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* Artigo publicado, em 1973, na revista de Cultura Vozes.

SÓCIO-PSICANÁLISE DE UM
HERÓI DA MODERNIDADE

Tarzan, o Homem-macaco*

Ei-nos escrevendo sobre Tarzan dos Macacos – este personagem da
“cultura de massa” que inspirou 26 romances de 90 milhões de exemplares,
42 filmes de cinema, 57 filmes de televisão, 500 emissões de rádio e mais de
12.000 imagens em quadrinhos.

Mais uma vez, um esforço e um desafio de análise para a Teoria das
Ideologias. Em número anterior da Revista Vozes – “Ideologia e Psicanálise” –
procuramos ratificar a posição já adotada em outras vezes quanto à necessidade
de aproximação da ciência da história com a psicanálise para o
desenvolvimento e aprofundamento dos estudos do nível ideológico. O
presente estudo de Tarzan se presta a ilustrar essa necessidade.

É claro que o estudo de Tarzan como um ídolo da “cultura de massa”,
implica numa ordem de aspectos variados que não trataremos no presente
trabalho. Tais aspectos se referem, em primeiro lugar, ao estudo do
funcionamento dos Aparelhos Ideológicos do Estado da informação ou da
comunicação, em abstrato e em concreto, isto é, a demonstração teórica do
conceito de AIE da comunicação e a análise de seu funcionamento, numa
conjuntura historicamente determinada; em segundo lugar, este estudo implica
em sua inserção na luta ideológica de classe que se desdobraria desde a análise
da situação e posição de classe do autor, até as características de ideologia
dominante presentes nas suas narrativas; e, sem dúvida, em relação à formação
social americana; um aspecto principal: o lugar ideológico marcado das relações
conflituosas entre os brancos e os negros, expressas em Tarzan.

No presente trabalho apenas nos referimos, de passagem, a estes
aspectos. Vamos nos deter principalmente no estudo do “mito” de Tarzan.
Trata-se da primeira estória de Tarzan, narrada por Burroughs, e que marca a
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personalidade e o caráter do herói. Também caracteriza aspectos da
personalidade do autor na medida de suas projeções

1
 e de seus leitores na

medida de suas identificações
2
.

É esta primeira estória que caracteriza ao mesmo tempo a grandeza e a
miséria do herói, a grandeza e a miséria do autor, a grandeza e a miséria dos
leitores, que se dividem num mecanismo psíquico de enveredar-se pelos
labirintos de defesa onipotente do imaginário ou enfrentar as situações não só
do prazer, mas aquelas dolorosas e depressivas que caracterizam a realidade
do animal humano, o nascimento, a regra (proibição do incesto), ou a Lei da
Cultura e a morte, e que permite a presentificação destas ausências através
da fala ou linguagem, isto é, o acesso ao simbólico

3
.

São essas situações universais e enigmáticas representadas no mito ou
na obra de arte que permitem que essas narrativas possam, com suas
representações, provocar interesse e identificações em diferentes formações
sociais historicamente determinadas, como, por exemplo: Édipo. Na Introdução
à Crítica da Economia Política, de 1857, Marx assim se refere:

... a dificuldade não é compreender que a arte grega e a epopéia estão
ligadas a certas formas do desenvolvimento social. A dificuldade reside no
fato de que nos provocam ainda um prazer estético e que eles ainda têm
para nós, sob certos aspectos, o valor de normas e de modelos inacessíveis.

4

São essas normas, Lei da Cultura para Althusser, Regra para Lévi-Strauss
ou Ordem para Lacan, que impõem a todos os candidatos, involuntários e
forçados à humanidade, a estrutura do invariante Édipo.

São esses modelos, esses ídolos míticos, que promovem a construção do
ego através do eu-ideal e do ideal-de-eu e do super-ego.

5

Esse ego que dentro de suas variações concretas marca a história humana
de cada indivíduo.

Essas normas e esses modelos inacessíveis, porque inconscientes, que
marcam a individualidade de cada agente social, quer nas suas formas mais
“aberrantes” como nas suas formas mais “normais”.

Enfim, é a Lei da estrutura invariante presente nessas narrativas que a
nosso ver presentifica-as.

Lei invariante de uma estrutura que se organiza a partir da contradição
ausência-presença.

6

É para nós sintomático que Marx indique a revelação do segredo do
conhecimento das narrativas mitológicas e artísticas se referindo sempre à
infância, à loucura e à naturalidade. Com essas palavras, encerra-se a
Introdução:
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Um homem não pode tornar-se criança, sob pena de cair na puerilidade.
Mas talvez não teria ele prazer na ingenuidade da criança e tendo
alcançado um nível superior, não poderia ele próprio aspirar reproduzir
sua verdade? Na natureza infantil, cada época não quer reviver sua
própria característica na sua verdade natural? Por que a criança histórica
da humanidade, lá onde ela alcançou o seu mais belo esplendor, por que
este estado de desenvolvimento sempre redesejado não exerceria um charme
eterno? Existem crianças malcriadas e crianças que imitam os adultos.
Numerosos povos da antiguidade pertencem a essa categoria. Os gregos
eram crianças normais. O charme que exerce sobre nós sua arte não está
em contradição com o caráter primitivo da sociedade onde cresceu...
(Introdução, p. 175).

Neste ponto, tanto Freud (Totem e Tabu) quanto Marx poderão se enganar,
aproximando os fantasmas originários imaginários do inconsciente.

7

Como se fossem situações sociais históricas originárias e reais. Mas ambos,
por outro lado, percebem uma certa interação dialética entre o inconsciente e
as formações sociais concretas análogas aos acontecimentos onde as narrativas
míticas aparecem:

 Para o primeiro, a horda primitiva não seria um fantasma imaginário
mas uma situação histórica real. E para o segundo, as revivescências que
atualmente temos, trazidas através de identificações com situações vividas
por um herói mítico ou trágico, não se referiria aos nossos fantasmas originários
inconscientes, mas aos aspectos primitivos da constituição das sociedades
ocidentais. Como veremos na análise do mito de Tarzan, as verdades reproduzidas
de que Marx fala são para nós uma reprodução do complexo Edipiano, isto é,
o núcleo do inconsciente como linguagem. Todavia, o inconsciente nas suas
variantes sofre uma sobre-determinação da conjuntura histórica de tal modo
que o significado de seus significantes, suas representações são caracterizadas
pela luta de classes. É nesse sentido que André Green observou que o poder
político, no caso de Édipo, à realeza está ligado à atribuição de prerrogativas
sexuais. Nas tradições ocidentais;

... Manifestamente o poder é aqui o fato comum à realeza e à sexualidade.
É por isso que um rei envelhecido não é respeitado e sim desprezado,
como se tivesse voltado à infância: aquele que é castrado e não mais
aquele que castra.

8

É nesse ponto que a psicanálise deve se aproximar do materialismo
histórico, abandonando qualquer tentativa de uma metafísica do desejo e se
situando no plano teórico em que a sociedade não se compõe de indivíduos
na medida em que o “homem” é o conjunto das relações sociais de produção.
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* O Tarzan, no Brasil, em quadrinhos, é publicado em revista pela Editora Brasil-América Ltda. (EBAL), que
lança aventuras desenhadas por Russ Manning e Joe Kubert, contando inclusive com uma revista em cores, tiras
e páginas semanais pelo jornal O Globo, com estórias desenhadas por Russ Manning (N. da R.).

O “Mito” de Tarzan*

Em outubro de 1912 foi publicado Tarzan of the Apes por All Story,
periódico americano. Sua publicação causou grande repercussão e foram
inúmeras as cartas recebidas pelo editor Metcalf e pelo autor, Edgard Rice
Burroughs. O teor dessas cartas eram no sentido de que fosse dada
continuidade àquela estória em que o herói acabava sendo injustiçado. Elas
elogiavam bastante o livro, mas lamentavam seu final. A ida do herói para a
“civilização” e suas frustrações com Jane. As identificações dos leitores com o
herói foram tantas que, decorrido um ano de sua publicação, estes reclamavam
novas obras redimindo o herói de sua depressão, por conseguinte daqueles
que com ele haviam se identificado.

