatizada e reforçada ao longo da vida.  Um questionamento importante acerca 
desse episódio é o porquê o fato de um pai dedicar uma grande parcela do seu tempo cuidado 
de sua filha ou filho faz com que ele seja equiparado a uma mãe. 

Se pensarmos nos estudos sobre gênero e nas teorias sexuais infantis, encontraremos 
possíveis respostas para esse questionamento. Há uma tendência social de polarizar certas 
características humanas, elencando-as no que podemos denominar de “atribuições masculinas” 
e “atribuições femininas”, essa tendência opera de maneira pró-recalcamento e vai sendo 
transmitida através do contato com alteridades, não sendo, portanto, algo natural. De acordo 
com Reis e Maia (2009) a sociedade em que vivemos reforça um processo de educação sexista, 
seja por meio da religião, da família, da escola ou da mídia e tendemos a designar certas 
atribuições como naturais, além disso, as autoras afirmam que: “os atributos biológicos são 
significativos na construção da identidade de gênero da pessoa; contudo, o processo educativo 
e a aprendizagem são os principais fatores na obtenção do papel tido como “adequado” ao 
sexo” (p.138).  Dessa forma, aprendemos a encenar esses papéis de gênero desde a mais 
tenra infância, os próprios brinquedos que são ofertados às crianças mostram como isso é algo 
aprendido.

Considerações finais

A psicanálise, assim como a sociologia e a antropologia, possui um arcabouço teórico rico 
para se pensar nessas diversas formas de ligações com figuras de alteridade. Entretanto, o que 
percebemos é que muitas vezes o material produzido dentro da teoria psicanalítica contribuiu 
justamente para o oposto, cristalizando - mesmo que inconscientemente- em nossa cultura e no 
imaginário popular algumas formas de preconceito.

A noção de função, tão cara à psicanálise, é um exemplo disso. Quando afirmamos que 
um homem está exercendo uma função materna, estamos reforçando, a ideia de que aquelas 
características que ele apresenta são características de mãe, que por sua vez é uma mulher, logo 
estamos afirmando que certos atributos de personalidade, como capacidade de transmissão 
do afeto, cuidado, empatia para com o bebê, são consequência do sexo dos sujeitos.  Esse 
tipo de conceituação pode legitimar uma visão sexista da sociedade, sobre isso Belo, Rêda & 
Fidelis (2015) apontam que “ao invés de desconstruir ideologias que organizam e legitimam 
determinados jogos de poder, teorias podem reforçar os efeitos de dominação que tais discursos 
produzem.”. Dessa forma, é de extrema importância fomentar a discussão sobre essa temática 
dentro da psicanálise. 

Assim, ao trabalharmos com as personagens do seriado não consideramos que essas 
em algum momento estivessem exercendo uma função de maternagem em relação à filha. Tanto 
Cameron quanto Mitchell são pais de Lily e, ao criar a menina, ambos estão exercendo uma 
função de cuidadores suficientemente bons, para utilizar um termo winnicottiano. Tendemos 
a criar uma dicotomia em relação a certas atribuições pessoais, conferindo aquelas ligadas 
à sensibilidade, empatia às mulheres e aquelas que dizem respeito à firmeza, ao castigo e 
moralidade atribuímos aos homens. Esse fato é decorrente de anos de aprendizagem social 
que nos induzem a acreditar que essas características são naturais ao invés de ensinadas 
e reforçadas. Assim, nas relações familiares é esperado que o pai se comporte de uma 
maneira e a mãe de outra, porém quando esbarramos em configurações familiares que não 
correspondem a uma forma nuclear, inclinamos a encaixar os componentes dessa família em 
locais que correspondem às nossas expectativas. Essa dicotomia nos impede de assimilar que 
para alguém cuidar suficientemente bem de uma criança é necessário que esse indivíduo possua 
ambas as características manejo, preocupação, apoio, firmeza, razão, empatia.
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Telêmaco. Hereditariedade e 
Testemunho. Considerações sobre 
a paternidade contemporânea 
a partir da obra de Massimo 
Recalcati

Fabiano Veliq1 

Resumo

Este artigo tem como objetivo tecer algumas considerações sobre a paternidade na 
contemporaneidade a partir da figura de Telêmaco, filho de Ulisses na Odisséia de Homero. A 
partir da análise feita por Massimo Recalcati e sua noção de “Complexo de Telêmaco” seremos 
capazes de mostrar que enquanto a paternidade na contemporaneidade se evidencia a partir 
da noção de testemunho, a hereditariedade se mostra como uma conquista por parte do filho. 
Hereditariedade e testemunho, portanto, formam os conceitos chaves para pensarmos a relação 
pai e filho na contemporaneidade.