No entanto, Burroughs não estava interessado em Tarzan, mas sim no
seu herói Jonh Carter de Marte. Somente a pressão dos leitores e do editor é
que possibilitou novas publicações que permitiram ao herói, pouco a pouco,
se transformar num super-herói.

A tendência do herói em se transformar num super-herói deve-se às
características da “cultura de massa” de abrir para os leitores possibilidades
de identificações com heróis imaginários, isto é, aqueles que se situam ao
nível da onipotência narcísica e servem de ideal de eu aos seus leitores. Assim,
Tarzan irá, pouco a pouco, adquirir as feições dos super-heróis (ascetismo,
imortalidade, homem de ação, “mens sana in corpore sano”, etc.) acompanhada
dos aspectos da luta de classe ideológica, colocando-se como todo super-herói,
no campo de classe da burguesia; defendendo as relações de produção
capitalista e o Estado burguês.

A primeira estória, Tarzan dos Macacos, todavia narra a experiência
dramática do animal humano se destinguindo da natureza e tendo acesso à
cultura. O acesso à cultura que se dá a partir da proibição do incesto, da
ausência e da presença do outro que permite se identificar como outro diante

Assim, Édipo não é somente o mito do incesto e do parricídio, mas
também da luta pelo poder e pelo saber. Da mesma forma que Tarzan, como
veremos, não é apenas o mito da criança abandonada na selva às voltas com
seus enigmas, suas fantasias do parricídio e do incesto; é também o da luta
pelo saber que instaura seu poder real sobre a “selva africana”.
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do Outro e desta forma se situar no simbólico, isto é, nas representações de
situações reais e não mais imaginárias.

Enfim, a estória do mito originário que conta a passagem da existência
biológica – “natural” à existência humana. A passagem do animal para a Lei
da Cultura. Os dois momentos que caracterizam: o momento da relação dual
pré-edipiana, relação com a mãe, com a qual se identifica e começa a se perceber
como um outro em relação ao Outro (mãe) através de suas ausências e
presenças, e o momento da relação triádica do complexo de Édipo, onde o pai
se torna no imaginário “infantil” o responsável pelas ausências da mãe e impõe
a Lei, a proibição do incesto, que Lacan denomina de Ordem simbólica.

É claro que o “simbólico” sempre será sobredeterminado historicamente,
é aí que a inserção na cultura é inserção numa cultura historicamente
determinada, isto é, a ideologia de classe nas sociedades divididas pela luta
de classe. Todos esses aspectos, primeiras ilustrações de representados no mito
de como veremos agora (através das primeiras ilustrações de Hal Foster, em
1929), estarão representados no mito de Tarzan, o homem-macaco:

1. O PAI DE TARZAN VIAJA NUM NAVIO para a África a fim de
averiguar denúncias de escravismo, quando é surpreendido pela cena do
capitão batendo com seu chicote num marinheiro. Outro marinheiro acode o

Figura 1
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companheiro, o capitão puxa seu revólver e vai matá-lo quando é interceptado
pelo pai de Tarzan, Lord Greystoke.

 “Lord Greystoke bateu no braço do capitão salvando assim a vida de
Black Michael. E foi assim que se forjou o primeiro anel de uma cadeia
surpreendente de circunstâncias que iria reservar àquele que deveria nascer,
uma vida sem igual na história do homem”.

Seguiu-se um motim a bordo. Primeiramente os marinheiros invadiram
os aposentos de Lord Greystoke levando sua arma (revólver) e deixando um
bilhete com ameaças de morte no caso de denunciá-los. É então forçado à
cumplicidade. Com grande violência os marinheiros combatem os seus
comandantes, o capitão morre com uma machadada que abre sua cabeça até
o queixo. Os amotinados tomam o poder do navio.

Lord Greystoke se mantinha bastante apreensivo e temendo pela
segurança de sua mulher “e da do esperado pequeno Greystoke, abandonado
nas mãos desses semi-bugres ignorantes”. “Eis aqui mais dois para os peixes”,
grunhiu um dos rapazes da tripulação, enquanto brandia um machado. “Black
Michael foi mais rápido que o bruto que tinha atacado Lord e Lady Greystoke
com um machado, o marinheiro caiu com uma bala nas costas”. “Sou eu
agora o capitão deste navio, e tudo que disser será executado”. “Estes são
meus amigos. Não toquem neles”.

Para evitar futuras complicações, Black Michael resolveu desembarcar
os Greystoke na costa africana. Apesar dos protestos, foram abandonados:
“Que surpresas desagradáveis os esperava nesta sombria e misteriosa floresta
tropical?”

Comentários:
Enquanto Pai, Lord Greystoke é possuído por impulsos filicidas. Desejo

de matar o filho em função de situações Edipianas não resolvidas. O capitão
do navio que agride o marinheiro é uma sua identificação projetiva.

9
 Todavia

prefere preservar o filho. No caso, salvando o marinheiro. Esta situação, como
é colocada, significa ter então que matar o Pai (o pai encarado como filicida,
portanto, o filho como parricida). Identifica-se então com os filhos
(marinheiros) que matam o pai (o capitão do navio), mas não escapa da
situação fratricida da horda primitiva.

10

É abandonado com seus fantasmas na selva como castigo capaz de
aplacar sua culpa e reparar a morte do Pai.

A marcação ideológica de classe que caracteriza a narrativa está no
modo como Burroughs define sua posição de classe na relação do Lord e os
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marinheiros – e esses últimos são considerados “semi-bugres ignorantes”.
Também “bugres” se aplica como representação da sexualidade que os
impulsiona à luta pela mulher; no caso, a representação ideológica da
sexualidade é projetada nas classes “inferiores”.

2. UMA VEZ NA SELVA, O CASAL SE VÊ às voltas com uma situação
inusitada e ameaçadora. Inúmeros perigos os cercam. Principalmente as grandes
feras. Eles constroem um abrigo no alto de uma árvore. Mas sempre são
atormentados por aparições sinistras.

“Na relativa segurança de seu abrigo aéreo, Lady Greystoke se agarrou
de repente ao braço de seu marido. ‘Olhe’ – murmurou – ‘0 que é aquilo? Um
homem?’ Distinguia-se vagamente uma grande silhueta que por entre as
sombras se mantinha erecta, como atenta aos barulhos e depois se voltou
lentamente para o fundo entre as árvores da floresta”. Aos poucos eles
conseguiram construir uma cabana com um razoável conforto, e apenas a
presença dos animais selvagens os preocupava. Por três vezes viram grandes
silhuetas, mas nunca puderam saber se de homens ou de feras.

Figura 2
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Num dia em que Greystoke se afastou da cabana, um gigantesco
antropóide se aproximou, atacando-o. Estando apenas com um machado,
tentou correr para a cabana enquanto Alice, sua mulher, que nunca manejara
armas, com a “bravura de uma leoa que protege seus filhotes” disparou um
dos fuzis de seu marido e o macaco, que apesar de atingido por Greystoke
estava prestes a matá-lo, voltou-se sobre ela e caiu morto.

Após o acidente, Alice foi levada para o interior da cabana desacordada.
Recuperando os sentidos, maravilhada, com um ar satisfeito, disse: “oh, Jonh,
é tão maravilhoso estar verdadeiramente em nossa casa. Eu tive um terrível
pesadelo, querido”.

Após acariciar sua fronte, ele respondeu: “tente ainda dormir e não se
preocupe”.

Nesta mesma noite, enquanto um leão rugia e um leopardo gritava,
uma criança nascia na pequena cabana vizinha da selva primitiva. Lady
Greystoke não se recuperou nunca mais do choque que lhe causou o ataque
do grande macaco. Ela nunca mais saiu da cabana.

Greystoke cada vez foi sendo mais assediado pelos grandes macacos,
mas os espantava com seus fuzis.

Um ano depois do nascimento de seu filho, Alice morreu de morte
natural. A Greystoke restou a terrível situação de que lhe incumbia a extrema
responsabilidade de tomar conta de seu tão pequeno filho.

Figura 3
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Comentários:
1. Greystoke se sente ameaçado por seus fantasmas (ver fantasmas

originários, nota 7). Sentindo-se culpado pela morte do Capitão do navio
(Pai primordial – ver nota 10), vive a sexualidade com enorme sentimento de
culpa. Desta forma, a sexualidade é representada como algo primitivo – macaco
– e destrutivo. Neste caso, seria uma projeção da cena originária – onde, segundo
Freud, a criança observa a relação sexual entre os pais e com certos índices
fantasmagóricos interpreta esta relação como um ato de violência da parte do
Pai. Uma vez o pai identificado, incorporado a si (ver nota 10), ele vivencia
a sua sexualidade da mesma forma.

2. Por seu lado, Alice vivencia a sexualidade também como algo primitivo
e fantasmagórico – macaco. A saída da cabana com a arma pode significar a
saída do útero, ou se despregar da mãe para ganhar o falo do pai – representado
pelo fuzil de Greystoke.

“Ela havia sempre tido medo das armas de fogo, e jamais as tocou.
Agora, ela se precipita sobre o macaco com a “bravura de uma leoa protegendo
seus filhotes”.

Todavia, Alice vive também a cena originária imaginando a sexualidade
como primitiva e mortal. E somente a coragem de defender a possibilidade de
vir a ter filho (leoa que protege os filhotes) é que neutraliza sua repressão e a
impulsiona para a relação sexual.

Seu destino é motivado pela possibilidade de ter um falo – isto é, na
forma de filho. Ela não assume a castração e imagina ter um falo na forma de
filho. Também seu marido (“filhote de leoa”) será imaginado como filho, isto
é, seu falo. Ela não possui o falo, mas imagina ter. Controlará seu marido
impondo a lei – castração – aceita também por esse – morte do macaco que
representa a sexualidade. Ele será um falo para ela e não terá um falo. Situação
de Filho.

Para Alice a experiência da sexualidade será traumatizante – voltará
para a cabana, de onde não sairá nunca mais. Negou sua participação na
relação sexual vivenciada como um pesadelo.

Sua morte sem razões fisiológicas explícita – “seu fim foi calmo” –
caracteriza a relação de correspondência entre o princípio de Nirvana e a pulsão
de morte, isto é, o fim das tensões do aparelho psíquico, levá-lo a zero ou
reduzi-lo o mais possível. Também o retorno à cabana – ao útero – pronunciava
esta tendência.

O que pode ter imediatamente levado Alice a esta situação foram as
freqüentes situações parricidas, fratricidas e filicidas que, como objeto desejado,
causou entre o Pai primordial e os irmãos. Agora, com o nascimento de seu
filho, essa situação se renovaria. Com o fim da situação dual – mãe/filho – e
o início da relação triádica, a entrada no complexo de Édipo, a partir de um
ano de idade, ela se veria novamente ante a situação passada, quando
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Greystoke matou (ou causou a morte do Capitão do navio) e quase foi morto
(pelos marinheiros) por causa dela. Agora seria entre Greystoke (no lugar do
Pai) e seu filho.

3. Por seu lado Greystoke continuou afugentando as investidas dos
macacos – seus impulsos inconscientes. Sublimava através de leituras e do
diário que escrevia – diário que irá mais tarde, no decorrer da estória, revelar
todo o enigma, o mistério de Tarzan.

A morte de sua mulher pode ter sido vivenciada como causada pelo
nascituro:

“A última anotação de seu jornal foi inscrita no dia seguinte da morte
de sua mulher onde relatava os tristes detalhes de uma maneira tão prosaica
que acrescentava ao aspecto patético, doloroso e sem esperança deste golpe
cruel: ‘Meu pequeno filho chora para ser alimentado – Ó, Alice, Alice que
devo fazer?’ A esta pergunta, somente uma resposta: o exemplo da própria
mulher. Greystoke deixou-se abater pelos macacos sem que dessa vez disparasse
um só tiro, como veremos adiante”.

Para o pequeno abandonado, a herança fantástica de ter sido o “culpado
da morte dos pais”...

A dificuldade da situação para Greystoke seria a projeção sobre o filho
de sua própria vivência quando filho, isto é, de ter sido o culpado da morte
do Pai. A matar o filho ou ser morto por este, ele preferiu morrer nas mãos dos
macacos e assim encerrar esta tensão ambivalente.

3. “... DURANTE ALGUM TEMPO, NENHUM grito veio romper a
calma de morte na floresta, cessado os gemidos apiedados do pequeno filho
de homem esfomeado. Depois, vieram os macacos”.

“O velho Kerchack, o rei dos macacos, estava com uma grande raiva
entre seus congêneres. Os mais novos e os mais leves membros da tribo subiam
para os galhos mais altos, arriscando sua vida para escapar a esta cólera
incontrolável.

Outros machos se salvavam correndo para todas as direções, mas não
tão cedo a ponto de Kerchack ter tempo de matar um deles esmagando-lhe
entre seus possantes maxilares cheios de baba. Uma jovem fêmea desafortunada
abandonou sua presa incerta. Um grito selvagem e ele estava sobre ela, batendo
nela cruelmente com um pau até que seu crânio rachou.

Depois ele percebeu Kala, com seu bebê. Ainda possuído por seu estado
de raiva, Kerchack se aproximou dela. Ela tentou fugir saltando de um galho
para outro. “0 choque súbito fez com que soltasse seu bebê”... “Ela deixou
aquela pequena coisa cair, dando reviravoltas até se espatifar no solo dez
metros abaixo”.
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“Com um surdo gemido desesperado, Kala se precipitou para seu bebê
ignorando o perigo. Quando reuniu as partes do pequeno corpo mutilado, e o
apertou contra seu peito, a vida o havia abandonado. Kerchack não ousou
atacá-la. Sua raiva demoníaca se apagou tão rapidamente quanto havia
começado”.

Uma vez cessada sua raiva, Kerchack dirigiu a tribo para o mar. Ele
havia decidido visitar o interior desta cabana misteriosa. E queria a qualquer
preço possuir o pequeno bastão negro que havia feito chegar sua terrível
mensagem de morte para tantos membros da tribo. Durante todo o caminho,
Kala levou seu bebê morto, apertando-o forte contra seu peito.

Chegando sutilmente sem barulho à cabana, Kerchack observou que
não havia nenhum traço de homem à sua volta. Aproximou-se da entrada e
vislumbrou Greystoke. Apenas um gemido de choro se elevou do pequeno
berço. Kerchack entrou. Greystoke se levantou, as armas estavam longe, presas
à parede. Havia muitos macacos. Quantos ele jamais saberia.

 Enquanto o rei dos macacos descia o corpo flácido de quem já havia
sido Lord Greystoke, ele se virou para o berço. Mas já Kala lá estava
adiantando-se a ele, e antes que pudesse interceptá-la, ela se amparou da
criança deixando cair seu bebê morto no berço e escapou pela porta, subindo
para o alto de uma árvore apertando contra si a criança que gritava. A fome
os fez se aproximar rapidamente. Durante este tempo, as feras na cabana
examinavam seu conteúdo com prudência. Uma vez seguro de sua morte,

Figura 4
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Kerchack não molestou mais o corpo de Lord ou de Lady Greystoke. Então,
ele parou diante do fuzil pendurado na parede. Finalmente, ele o pegou e o
examinou de perto.

Os outros macacos estavam sentados, dispostos em torno de seu chefe.
Súbito, o dedo de Kerchack se apoiou sobre o detonador. Houve um barulho
ensurdecedor! Os macacos caíram uns sobre os outros na sua precipitação por
se evadir.