Palavras-chave: Paternidade; Hereditariedade; Testemunho.

[1] Doutor em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/Minas).

Sou teu pai, sou quem choras, quem suspiras / Por quem padeces 
vitupérios tantos. / Nisto a seu filho beija, e à terra a pares, / Não mais 
contidas, lágrimas borbulham. (...) Aqui, sentou-se; o príncipe entre os 
braços / O estreita a soluçar: incita o amplexo / O desejo de lágrimas em 
ambos. (Homero, 2006, p. 254) 

A questão da paternidade é um tema recorrente na psicanálise, representando hoje um 
objeto de estudos de diversos pesquisadores em diferentes áreas do conhecimento. Diante de 
produções tão importantes, qualquer abordagem se mostra apenas uma pequena tentativa de 
circunscrever o problema e esse artigo tem, portanto, apenas essa pretensão. Tal pretensão se 
dará a partir da obra de Massimo Recalcati e sua formulação do complexo de Telêmaco.

Massimo Recalcati é um psicanalista italiano nascido em 28 de novembro de 1959.  
Atualmente é membro analista da Associação Lacaniana de Psicanálise e leciona nas universidades 
de Padova, Urbino, Bergamo e Losanna. Também leciona a matéria de Psicopatologia dos 
comportamentos alimentares na Universidade de Pávia. É diretor da Escola de Especialização 
em Psicoterapia do Instituto de Pesquisa de Psicanálise Aplicada (IRPA, em italiano). Em janeiro 
de 2003 fundou, junto com alguns colegas, a Jonas Onlus - Centro de clínica psicanalítica para 
novos sintomas, que promove diversos cursos e seminários ao longo do ano. Sua principal área 
de concentração são os transtornos alimentares e recentemente tem-se dedicado ao tema da 
paternidade. Sobre o tema da paternidade, escreveu Cosa resta del Padre (2011), Patria senza 
Padre (2013b) e Il Complesso di Telemaco (2013a) em que trabalha de forma bastante clara e 
lúcida a dinâmica da paternidade a partir da noção de hereditariedade. 

Telêmaco, na Odisseia de Homero (1960), é o filho de Ulisses.  Ulisses é o guerreiro 
que é forçado a partir para a guerra de Troia e ficará longe de casa por vinte anos, até que 
finalmente retorne à sua cidade, Ítaca. A Odisseia de Homero conta a história do retorno de 
Ulisses da guerra de Troia após a vitória dos gregos sobre os troianos. Enquanto Ulisses está no 
mar retornando para seu lar, em Ítaca, sua casa é invadida por 108 jovens príncipes da cidade, 
“os pretendentes” que saqueiam sua dispensa, comem em sua casa, violam seus servos e se 
comportam como se fossem donos do lugar, quando na realidade não são. Os 108 pretendentes  
(que na história da Odisséia pretendem se casar com Penélope, e por isso são tratados como 
“pretendentes” pelo poeta) cortejam Penélope, esposa de Ulisses, incessantemente propondo 
que ela se case com um deles. 

Telêmaco é forçado a conviver com isso em sua própria casa. No entanto, não assiste a 
isso passivamente. Na obra de Homero, vemos que ele recorrerá a diversas tentativas para, de 
alguma forma, tentar resolver a situação insustentável que se impõe em sua morada. Telêmaco 
vai à assembleia do povo e até viaja para procurar notícias sobre seu pai, que demora a 
retornar de viagem. Enquanto isso, os pretendentes planejam matar Telêmaco, pois veem nele 
uma espécie de obstáculo para os seus intentos. 

Depois de muito tempo, quando Ulisses retorna, Telêmaco volta de sua viagem e encontra 
Ulisses na casa do servo Eumeo. Ao chegar, Telêmaco não reconhece Ulisses, que, por conta de 
ter tomado conhecimento do que acontecia em sua casa, transfigura-se de mendigo para não 
ser reconhecido pelos pretendentes. Apenas depois que o cachorro que pertencia a Ulisses, 
Argos, reconhece-o é que Telêmaco finalmente se reencontra com o seu pai e se une a ele para 
derrotar os pretendentes e retomar o domínio de sua casa e da sua cidade. 
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Assim, a espera de Telêmaco chega ao fim. Seu pai retornou do mar para a cidade 
e trouxe a ordem que antes estava perdida. A expectativa de Telêmaco foi satisfeita. Essa 
expectativa não era apenas do retorno do pai físico, mas principalmente do pai que trazia 
consigo a ordem para a cidade. Segundo Recalcati (2013a), “A expectativa de Telêmaco não 
é uma expectativa de uma Lei anônima, não é a expectativa da aplicação rotineira da Lei do 
Código. Ele espera o retorno de um pai.” (tradução nossa) (p. 112)2.  

Recalcati procurará mostrar que a situação contemporânea se assemelha à situação de 
Telêmaco na Odisseia. Segundo o autor: 

Como filhos somos todos Telêmaco. Todos esperamos um pai que devia retornar 
do mar. O olhar de Telêmaco perscruta o horizonte; é aberto ao futuro. A minha 
tese é que o nosso tempo não está mais debaixo do signo de Édipo, do Anti-
Édipo e de Narciso, mas debaixo daquele de Telêmaco. Telêmaco pede justiça: na 
sua terra não há Lei, não há respeito, não há ordem simbólica. (tradução nossa) 
(Recalcati, 2013a, p. 112).3 

 O pedido de Telêmaco é que a permanência dos pretendentes, e a desordem instaurada 
em sua casa tenham fim. Ele exige o restabelecimento da ordem simbólica ali. Telêmaco, ao 
contrário de Édipo, que se cega, e de Narciso, que apenas olha sua imagem no rio, olha para o 
mar, contempla o horizonte. Aguarda o retorno do pai. Ao contrário de Édipo, Telêmaco não vê 
o pai como obstáculo ao desejo, ele não experimenta o conflito com o pai, mas atende à Lei do 
pai como algo que pode trazer de volta a Lei para a sua casa devastada pelos pretendentes. O 
pai para ele remete à possibilidade de uma lei justa para a sua casa e para a sua cidade. Édipo 
e Telêmaco representam dois paradigmas para pensarmos a relação entre pai e filho. O filho-
Édipo vê o pai como obstáculo e por isso luta até a morte contra ele, enquanto o filho-Telêmaco 
busca desesperadamente um pai para trazer a lei de volta para a cidade. Segundo Recalcati 
(2013a),

É indubitável, ao menos aos meus olhos, que a geração jovem de hoje se 
assemelha mais a Telêmaco que a Édipo. Eles pedem algo que se faça de pai, 
que algo retorne do mar, pedem uma Lei que possa reportar uma nova ordem e 
um novo horizonte do mundo. (tradução nossa) (p. 113)4. 

Para Recalcati, Telêmaco  seria aquele que ilustraria a condição da juventude na 
contemporaneidade, de forma que  a resposta à questão “o que resta do pai” é, ao mesmo 
tempo, simples e desafiadora. O autor nos propõe de forma simples que  

Eis minha tese: o que salvaguarda a função terceira do Pai, na época do seu 

[2] No original: “L’attesa di Telemaco non è attesa di uma Legge anonima, non è attesa 
dell’applicazione routinaria della Legge del Codice. Egli attende il ritorno di um padre.””.
[3] No original: “Come figli siamo stati tutti Telemaco; abbiamo tutti aspettato un padre che doveva 
ritornare dal mare. Lo sguardo di Telemaco scruta l’orizzonte; è aperto sull’avvenire. La mia tesi è 
che Il nostro tempo non sia più sotto il segno di Edipo, dell’Anti-Edipo e di Narciso, ma sotto quello di 
Telemaco. Telemaco domanda giustizia: nella sua terra non c’è più Legge, non c’è piu rispetto, non c’è 
più ordine simbólico.”
[4] No original: “È indubbio, almeno ai miei occhi, che le giovani generazioni di oggi assomiglino più 
a Telemaco che a Edipo. Esse domandano che qualcosa faccia da padre, che qualcosa torni dal mare, 
domandano uma Legge che possa riportare un nuovo ordine e un nuovo orizzonte del mondo.”

declínio como função simbólico-normativa, é a dimensão ética do testemunho. 
(...) Reside na responsabilidade ética de oferecer uma resposta possível sobre 
como se possa manter unido o desejo à Lei, sobre como se possa sustentar a 
aliança entre o desejo e a Lei. Esta resposta é a sua responsabilidade radical, e 
esta responsabilidade é aquilo que, em última instância, resta do Pai. (tradução 
nossa) (Recalcati, 2010, p. 42)5. 