Transcorreu um ano desde que Kala havia tomado o pequeno bebê, e
ele não andava sozinho. Ele não podia subir nem caçar só, como os pequenos
macacos de sua tribo. Tublat, o companheiro de Kala, estava muito ciumento
e queria eliminar a criança.

Tublat discutiu com Kala até que ela ficou encolerizada e não quis
mais escutá-lo. Mas Tublat encontrou Kerchack e pediu para, com sua
autoridade, eliminá-lo. Todavia Kala ameaçou de abandonar a tribo. Assim
Tarzan – o pele branca – pôde sobreviver. Com dez anos de idade, levou um
companheiro para beber água e viu seu rosto refletido. “Ele enrubesceu de
vergonha, comparando seu rosto e seu corpo nu com o de seu irmão mais
favorito”.

Estavam absorvidos no exame de suas fisionomias quando Sabor, a leoa,
se aproximou. Ela avançou com precaução. Depois, rugindo, lançou o bote.
Tarzan escapou pulando na água, mas o seu irmão, paralisado pelo medo,
morreu em suas garras.

Figura 4a
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Comentários:
1. Kerchack é o Pai castrador desta horda de Macacos. Os jovens machos

padecem em suas mãos; deseja todas as macacas para si, e a sexualidade é
vivenciada como algo destrutivo – (ver nota sobre cena originária). Quando a
macaca divide a ternura com um filho, sente-se ameaçado e mata.

“Sua raiva demoníaca se apagou tão rapidamente quanto havia iniciado”
(Fig. 4).

2. Ele não pode admitir a rivalidade do Pai de Tarzan e parte para
matá-lo e ficar com seu falo – bastão negro – fuzil. Mas se sente perseguido
por usá-lo e foge assustado.

Vê então no filho do branco, salvo por Kala, uma ameaça de vingança
e compartilha do desejo de Tublat de matá-lo. Este, tem ciúmes pois Tarzan
toma todo o tempo da companheira. Uma vez que deixariam de possuir o
objeto (Kala), desistiram da ação.

3. Todavia para Tarzan subsistir, deverá aceitar a castração imposta.
Isto é, aceitar a proibição de possuir a mãe, ser filho. Sua parte macaco –
processo primário – é morta pela leoa – no caso mãe fálica, castradora. Tarzan
aceita se sujeitar à castração regredindo ao útero – água (como defesa).

Esta situação pode ser vista também sob outro aspecto – inicialmente a
criança se identifica com o corpo da mãe. Esta identidade se caracteriza como
uma forma de defesa diante da situação angustiante da criança de não poder
controlar nem ter uma idéia do próprio corpo – Estágio do espelho. Para Lacan,
esta identificação não permite que ela possa se identificar como outro diante
do Outro. Só há para ela um outro imaginário do qual é parte. Ela idealiza
na mãe um corpo unitário e com uma auto-suficiência onipotente. E aí, se
identificando também se imagina onipotente.

A passagem desta situação imaginária para uma situação no simbólico,
onde a criança deve-se assumir um outro; este reconhecimento se dá através
da lei – em que a mãe reprime e proíbe em nome do Pai.

A mãe repressora é representada pela leoa. A parte macaco com que
Tarzan se identifica com a mãe, e que é “morta” por esta separação, não é
elaborada por Tarzan, que regride a uma situação uterina. Procurando
permanecer no imaginário, não deixando desenvolver-se o “trabalho de luto”.

11

4. PARA TARZAN, A CABANA FECHADA e silenciosa era sempre
uma fonte de mistério e de prazer sem fim.

Kala lhe havia explicado que seu pai fora um estranho macaco branco
e ele ignorava que ela não fosse sua mãe.

“Tarzan entrou suavemente e com precaução; viu três esqueletos; sem
prestar muita atenção, abriu as malas, examinando minuciosamente as armas,
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estranhos objetos, livros e roupas. Encontrando um punhal de caça bem afiado,
se cortou imediatamente no dedo. Um alfabeto de criança ilustrado lhe
interessou enormemente. A noite caía”.

“Tarzan partiu, levando o punhal de caça para mostrar aos seus amigos.
De repente, uma enorme silhueta se destacou. Era Bolgani, o monstruoso
gorila. Tarzan sabia que deveria permanecer e combater por sua vida. Ele
quebrou o elan da fera. Rolaram sobre o solo no frenesi furioso do combate.

Figura 5

Figura 6
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Ocasionalmente a lâmina penetrou no gorila, depois Tarzan repetiu os
golpes até que o enorme macaco tombou languidamente e, ao seu lado, Tarzan”.

A tribo dos macacos tinha ouvido o grito desafiador do gorila. Kala
sentiu a falta de Tarzan, porém Kerchack, o rei dos macacos, se opôs a que se
enviasse ajuda. Ele não gostava deste estranho pequeno órfão.

Mas Kala precipitou-se em sua procura e ainda o encontrou com vida.
Levou-o desacordado para uma árvore e durante algum tempo Tarzan foi tratado
por ela, até que passado um mês ele estava mais forte e mais ativo do que nunca.

Comentários:
1. Tarzan começa a iniciar as tentativas de entrada no simbólico cujo

significante fálus é básico, então começa a se ver às voltas com situações em
que ele está sempre representado.

Procurando entre os objetos de seus pais (curiosidade sexual), entra no
útero (cabana) – e lá encontra o pênis (faca). É uma característica da fantasia
dos pais combinados, da mãe fálica detentora do falo do pai (é na cabana que
descobre a faca) (ver nota 15).

2. Mas a posse deste objeto, é causa de uma situação persecutória e de
disputa. Essa disputa demonstra uma nova tentativa de Tarzan de ter acesso
ao simbólico. Entretanto, ele mata suas partes mais sexualizadas (macaco) –
partes do pai (fantasia de sexualidade deformada) já introjetada em si e,
após, recusa esta situação caindo em sono e retornando à mãe sem a “faca”.

O acesso ao simbólico, o fim do complexo de Édipo, só se dá através da
renúncia da mãe como mulher proibida e o poder de ter a sexualidade liberada
para as demais mulheres. Mas para isso deverá admitir a potência do pai
como igual, e não procurar destruí-lo para ficar com a mãe. Quando o falo
não será mais representado como arma destrutiva – (faca) – mas como algo
capaz de criatividade e prazer.

5. TARZAN ENCONTROU A FACA AO LADO dos ossos do gorila.
Entrando na cabana sua atenção se fixou nos livros ilustrados. Através de sua
razão, descobriu que ele era de uma outra raça diferente de seus companheiros.
Ele era HOMEM. Ele não sabia ainda, não podia falar a linguagem dos homens.

Comentários:
1. Tarzan atravessa um período de busca de identidade. A sexualidade

é sublimada pelo saber. No entanto, este saber é uma forma de incorporação
das potencialidades a ser utilizado em futuras atuações.

2. Reconhecendo-se como outro, e começando a elaborar pela situação
– presença-ausência – da mãe na situação dual e depois o impedimento do
incesto na relação triádica, uma identidade própria, é então que se tem acesso
à linguagem. Para Lacan, é a ausência que é preenchida pela palavra – (Da!)
e (Fort!) na linguagem de Freud (ver nota 3).
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6. OS MACACOS REALIZAVAM UMA FESTIVIDADE onde comiam
um inimigo. Tarzan entrou na dança fúnebre, depois foi a repartição. Tarzan
com sua faca logo cortou um bom pedaço. Por isso foi perseguido por Tublat
que não pôde alcançá-lo. Tarzan se refugiou no alto de uma árvore. E observou
Tublat descarregar sua raiva em Kala, sua mãe adotiva. Tarzan saltou em
direção ao bruto enraivecido com sua faca afiada, e depois de lhe dar diversos
golpes e de seu inimigo ter rolado pelo solo, “ele jogou a cabeça para trás e
imitou o feroz grito de desafio dos macacos”.

Comentários:
1. Mais uma vez o tema do festim canibalístico da horda primitiva (ver

nota 10). Tarzan comete o parricídio dando um grito de triunfo. Este grito
que caracterizará o aspecto maníaco que envolve sempre situações que se
repetirão, uma forma de se defender do trabalho de luto. Também a visão que
Tarzan tem do ataque de Tublat a Kala caracteriza a cena originária.