O pai será aquele que se recusa à identificação com o consumo louco do discurso do 
capitalista, mas ao mesmo tempo se recusa a ser assimilado a um Deus ou a um líder totalitário. 
O pai, portanto, mostra-se como uma encarnação singular. A sua resposta não tem mais o 
caráter de uma tentativa de ser exemplo universal, mas sim o de transmitir um testemunho 
sempre particular, um testemunho encarnado em sua ação. Dessa forma, a dissolução do Édipo 
em sua dimensão transcendental na hipermodernidade deve acentuar o caráter ético e não 
transcendental da função paterna, que se mostrará sempre como um testemunho. 

A crise do Outro simbólico (a política, a religião etc.) não deve gerar uma dissolução dos 
laços sociais, mas sim abrir para uma recomposição diferente de uma comunidade diante desse 
vazio criado pela crise desse Outro e a função simbólica do pai.

Uma vez que o pai não pode mais ser tomado como um lugar seguro da Lei e nem ser 
tomado em sua existência transcendental como tentou fazer várias vezes a Religião, corre-se 
o risco de que essa dissolução abra espaço para o poder anárquico do objeto de gozo, ou até 
mesmo gere uma nostalgia pelo Pai-Padrão do autoritarismo. No entanto, essas não são as 
duas únicas alternativas. Essa nova configuração, para Recalcati, pode ser pensada como um 
lugar para gerar um espaço para o testemunho como encarnação singular de como é possível 
ligar a Lei e o desejo.

A forma pela qual isso será feito não será por meio de uma pedagogia retórica, ou a partir 
da restauração de um pai que tem o conhecimento sobre a vida e a morte, mas será mostrado 
na carne do pai. Será uma encarnação da Lei. O que resta do pai será sempre um testemunho 
particular da ligação entre Lei e desejo. Apenas assim é possível fazer a transmissão do desejo 
de uma geração a outra. É uma tentativa de uma reativação singular do desejo que está em 
jogo. Segundo Recalcati (2010)

O guarda-chuva do Édipo em nossa época, que é a época da evaporação do 
Pai, não é mais suficiente para garantir essa reativação. O Pai edípico não 
detém a resposta acerca do enigma singular do desejo. Aquilo que resta do 
Pai pode apenas oferecer uma encarnação do desejo irredutível à vontade que 
anima o projeto de uniformização do discurso do dono/chefe/dominador/aquele 
que manda. Aquilo que resta é um testemunho ontologicamente enfraquecido, 
despotencializado, mas eticamente resistente, de como se possa manter a 
existência desejante não apesar, mas graças à falta que o atravessa. (tradução 
nossa) (p. 52)6. 

[5] No original: “Ecco la mia tesi: cio che salvaguarda la funzione terza del Padre, nell’epoca del suo 
declino come funzione simbólico-normativa, è la dimensione etica della testimonianza. (...) risiede 
nella responsabilità etica di offrire una risposta possibile su come si possa mantenere unito il desiderio 
alla Legge, su come si possa sostenere l’alleanza tra il desiderio e la Legge. Questa risposta è la sua 
responsabilità radicale, e questa responsabilità è cio che, in ultima istanza, resta del Padre.”
[6] No original: “L’ombrello del’Edipo nella nostra epoca, che è l’epoca della evaporazione del Padre, 
non è più sufficiente a garantire questa riattivazione. Il Padre edipico non detiene la risposta circa 
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Essa nova função do pai, essa encarnação, não visa apenas ao pai real ou biológico, mas 
pode ser encontrada por outras vias tais como um livro, um discurso, um amor, uma comunidade 
e até mesmo em um psicanalista. Portanto, esse pai que encarna em si a aliança entre a Lei 
e o desejo assume para si a responsabilidade de passar ao filho como isso é possível. Esse 
testemunho se mostra como encarnação do verbo. A partir do momento em que o filho é 
capaz de ver a Lei encarnada nos atos do pai é que o testemunho ganha vida. O testemunho 
pressupõe sempre esse encontro que nem sempre se dá na relação familiar. O pai se mostra 
como aquele que é capaz de testemunhar sobre o seu desejo uma vez que é capaz de abrir mão 
de uma parte do gozo pulsional. Ao agir assim, o pai é capaz de mostrar em ato o que significa 
abrir mão do gozo em nome do desejo, permitindo que o filho passe a ver com os próprios olhos 
que isso é possível. O pai não visa ser aquele que detém todo conhecimento, mas permite ao 
filho agir a partir do seu exemplo. O filho pode agora ver, uma vez que o pai renuncia a poder 
ver tudo. Dessa forma é possível a filiação simbólica, é possível que o filho se torne herdeiro. 

Freud, em “Esboço de psicanálise” (1940/1976), um de seus últimos escritos, retoma 
uma frase de Goethe que já tinha citado em “Totem e Tabu” (1913/2006) para afirmar que 
“Aquilo que herdaste de teus pais, conquista-o para fazê-lo teu” (Goethe, citado por Freud, 
1940/2006, p. 220), ou seja, o ato de herdar alguma coisa consiste em uma espécie de 
reconquista, que de forma alguma se dá de forma passiva. Para se herdar algo do outro, para 
se tornar um herdeiro, é preciso que haja um movimento de recuperação do passado que 
constitui o sujeito. Segundo Recalcati (2013a), 

Sem este movimento de recuperação do passado que se constitui, sem este 
duplo tempo no qual temos que tornar nosso aquilo que já foi nosso, onde temos 
que repetir propriamente aquilo que nos constituiu, não se dá alguma experiência 
subjetiva da hereditariedade. A hereditariedade não é nunca por natureza, por 
destino ou por necessidade histórica. Não é uma obrigação, embora implique um 
vínculo, um débito simbólico. (tradução nossa) (p. 121)7. 

 Dessa forma, ser herdeiro não é meramente uma questão de descendência, mas é do 
que é feita em grande parte a subjetividade do indivíduo. Todo ser humano enquanto ser de 
linguagem é herdeiro da própria linguagem que lhe é ensinada, é herdeiro da Lei da palavra 
que lhe é ensinada. Esse é o débito simbólico que o une ao Outro. A hereditariedade enquanto 
reconquista não pode ser entendida como algo biológico, mas deve ser vista sempre como uma 
reconquista da própria subjetividade. 

Tomar o que foi ensinado e torná-lo seu pressupõe uma atividade por parte do sujeito 
que entra no mundo já pronto, que aprende leis que lhes são ensinadas pela estrutura familiar, 

l’enigma singolare del desiderio. Quel che resta del Padre può solo offrire un’incarnazione del desiderio 
irriducibile alla volontà che anima il progetto di uniformazione del discorso del padrone. Quel che resta 
del Padre è uma testimonianza ontologicamente indebolita, depotenziata, ma eticamente resistente, 
di come si possa mantenere l’esistenza desiderante non nonostante ma grazie alla mancanza che 
l’attraversa.”
[7]  No original: “Senza questo movimento di ripresa del passato che ci costituisce, senza questo 
doppio tempo in cui dobbiamo fare nostro ciò che è già stato nostro, dove dobiamo ripetere proprio 
ciò che ci ha costituito, non si dà alcuna esperienza soggettiva dell’eredità. L’edredità non è mai per 
natura, per destino o per necessita storica. Non è un obbligazione, sebbene implichi un vincolo, un 
debito simbolico.”

mas que precisa resignificá-las para si. A vida do sujeito só se humaniza a partir do momento 
em que a palavra entra no corpo pulsante e quando esse corpo tornado sujeito pela palavra 
faz seu tudo o que recebe do Outro, quando ele subjetiva o que vem do Outro, assumindo para 
si o débito simbólico. 

Dessa forma, a hereditariedade não é simplesmente uma apropriação de si, mas tem 
como pressuposto uma separação, uma distância que é sempre impossível de ser superada. 
Nesse sentido, a hereditariedade será uma reconquista que sempre estará em curso na vida 
do sujeito e, para que isso ocorra, será necessário sempre o encontro com o desejo do Outro. 
Como afirma Recalcati (2013a), “Não podemos falar de nós mesmos sem falar dos Outros, 
de todos aqueles Outros que determinaram, fabricaram, produziram, marcaram, plasmaram a 
nossa vida” (tradução nossa) (p. 123)8. 