12

2. A situação do festim canibalístico se refere ao estado sádico-oral,
caracterizado pela aparição dos dentes e da atividade de morder. A incorporação
toma o sentido de uma destruição do objeto, o que implica na entrada em
jogo da ambivalência na relação com o objeto – “o desejo libidinal de sugar se
acompanha do objetivo destrutivo de aspirar, esvaziar e esgotar – sugando”.

Daí para comer ou receber para Tarzan, possa significar também situações
de morte e perseguição. Sente-se perseguido por Tublat. E repetem-se situações.
Trata-se da Compulsão de repetição.

13

Diante da cena originária, forma de percepção da relação sexual dos
pais como sendo uma forma de agressão paterna. A sexualidade é então
vivenciada, não como algo criador, terno e amoroso; mas como algo destruidor

Figura 7 Figura  8
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e mortífero. Pois, ela também foi proibida a si como algo de ruim. Esta parte
do pai como sexualidade destrutiva, é sempre representada por aspectos
macacos de Tarzan, isto é, representação dos aspectos do processo primário.

14

7. NO DIA SEGUINTE, APÓS A MORTE DE Tublat, o povo de
Kerchack viajou. O corpo de Tublat foi deixado onde caiu pois a tribo não
comia os próprios mortos.

Mais uma vez, a velha Sabor cruzou o caminho deste povo. Enquanto
os macacos subiam para o alto da árvore, Tarzan se instalou embaixo e jogou
um ananás na cabeça de seu antigo inimigo.

“Um plano ambicioso lhe veio à mente. Ele havia matado o feroz Tublat;
agora ia se lançar no encalço de Sabor, a astuciosa, e abatê-la da mesma
forma”.

Ao mesmo tempo, o pequeno inglês aspirava a esconder sua nudez.
Aprendera nos seus livros que todos os homens usavam roupas. Enquanto os
macacos e demais animais andavam nus. Assim, ele desejou a pele de Sabor,
a leoa.

Neste dia, houve um terrível dilúvio. Os membros da tribo tremiam de
medo. A tempestade durou horas. Para Tarzan, foi a revelação da utilidade
das vestimentas.

“Como ficaria bem sob o manto espesso de Sabor!”
Ele preparou um laço. Do alto de uma árvore lançou-o sobre o pescoço

da leoa, mas com suas possantes garras ela partiu-o e investiu contra Tarzan.
Durante horas, ela permaneceu sob a árvore, saltando vez por outra sobre
ele. Tarzan debochava dela e dançava. Com um grito, subiu pelas árvores e
desapareceu.

 Depois reencontrou-se com os seus e narrou os detalhes de sua grande
aventura, com um ar de grande conquistador que impressionou os seus inimigos
mortais. Kala dançava alegremente, orgulhosa.

Tarzan crescia e se desenvolvia cada vez mais forte e sábio. Tornou-se
amigo de Tantor, o elefante, e caminhava pela floresta noite adentro. Todos os
outros animais, exceto os de sua tribo, eram seus inimigos.

Comentários:
1. Depois de ter cometido o parricídio, matando Tublat, Tarzan fica

perseguido. Sente-se perseguido pelos fantasmas da castração – no caso, a
leoa – a mãe fálica

15
. Para Tarzan, o fálus é sempre um objeto “mau”, isto é,

capaz de levar à morte, e sempre projetado num outro – como representante
do processo primário. Assim, a leoa castra, e o próprio Tarzan vê seu pênis –
a faca – como herança paterna, e de uso destruidor – castrador. Assim, a
sexualidade é vivida por ele como algo desejado de um lado, porém com
muita carga de agressividade e destruição.
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Para ter acesso e possibilidade de realização de seu desejo incestuoso,
Tarzan planeja matar a leoa como afastou Tublat. Para poder realizar o desejo
incestuoso, deverá afastar os aspectos da mãe castradora, a mãe que realiza a
Lei, isto é, a proibição do incesto sobredeterminado pela presença do pai.

2. Todos esses desejos parricidas e incestuosos envolvem o posterior
sentimento de culpa e necessidade de castigo.

16
 Mas, no caso de Tarzan, esse

castigo será projetado no outro mesmo que sofreu a agressão, quando objeto
mau, ou em outro agressor substituto quando objeto bom. Queremos dizer
que quando Tarzan é castigado, é o outro que lhe fez sofrer uma humilhação
e ele vai à desforra, e assim sucessivamente, como veremos adiante. Tarzan
não assume, isto é, não percebe, que ele sempre procurará situações penosas
triádicas de disputa, agressividade, ódio e morte.

Assim, a tempestade, o dilúvio, a presença do castigo criam a necessidade
de buscar no agressor fantasmagórico – a leoa – através de sua morte, a pele,
que neutralizará o frio e o medo. Ao mesmo tempo, a incorporação desta pele
protetora pode significar uma identificação com o agressor. E Tarzan, de castrado
poderá se transformar em castrador.

3. A forma como narra os episódios com a leoa para seus irmãos macacos
caracteriza uma maneira de entrada na puberdade onde Tarzan vai formando
o seu ego à luz de uma combinação de seu eu ideal (ver nota 5), e seu ideal de
eu (ver nota 5). Características narcísicas onipotentes e exibicionistas se
combinam com um narcisismo secundário de sua identificação com Tantor, o
elefante, o animal mais forte e sábio da selva, com sua imensa tromba.

4. Esta situação da adolescência é característica do início da
genitalidade, e possibilidade concreta de realização do desejo incestuoso.

A alegria e o orgulho com que Kala recebe as narrativas do Tarzan
adolescente, mostram características de uma boa mãe capaz de na fantasia
adolescente caracterizar uma possibilidade de sedução.

8.  AOS DEZOITO ANOS, TARZAN JAMAIS tinha visto um ser
humano. Mas, um dia, quando tentava compreender o mistério da cabana, a
segurança de sua floresta de outrora iria ser comprometida para sempre.

Eram cerca de cinqüenta guerreiros negros armados de lanças de madeira,
grandes arcos e flechas envenenadas. Depois chegaram as mulheres e as crianças,
seguidas de outros guerreiros. Eles fugiam dos soldados brancos, porque tinham
massacrado um oficial. Instalaram-se para construir uma nova aldeia. Tarzan
permaneceu pensativo.

Um dia, Kulonga, filho do velho rei, aventurou-se muito longe para o
oeste. A cinco quilômetros a oeste, dormia a tribo de Kerchack. Cedinho, os
macacos estavam na floresta em busca de alimentos. Tarzan, segundo seu
hábito, ia para a cabana. Kala, muito ocupada, deslocava-se lentamente para
oeste. De repente, ela se deparou com Kulonga. Kala recuou, mas era tarde.
Kulonga a seguia de perto. “Enfim carne! Ele poderia matá-la”.
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“A lança afundou em Kala. Mas apenas feriu-a! Soltando um forte grito
de dor, a macaca se voltou e se vergou. Os gravetos já estalavam sob os pés de
seus semelhantes que acudiram ao grito de Kala. Kulonga preparou uma flecha
envenenada e a disparou direto no coração do grande antropóide”.

“Com uma terrível raiva, Kala tombou diante dos olhos estupefatos
dos membros da tribo. Rugindo e vociferando, os macacos se precipitaram
sobre Kulonga, que saiu em disparada”.

Figura  10

Figura 9
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“Tarzan estava atento; ele sabia que algo não ia bem. Encontrou toda a
tribo reunida falando alto perto do cadáver de sua mãe adotiva. Permaneceu
num estado de dor e ódio. Ele lançou seu ignóbil grito de desafio, batendo no
peito com as mãos, e depois caiu sobre o corpo de Kala e chorou com o coração
partido de solidão”.