A Lei da palavra é colocada em mim por esse Outro com quem possuo um débito 
simbólico, o que permite singularizar a minha experiência com a Lei a partir do que me foi 
ensinado por esse Outro. O ato da palavra é sempre um ato singular, mas só se faz meu 
enquanto atesta a existência universal desse Outro da linguagem que me insere no mundo e 
me torna sujeito desejante. Por isso a hereditariedade não pode ser apenas uma apropriação 
de si ou um excesso de memória em relação ao que aprendi, o que geraria apenas repetição 
do que já é dado, uma repetição do passado, mera reprodução do mesmo refletida em uma 
passividade em relação a um modelo. Essa seria uma forma que indica uma falha no processo 
de hereditariedade segundo Recalcati. A esse excesso de memória, o autor nomeia uma “falha 
de direita”, que seria típica da neurose. Segundo Recalcati (2013a), 

É a neurose que tende a interpretar a hereditariedade como repetição, fidelidade 
absoluta ao próprio passado, infantilização perpétua do sujeito, dependência sem 
diferenciação, obediência sem crítica, conservação monumental e arqueológica 
do passado. È la nevrosi che tende a interpretare l’eredità come ripetizione, 
fedeltà assoluta al proprio passato, infantilizzazione perpetua del soggetto, 
dipendenza senza differenziazione, obbedicenza senza critica, conservazione 
monumentale e archeologica del passado. (tradução nossa) (p. 124-125)9   

Não se trata, portanto, de não se recordar das coisas, trata-se antes de como sair de 
uma espécie de jogo melancólico em que se atém sempre ao passado em busca de um ideal 
para a própria vida. Trata-se de se colocar na própria história, abrindo-se para a possibilidade 
de criação do novo, separando-se do passado e não se fixando a ele. Nessa fixação ao passado, 
Recalcati coloca a melancolia como uma espécie de vontade de se manter preso ao objeto 
perdido sem seguir em frente, quando o sujeito acaba por entrar em uma espécie de veneração 
do passado, quando um excesso de memória acaba por fazer falir o processo de hereditariedade. 

Recalcati afirma que o próprio Telêmaco corria o risco de assumir para si uma postura 
nostálgica em relação à idealização do grande Pai, do Pai-Rei de Ítaca, o Pai-herói como Pai-
perdido. Entretanto, para que a hereditariedade ocorra, é preciso não se deixar levar pelo ideal 

[8] No original: “non possiamo parlare di noi stessi senza parlare degli Altri, di tutti quegli Altri che 
hanno determinato, fabbricato, prodotto, marchiato, plasmato la nostra vita.”
[9] No original: “È la nevrosi che tende a interpretare l’eredità come ripetizione, fedeltà assoluta 
al proprio passato, infantilizzazione perpetua del soggetto, dipendenza senza differenziazione, 
obbedicenza senza critica, conservazione monumentale e archeologica del passado.”
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do passado (nostalgia do Pai-herói) nem se perder no horror do presente (casa dominada 
pelos pretendentes), mas ser capaz de se colocar ativamente diante do mundo na tentativa de 
reconquista do que foi herdado.

Segundo Recalcati, para haver hereditariedade, é preciso que haja o “luto do pai”, luto 
esse que significa um trabalho de luto, que implica em trazer à memória para poder esquecer. 
Tal esquecimento não implica um cancelamento do pai no âmbito da nossa vida, mas implica 
que fomos capazes de tornar nosso aquilo que o pai representou. Do contrário, o sujeito se 
identificará de maneira sólida com o passado, o que o fechará para a criação do novo que a 
hereditariedade implica.