Tarzan saiu em busca de Kulonga: “encontrou as marcas de pés parecidos
com os seus, maiores. Seu coração batia forte. Poderia perseguir um Homem?
Sua própria raça! Ele vigiava Kulonga. Este caçou um javali. Comeu uns
pedaços assados e partiu. Tarzan também comeu os restos deixados do javali,
e continuou em sua busca, observando sempre os gestos do homem.

Num momento, Kulonga reparou que suas flechas e seu arco haviam
desaparecido do alto de uma árvore. O guerreiro negro entrou em pânico, Ele
só possuía um punhal. Resolveu voltar rápido para sua aldeia. Quando Tarzan
percebeu sua intenção, decidiu matá-lo”.

“Quando Kulonga saía da selva, uma corda fina caiu sobre ele. O nó se
fechou em seu pescoço. A seguir, Tarzan puxou a vítima para o alto de seu
abrigo nas árvores. Depois descendo até a altura do corpo de Kulonga cravou
seu punhal de caça bem no coração. Kala estava vingada! Ele examinou
minuciosamente o negro.

Figura 11
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“Tarzan estava esfomeado. Ali havia carne que a ética da selva lhe
permitia comer. Seu punhal estava prestes a desmembrar Kulonga. Súbito,
uma estranha dúvida o paralisou. Ele jamais hesitara em comer a carne de
suas presas, mas tratava-se de um homem! Será que os homens comem os
outros homens?”

Tarzan observou o movimento na aldeia. Uma mulher molhava as

pontas de algumas flechas numa mistura fervente. Ele sabia que essa mistura
é que matava. Desejou algumas dessas pontas que causavam a morte.

Um guerreiro negro emitiu um terrível grito quando se deparou com o
cadáver de Kulonga pendurado na árvore. A aldeia acorreu imediatamente
em efervescência. Tarzan se aproveitou para entrar na aldeia e se apossar de
algumas flechas. Ele sabia que haviam encontrado o corpo de sua vítima.
Entrando numa cabana, viu várias armas e vários crânios.

“Tarzan reuniu todos esses crânios velhos. Sobre o do alto ele prendeu
o cocar de Kulonga, o filho morto do chefe. Depois, ouviu gemidos e longas
lamentações fúnebres. Rapidamente, ele desapareceu nas folhagens derramando
o caldeirão borbulhante, depois de ter apanhado uma boa quantidade de
flechas envenenadas”.

“Os indígenas voltavam trazendo o corpo de Kulonga. Encaminharam-
se justamente para a cabana em que Tarzan estivera. Eles saíram conversando
em altos brados selvagens e confusos. Em seus pobres cérebros só imaginaram
as mais terríveis explicações superticiosas.”

Figura 12 Figura  13
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Comentários:
1. Tarzan se encontra em condições de exercer a genitalidade. Uma vez

cometido o parricídío e afastada as fantasias da castração, ele pode ter acesso
à mãe. Seu desejo incestuoso se apresenta em sua identificação projetiva com
Kulonga, filho do Rei.

Pois Kulonga, como “negro”, pode representar o processo primário. Digo,
como negro, porque ele nas sociedades americanas está ideologicamente
representado como detentor dos desejos irreprimidos, entre os quais a
sexualidade, vista no código “branco” como algo de embrutecido e a ser
sublimado ou reprimido violentamente.

Agora, a razão do negro estar representado como portador da
sexualidade na ideologia dominante “branca” não é só o fato dele ser “negro”,
mas de ser representado como proletário ou escravo.

A repressão sexual sempre existiu mais para a “classe dominante” que
para a “classe dominada”. Isto principalmente por razões econômicas. A filha
do senhor não pode se permitir casar com alguém que não acrescente algo à
riqueza ou ao status da família. Por isso, deverá guardar-se até o casamento,
em geral ‘arranjado’ pelas famílias aristocráticas entre si.

Já a classe dominada, “livre de tudo”, sempre pode ter uma repressão
sexual mais atenuada não tendo razões econômicas para reprimir suas filhas,
exigir casamentos “escolhidos”. Desta forma, ela pode representar externamente
e com adequação determinada o processo primário.

Neste caso, a “classe dominada” é combatida não só ao nível das relações
políticas e econômicas, mas também da moral, discurso ideológico da repressão
sexual, que re-inscreve a “classe dominada” como tendo comportamentos
“imorais” – desrepressivos. Este combate é feito principalmente através dos
Aparelhos Ideológicos do Estado, sendo que na nossa formação social o AIE
da comunicação é um dos mais efetivos.

Deste modo, nada mais característico que o significado dos significantes,
que compõem a lógica do inconsciente naquilo que há de pulsões mais primárias,
esteja circunscrito neste nível da luta de classe ideológica. Assim, em Tarzan,
o “negro” é o significado para o significante genitalidade. No caso, claro, o
negro na projeção do branco. Especialmente Burroughs sempre desconheceu
totalmente o que fosse o negro, salvo o “negro” representado na ideologia
dominante, a que favorece os interesses da “classe dominante”. E ele sempre
se situou como um “branco” pequeno burguês, atuando no campo de classe
da burguesia.

Além disso, a sexualidade que o negro passa a representar não é aquela
criativa e terna, mas a sexualidade fantasiada pela repressão do incesto: uma
deformação do desejo. Podemos dizer que uma vez não se saindo do complexo
de Édipo, não se pode exercer a sexualidade livremente, isto é, sem o estigma
da proibição.
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Nas estórias de Tarzan em quadrinhos, sempre veremos o negro ou
castrado, submetido à lei de Tarzan, ou “mau”, isto é, portador de uma
sexualidade “deformada”, isto é, deformada à luz da própria projeção de
Tarzan (portador do código do branco) e pronto a desafiar e combater o poder
do Rei das selvas.

2. O lugar do outro que, na relação triádica, exerce a sexualidade, é
visto por Tarzan como algo de mortífero e brutal (ver cena originária, nota
12) e ele sempre será preenchido à luz de um simbólico ao sabor da luta de
classes. O outro será negro, árabe, ou alguém branco de uma nacionalidade
que no momento apresenta-se na conjuntura internacional como inimigo dos
EUA.

3. Na identificação projetiva com Kulonga, Tarzan praticara o incesto
com Kala, mas com isso provocaria a morte da mãe (fantasia da cena originária).
Tarzan, representado por Kulonga, se sentirá perseguido por seus fantasmas
macacos, e resolverá castrar-se matando Kulonga, ou matando uma parte
sua.

4. Tarzan matando Kulonga incorpora sua roupa e suas flechas (já
havia também comido o javali), mas não elabora o luto dessa morte.
Maniacamente, procura reconstruir a vida de Kulonga, juntando os esqueletos
e pregando suas coisas no crânio envelhecido.

Para Tarzan, as representações do fálus envolvem situações de destruição
– flechas, faca, lanças, etc.

Burroughs apresenta os negros como criaturas crédulas, que só encontram
explicações “superticiosas” para os acontecimentos que os envolvem. Farão de
Tarzan um de seus deuses.

No caso específico, mais uma vez a estrutura de Totem e Tabu. Perseguidos
pelos brancos, por terem-nos devorado, os negros acabarão, na seqüência da
narrativa, por repararem sua culpa elegendo Tarzan como o que veio lhes
castigar e reparando a culpa persecutória erguendo um altar em sua homenagem
com presentes para ele.

9. FOI UM TARZAN BASTANTE MODIFICADO que voltou à tribo
de Kerchack. Contava suas gloriosas aventuras e lhes mostrava os troféus de
sua conquista. Kerchack ficava invejoso com este estranho membro de sua
tribo. Procurava um pretexto para descarregar sua raiva sobre Tarzan.

Durante um mês, exercitou-se com arco e flechas. Na cabana encontrou
o diário de seu pai, algumas fotos e um medalhão de diamante. Ele colocou
em seu pescoço, imitando assim o homem negro que havia visto.