Telêmaco poderia se colocar como alguém que sempre aguardava o pai que nunca 
chegaria, mas que se perderia para sempre no mar, deixando-o órfão e sozinho. Se ele se 
fixasse a essa ideia, poderia facilmente cair em uma posição nostálgica em relação ao pai. Por 
isso Recalcati (2013a) aponta que  

Nascer é matar, é romper a concha, inclinar-se à contingência ilimitada, existir em 
uma descontinuidade radical em relação a tudo aquilo que já foi. A hereditariedade 
como reconquista implica assim um tempo de separação e de esquecimento do 
passado, implica a vertigem abissal do não-histórico. (tradução nossa) (p. 129)10 

Afirmar a hereditariedade como reconquista é colocá-la como um risco e não como 
mera apropriação, ou como mera fidelidade acrítica ao passado, mas como um lançar-se ao 
novo que permite o ato criativo. O esquecimento aparece como força para o novo e por isso a 
hereditariedade implica sempre uma escolha sobre o que se herdará.

Uma outra forma de fazer falir o processo de hereditariedade, que Recalcati chama de 
“falha de esquerda”, é a tentativa de negar o débito simbólico que marca a nossa dependência 
do Outro.  Uma tentativa de refutar toda espécie de memória. Assim, da mesma forma que a 
hereditariedade não pode ser uma mera fixação a um passado, não é possível hereditariedade 
sem memória. Segundo Recalcati (2013a), “O movimento de herdar se situa na borda entre a 
memória e o esquecimento, entre a fidelidade e a traição, entre a adesão e a errância, entre a 
filiação e a separação” (tradução nossa) (p. 130).11

Essa segunda falha no processo de hereditariedade caracteriza em grande parte a 
sociedade em que vivemos, na qual o discurso dominante visa afirmar sempre uma liberdade 
sem limites, que separa a liberdade da responsabilidade, que procura anular todo sentimento 
de pertença a uma tradição, como se o sujeito fosse uma espécie de genitor de si mesmo. 
Uma tentativa de anulação de todo tipo de dependência, em que o sujeito se coloca como 
autossuficiente. 

No entanto, sabemos que o sujeito só se constitui a partir do Outro. Negar tal 
débito simbólico implica reduzir a liberdade ao seu caráter mais perverso. Abrindo mão da 

[10] No original: “Nascere è uccidere, è rompere il guscio, sporgersi alla contigenza illimitata, esistere in 
una discontinuità radicale rispetto a tutto ció che è già stato. L’eredità come riconquista implica così un 
tempo di separazione e di oblio del passato, implica la vertigine abissale del non-storico..”
[11] No original: “Il movimento dell’ereditare si situa sul bordo tra la memória e l’oblio, tra la fedeltà e 
Il tradimento, tra l’appartenenza e l’erranza, tra la filiazione e la separazione.”

responsabilidade e da figura do Outro, o que se tem é pura vontade de gozo. Segundo Recalcati 
(2013a), “O mito da liberdade sem vínculo é uma miragem hipermoderna que fomenta a 
redução perversa da liberdade – separada de toda forma de responsabilidade ética – à pura 
vontade de gozo” (tradução nossa) (p. 131)12. 

Em uma sociedade onde o Outro aparece de forma inconsistente, onde as gerações mais 
velhas são vistas apenas como uma espécie de entrave para a realização do novo, falar sobre o 
débito simbólico aparece como uma árdua tarefa. No entanto, não podemos confundir o conflito 
de gerações com o movimento de hereditariedade. A hereditariedade significa o reconhecimento 
de que se é um sujeito inscrito em uma ordem que está para além de si mesmo, significa 
reconhecer que a minha palavra vem sempre da palavra do Outro, significa reconhecer que 
o sujeito não é causa de si mesmo, significa atribuir valor à Lei da palavra que nos humaniza. 
Dessa forma, é impossível pensar a hereditariedade sem esses dois ganchos. De um lado ela 
depende da memória que reconhece o débito simbólico em relação ao Outro, mas não se 
encerra nessa memória, pois visa se abrir ao mundo em uma atitude ativa diante dele. Daí o seu 
caráter de reconquista, como proposta por Freud. 

Sendo assim, para Recalcati, Telêmaco se coloca como “justo herdeiro” porque é capaz 
de fazer esse movimento que a hereditariedade implica. Segundo ele, “O Complexo de Telêmaco 
parece possuir duas ‘almas’. Aquela nostálgica-invocativa e aquela prática-ativa” (tradução 
nossa) (Recalcati, 2013a, p. 133)13. 