Quando acabou o seu estoque de flechas, ele repetiu a farsa enquanto
os indígenas se compraziam num festim canibal. Mais uma vez, eles ficaram
apavorados com esta nova manifestação, de um poder diabólico, extra-terrestre
e invisível.
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Encontrando Sabor – a leoa –, Tarzan lhe lançou uma flecha. Depois
de ter tirado sua pele, ele se apressou em juntar-se à tribo para contar a sua
nova e espantosa bravura. Só Kerchack estava por detrás, cheio de raiva e de
ódio. De repente algo queimou sua cabeça. Ele saltou no centro da assembléia:
“Desça, Tarzan” gritou, “venha lutar”.

“Com a respiração presa, a tribo olhava Kerchack atacar, rugindo com
sua silhueta estúpida. Tarzan pegou seu punhal e enfiou sob o coração de
Kerchack! Eles lutaram até o fim; depois, o grande corpo estremeceu, apagou-
se e despencou flácido. Kerchack estava morto. E foi assim que o jovem Lord
Greystoke tornou-se “Rei dos Macacos”.

Comentários:
1. Tarzan conseguiu eliminar Sabor, a leoa, que representa a mãe

castradora que impõe a lei, a palavra do pai castrador. Esta situação é de
verdadeiro desafio para Kerchack, o pai castrador. Resta a ele impor diretamente
a lei sobre o filho ameaçador, parricida e incestuoso.

2. Tarzan bem modificado é aquele capaz de possuir o fálus e a
genitalidade, porém manejando de forma destrutiva, e com isso se tornando
sempre passível de perseguição. Kerchack é um dos seus mais terríveis
perseguidores. Somente a sua morte poderia, em sua fantasia, encerrar o ciclo
persecutório. Todavia, apesar de vencê-lo e tornar-se o Rei dos macacos, Tarzan
continuará se sentindo perseguido pelos que castra e que mata outros macacos,
outras leoas e outros negros, homens e feras que o perseguirão. Agora como
castrador.

17

Figura  14 Figura  15
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3. Tarzan se configura aqui dividido entre um aspecto de sua
personalidade, Lord Greystoke, outro, de Macaco. A seqüência da narrativa
caracterizará as tentativas de Tarzan de alcançar e descobrir uma
personalidade própria, sua identidade. Sem todavia conseguir elaborar o luto
de todas as perdas de objetos sofridos, ele permanecerá na ambigüidade e será
forçado a renunciar à mão de Jane, no final da história, que caracteriza esse
romance familiar.

18

Notas

1
 No sentido propriamente psicanalítico deve-se entender por projeção, a operação em que o indivíduo expulsa de

si e localiza no outro, pessoa, coisa (ou personagens, no caso de um escritor), qualidades, sentimentos, desejos
que desconfie ou recusa em si próprio.

2
 Por identificação, entendemos o processo psíquico pelo qual um sujeito assimila um aspecto, um atributo de

outro (no caso, os personagens da narrativa, os heróis) e se transforma totalmente ou parcialmente sobre o
modelo deste. A personalidade (aspecto da construção do ego) se constitui e se diferencia por uma série de
identificações.

3
 Para esclarecermos os conceitos de imaginário, simbólico, e Lei da Cultura reproduziremos abaixo um texto de

Althuser, de seu artigo “Freud e Lacan”, de janeiro de 1964, e publicado pela Ed. Portugália Estruturalismo,
Antologia de Textos Teóricos:
“... Está aí, sem dúvida, a parte mais original da obra de Lacan: a sua descoberta. Esta passagem da existência
(no puro limite) biológica à existência humana (filho de homem), demonstrou Lacan que era realizada sob a Lei
da Ordem, que eu designarei por Lei da Cultura, e que esta Lei da Ordem se confundia na sua essência formal com
a ordem da linguagem. Que devemos entender por esta fórmula à primeira vista enigmática? Primeiro, que a
totalidade desta passagem apenas se pode apreender nas modalidades de uma linguagem recorrente, apenas
designada pela linguagem do adulto ou da criança em situação de cura, designada, marcada, localizada, sob a
lei da linguagem na qual se fixa e se dá toda a ordem humana e, portanto, todo o papel humano. Depois que nesta
convocação de cura pela linguagem, transparece a presença atual, perpetuada, de absoluta eficácia da ordem na
própria passagem, da Lei da Cultura no devir humano.
Para indicar, em algumas breves palavras, anotemos para esse efeito os dois grandes momentos desta passagem:
  – O momento da relação dual pré-edipiana, em que a criança, tendo apenas que tratar com um alter-ego, a mãe,
que esconde a sua vida com a sua presença (da!) e com sua ausência (fort!) (expressões da língua alemã tornadas
célebres por Freud) vive esta relação dual no modo do fascínio imaginário do ego, sendo ela própria este outro,
tal outro, qualquer outro, todos os outros da identificação narcísica primária, sem nunca poder colocar-se diante
do outro ou de si mesmo na distância objetivadora do terceiro.
  – O momento do complexo de Édipo, onde uma estrutura triádica surge sobre o fundo da estrutura dual, perturba
a sua economia, quebra os seus fascínios e introduz a criança naquilo que Lacan chama a Ordem Simbólica, a
da linguagem objetivante que lhe permitirá, portanto, ao pequeno situar-se como criança humana num mundo de
terceiros adultos.
Portanto, os dois grandes momentos: 1. o do imaginário (pré-edipiano); 2. o do simbólico (o complexo de Édipo
resolvido), ou, para falarmos aqui uma linguagem diferente, o da objetividade reconhecida no seu uso (simbólico),
mas ainda não conhecido (surgindo o conhecimento da objetividade numa outra “idade” e também numa outra
“prática”).

4
 K. MARX. Contribution à la Critique de L’Économie Politique. Paris, Editions Sociales, p. 175.

Convém aqui mais uma vez observarmos a aproximação de Marx e Freud: Na Interpretação dos Sonhos Freud se
refere:
“Se Édipo Rei comove um auditório moderno tanto como comovia o auditório grego contemporâneo à obra, a
explicação só pode ser a seguinte: seus efeitos não estão no contraste entre o destino e a vontade humana, mas
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devem ser atribuídos à natureza particular do material sobre o qual esse contraste se apóia. Deve haver aí
qualquer coisa que faz ressoar em nós uma voz pronta para reconhecer a força coativa do destino em Édipo... Seu
destino nos comove unicamente porque ele bem poderia ter sido o nosso, porque o oráculo faz incidir sobre nós
o mesmo anátema que incidiu sobre ele antes de nosso nascimento”.

5
 Por eu-ideal entenda-se o ideal de onipotência narcísica forjado sobre o modelo do narcisismo infantil. Este

ideal-narcísico de onipotência se caracteriza por uma identificação primária com um outro ser, investido de
onipotência, isto é, a mãe, num registro imaginário. O Eu-ideal se revela ainda pelas admirações apaixonadas
pelas grandes personagens da história ou da vida contemporânea que caracterizam a sua independência, seu
orgulho, sua ascendência. Por Ideal de eu se entenda a instância da personalidade resultante da convergência do
narcisismo (idealização do eu) e das identificações aos pais, a seus substitutos e aos ideais coletivos... O ideal
de eu constitui um modelo ao qual o sujeito procura se conformar. A origem do ideal de eu é principalmente
narcísica: “o que o homem projeta diante de si como seu ideal é o substituto perdido em sua infância, naquele
tempo onde ele era seu próprio ideal”. (J. Laplanche e J. B. Pontalis, Vocabulaire de la Psychanalyse). Em sua
relação com o super-ego poderíamos dizer que este corresponde à autoridade e o ideal de eu ao modo como o
sujeito deve se comportar para responder às exigências da autoridade. Esses conceitos abrem a possibilidade de
se demonstrar teoricamente a categoria de “estrutura psíquica de vassalo”, elaborada por W. Reich e utilizada por
mim em diversas ocasiões, especialmente em O Segredo da Macumba.

6
 Por ausência-presença devemos entender o par de oposição que caracteriza a estrutura do inconsciente como

linguagem, ou a lógica dos significantes em Lacan.