Telêmaco não se limita a invocar o pai, mas age, põe-se em movimento. A Odisseia de 
Homero nos conta a história de Telêmaco, que sai em busca de Ulisses retomando para si o 
gesto do pai. Ele navega à terra de Pilo, Esparta, à procura do herói da guerra de Troia. A 
viagem de Telêmaco ilustra muito bem o que significa o processo de hereditariedade. Para 
se herdar algo é preciso correr perigo. Em sua viagem, Telêmaco se reencontra com o seu 
passado, não apenas se conformando com ele, mas arriscando a se perder no processo. A 
hereditariedade comporta sempre o perigo de se perder, pressupõe sempre que o herdeiro seja 
um órfão que deseja. Segundo Recalcati (2013a),

Em sua viagem de reconquista da hereditariedade, [Telêmaco] não encontra 
o pai porque não existe nunca, na realidade, encontro possível com o pai. A 
evaporação do pai impõe que o encontro com o pai não tenha já sido escrito, 
mas possa ocorrer, ou menos, só na contingência ilimitada da vida. Mais 
precisamente esse encontro pode ser significado apenas retroativamente. Não 
é uma transmissão genética, similaridade, continuidade de sangue. O encontro 
com o pai é uma possibilidade do nosso ser filho. (tradução nossa) (p. 134)14.  

[12] No original: “Il mito della libertà senza vincoli è un miragio ipermoderno che fomenta la riduzione 
perversa della libertà – scissa da ogni forma di responsabilità ética – alla pura volontà di godimento.”
[13] No original: “Il complesso di Telemaco sembra avere due anime: quella nostálgico-invocativa e 
quella pratica-attiva.”
[14] No original: “Nel suo viaggio di riconquista dell’eredità [Telêmaco] non incontra il padre perché 
non c’è mai, in realtà, incontro possibile com Il padre. L’evaporazione del padre impone che l’incontro 
col padre non sia già scritto, ma possa avvenire, o meno, solo nella contingenza illimitata della vita. 
Più precisamente questo incontro può essere significato solo retroattivamente. Non è trasmissione 
genética, somiglianza, continuità di sangue. L’incontro col padre è una possibilità del nostro essere 
figli.”
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A viagem de Telêmaco nos mostra que a hereditariedade sempre é conquistada em um 
movimento para a frente, de reconquista. Herdar é entrar em contato com o próprio passado, 
reconhecendo o débito simbólico para com o Outro, reconhecendo o vínculo que nos liga a esse 
Outro, mas sem se perder nessa memória, senão reconhecendo que o nosso avanço depende 
do débito simbólico que nos liga ao Outro. 

Herdar significa se colocar como filho. E ser filho implica ser atravessado pela Lei 
da palavra. Ser filho vem sempre de um Outro. É, portanto, a experiência do limite que nos 
coloca como filhos. Dessa forma, todo ser humano é um herdeiro, pois a humanização vem 
sempre desse Outro que nos constitui. Esse Outro que nos acolhe, que nos humaniza, é um 
Outro investido de uma responsabilidade ilimitada pois se recusa a tomar esse filho como uma 
propriedade. A responsabilidade se torna ilimitada porque cada nascimento de uma vida muda 
o sentido do mundo de uma forma para aquele Outro. A responsabilidade do Outro acaba por 
consistir em uma humanização da vida, mas não de uma vida genérica, e sim sempre de uma 
vida singular. Para que haja humanização, é preciso que o Outro se faça presente, e, para se 
fazer presença presente, é preciso que a vida seja animada pelo desejo. O desejo do Outro 
humaniza a vida do sujeito. A transmissão do desejo de uma geração a outra torna possível o 
sentido para a vida do filho, que, no processo de hereditariedade, apropria-se desse desejo e 
o faz seu, reconquista-o. 

Em uma época da evaporação do pai, herdar algo se torna um movimento de ser um filho 
sem pai, no sentido de que não se trata tanto de receber algo do Outro, mas de perder o Outro. 
Dessa forma o herdeiro será sempre um órfão que procura o pai a partir da sua ausência. Esse 
movimento caracteriza a hereditariedade na hipermodernidade. O que se herda no processo 
de filiação não é a noção do pai onipresente, um ideal encarnado, ou um modelo exemplar, 
mas a possibilidade do desejo. Desejo esse que vem sempre do Outro e que, portanto, exige o 
reconhecimento do nosso débito simbólico para com ele.
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