7
 Os fantasmas originários se caracterizam por serem na verdade etruturas fantasmagóricas típicas (vida intra-

uterina, cena originária, castração, sedução) que a psicanálise encontra como que organizando a vida fantasmática,
o mundo das fantasias imaginárias. Quaisquer que sejam as experiências pessoais dos sujeitos, a universalidade
desses fantasmas se explicam, segundo Freud, pelo fato de serem transmitidos filogeneticamente. Este caso é
assim explicado por Freud:
“É possível que todos os fantasmas que hoje nos são contados na análise ( ... ) tenham sido outrora, nos tempos
originários da família humana, realidade, e que acreditando nos fantasmas, a criança preenche somente, com a
ajuda da verdade pré-histórica, as lacunas da verdade individual” (J. Laplanche e J. B. Pontalis, Vocabulaire de
la Psychanalyse).
É a partir da análise do Homem dos lobos que Freud compreendeu que seus fantasmas originários não tinham
relação com acontecimentos reais. Ao contrário, pode-se situar então os fantasmas originários ao mesmo nível
que o núcleo da linguagem inconsciente, o complexo de Édipo.

8
 André Green, Édipo: Mito ou Verdade, in “Freud - Documentos 1969”, p. 26.

9
 Por identificação projetiva Melanie Klein designa um mecanismo que se traduz por fantasmas, onde o sujeito

introduz sua própria pessoa em totalidade ou em parte no interior de um objeto para possuir e controlar. É o que
Freud denomina projeção. (Ver nota 1.)

10
 Horda primitiva - Freud propugnou no Totem e Tabu pela existência de uma tribo primordial chefiada por um pai

violento e ciumento, que mantinha todas as mulheres guardadas para ele e expulsava da horda os filhos
adolescentes. Então, os filhos expulsos, que não viam com bons olhos esta situação, reuniram-se em bando,
mataram e comeram o pai. Ao devorarem o pai primordial, cada um dos irmãos realizou seu desejo de
identificação.
Com a morte do pai e sua incorporação canibalística, os irmãos tiveram duas atitudes. A primeira é que cada
irmão era agora rival dos demais pela posse das mulheres. No caso, a disputa dos marinheiros por Alice,
querendo matar Greystoke, com excessão de Black Michael. A segunda, os impulsos de ternura recalcados em
relação ao pai se transformam em remorso, necessidade de punição ou masoquismo moral, onde os indivíduos
buscam situações penosas e humilhantes, e no caso, o que o pai impedira, eles agora proibiam a si próprios. No
texto, Black Michael impede aos irmãos e a si Lady Greystoke, abandonando-a em terra. Por seu lado,
Greystoke, também necessitando de punição, será sempre acossado por fantasmas do pai que não permite a si a
sexualidade. Esta situação poderia ter facilitado o aparecimento de sentimentos e atividades homossexuais que
contribuíram nesta fase para salvar a organização social.
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11
 Por trabalho do luto devemos entender um processo intrapsíquico, consecutivo à perda de um objeto de ligação

ou dependência e pelo qual o sujeito consegue progressivamente se desembaraçar. Para Freud, a existência de um
trabalho intrapsíquico de luto é atestado pela falta de interesse pelo mundo exterior que se instala com a perda
do objeto: toda a energia do sujeito perece absorvida por sua dor e suas lembranças até que o eu, por assim dizer,
obrigado a decidir se quer partilhar deste destino (objeto perdido), considerando o conjunto das satisfação
narcísicas que lhe restou em vida, ou se se determina a romper seu laço com o objeto enfraquecido.

12 
Por cena originária entende-se a cena de relação sexual entre os pais, observada ou suposta a partir de certos

sinais e fantasmas infantis. Ela é geralmente interpretada pela criança como um ato de violência por parte do pai.

13
 Deve-se entender por compulsão de repetição o processo incoercível e de origem inconsciente, pelo qual o sujeito

se coloca ativamente em situações penosas, repetindo assim experiências antigas sem se lembrar do protótipo e,
ao contrário, tendo a viva impressão de que se trata de algo que é plenamente motivado na atualidade.

14 
O Processo Primário e o Processo Secundário são dois modos de funcionamento do aparelho psíquico. Em primeiro

lugar, podemos dizer que, do ponto de vista tópico, o processo primário caracteriza o sistema inconsciente, e o
processo secundário, o sistema pré-consciente.
Do ponto de vista econômico-dinâmico no caso do processo primário, a energia psíquica flui livremente,
passando sem entraves de uma representação à outra. Ela tende a reinvestir plenamente as representações ligadas
às experiências de satisfação construtivas do desejo (alucinação primitiva). No caso do processo secundário, a
energia está primeiramente “presa” antes de fluir de modo controlado; as representações são investidas de um
modo mais estável, a satisfação é transferida, permitindo assim experiências mentais que colocam à prova as
diferentes vias de satisfação possíveis.
A oposição entre processo primário e processo secundário é correlato daquele do princípio do prazer e princípio
da realidade (ver Vocabulaire de la Psycanalyse, J. Laplanche e J. B. Pontalis, PUF).

15
 Por mãe fálica entendemos as fantasias que representam a mulher com o pênis do pai incorporado. Trata-se da

teoria dos pais unificados que esclarece a fantasia segundo a qual a mãe incorporaria o pênis do pai no decorrer
do coito, assim a mulher que possui um pênis representa os pais acoplados. Esta fantasia decorre de fantasmas
muito precoces: cena originária fortemente marcada de sadismo, interiorização do pênis do pai, representação do
corpo materno como receptáculo de “bons” e sobretudo “maus” objetos.

16
 Entenda-se necessidade de punição a exigência interna que se apresenta na origem do comportamento de certos

sujeitos, cuja prática psicanalítica mostra que eles buscam situações penosas ou humilhantes e se comprazem
com elas (masoquismo moral).

17
 Tarzan não consegue entrar na situação depressiva causada pelo aparecimento do super-ego. A presença do objeto

desejado e a ausência do objeto desejado, provoca uma situação de ambiguidade e finitude que só pode ser
entendida passando-se por uma fase depressiva, onde os objetos sejam sempre avaliados dentro desta globalidade.
Onde a presença não seja entendida como eterna e ela só seja presença pela ausência. Não elaborando as ausências,
o próprio Tarzan destrói as presenças desejadas, para não sofrer a depressão. Os objetos são então desvalorizados
e destruídos. Mas essa destruição é sublimada por um grito maníaco e a instalação de uma situação proibitiva
persecutória, Sente-se perseguido por desejar, realiza seu desejo como se fosse outro, e sente-se perseguido e com
necessidade de sofrer um castigo. Mas esse castigo também recai sobre o outro. A esta situação M. Klein classifica
de esquizo-paranóide – especificamente seriam os seguintes traços: “As pulsões agressivas coexistem com a pulsões
libidinais e são particularmente fortes; o objeto é parcial (principalmente o seio materno) e dividido em dois, o
“bom” e o “mau” objeto; os processos psíquicos prevalescentes são a introjeção e a projeção; a angústia intensa é
de natureza persecutória (destruição pelo “mau” e “bom” objeto) (J. Laplanche, Pontalis, ob. cit.).

18
 Por romance familiar designa-se os fantasmas pelos quais o sujeito modifica imaginariamente seus laços com seus

pais (imaginando, por exemplo, que ele é uma criança encontrada). Tais fantasmas se encontram manifestos nos
delírios paranóicos. Na neurose, surge de várias maneiras: a criança imagina que não é nascida de seus pais reais,
mas de pais prestigiados, ou de um pai prestigiado, e imagina sua mãe com aventuras secretas, ou ainda que ele é
o filho legítimo e seus irmãos e irmãs bastardos.
Suas motivações: desejo de rebaixar os pais sob um aspecto (macaco, no caso) e exaltá-los (Lord) sob outro, desejo
de grandeza, tentativa de contornar a barreira contra o incesto, expressão da rivalidade paterna, etc.
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