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RESUMO: O texto aponta algumas das concepções implicadas no conceito de Identidade, 

que marcam a diferença dos campos da Psicologia Social e Psicanálise. Busca articular os dois 

campos, explicitando a que pode remeter o conceito de Identidade em Freud e Lacan, referindo-se 

ao narcisismo, à presença do Outro no si mesmo e à necessidade do sujeito de assegurar sua 

pertinência no grupo humano. A idéia é discutida focalizando a constituição do sujeito e do laço 

social em torno dos conceitos ego ideal e ideal do ego. 
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O conceito de identidade não deixa o psicanalista indiferente. Quase que por uma questão 

de princípio ele vai logo declarando que o conceito de Identidade está fora do campo da 

Psicanálise. Realmente, é um termo emblemático da Psicologia Social e, nesta medida, o psicanalista 

identifica e ressalta a diferença dos campos, com métodos, objetos, línguas diferentes, quanto à 

concepção do que é fundamental se levar em conta quando se pensa sobre o homem e suas 

determinações. 

A Psicanálise se afirma como centrada no resgate da dimensão subjetiva, à revelia do grupo, 

dimensão que diz respeito à ênfase no particular, ao interesse pela diferença, pelo não-grupo. A 

Psicanálise de influência lacaniana constata que a realidade psíquica é diferente da realidade das 

relações sociais, pois, como diz Leclaire2, ao assimilar o patrimônio humano, objetivado no mundo 

social, a subjetividade vai dar-lhe nova forma. 
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A entrada do homem para a ordem da cultura dá-se através da perda do mito de pertencer 

a um conjunto que lhe deve o reconhecimento e a realização. Entrar para a cultura supõe acatar, 

fazer suas as regras de funcionamento da conjuntura. Mas não só; a sua condição de sujeito dividido 

supõe que carregue a exclusão, a insatisfação, e dá-lhe o direito de transcender ao lugar em que é 

colocado e apontar' na direção de seu desejo. Assim, centramos uma escuta não à consciência de 

sua realidade concreta ou no já-dito sobre o sujeito, até por ele mesmo. Centramos a escuta, sem 

dúvida a partir da dimensão imaginária, utilizando-se da estratégia da associação livre, para deixar 

vir a cadeia de significantes que regula o sujeito e opera desde sobre o narcisismo até sobre o querer 

e sobre o agir. Afirmamos a dimensão inconsciente como instrumento decisivo inclusive para a 

ação. Este tipo de investigação e escuta realiza-se por excelência na, por vezes tão mal falada, clínica 

psicanalítica. 

Falando assim clarificamos dois campos opostos, aliviados com a preservação da 

identidade de cada um e prontos para uma boa briga sobre quem aliena ou é o alienado. 

Mas não estamos aqui à toa. Estou aqui porque, apesar de Freud não ter utilizado o 

conceito identidade, ele enfrentou as questões trazidas pelo conceito sob outra ótica e com outros 

conceitos como identificação, ego e outros. E mais, certamente problematizou a articulação que o 

termo identidade trás implícito, entre indivíduo-sociedade, articulação esta problemática, complexa 

e polêmica e sobre a qual o Núcleo Psicanálise e Sociedade do Pós Graduação em Psicologia Social 

da PUC-SP tem se debruçado. 

Devemos refletir sobre o que levou Freud a escrever os textos ditos sociais ou porque 

Lacan apoiou-se na lingüística, procurou a antropologia e redefiniu o inconsciente como o discurso 

do Outro. Estou aqui porque entendo que, quanto à Freud, embora afeito ao gosto pela 

especulação filosófica, esta não bastaria para compreender seu interesse. Certamente, a proximidade 

da guerra produziu questões instigantes para a construção teórica em andamento e foi estímulo para 

a produção de Freud destes textos. E ele o fez porque não teve outro jeito. Explico: assim como 

Freud, a contragosto, viu desmontada a teoria da sedução pela constatação de que, para o 

inconsciente, fato e fantasia intensamente carregada tem o mesmo efeito, da mesma forma, teve de 

renderse a que, se pretendia construir uma teoria sobre o homem e sua constituição, teria de 

conectar os processos individuais ao funcionamento dos grupos e às regulações sociais. Desta 

forma, a obra de Freud traz . contribuições fundamentais sobre a natureza e as modalidades do 

vínculo social. 
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Entendo que os textos ditos sociais de Freud são textos produzidos a partir da 

compreensão do sujeito, sujeito este indissociável da cultura, e estão integralmente no campo da 

Psicanálise. Isto significa que pensar o homem na sua interface com os fenômenos sociais e os 

efeitos mútuos faz parte da reflexão do psicanalista. Reflexão esta realizada por meio da utilização 

de um referencial teórico conceitual que coloca em questão a própria validade do conceito de 

identidade, tal como aparece formulado em diversas correntes teóricas da Psicologia Social. Aliás, se 

bem entendo as formulações do Prof. Ciampa4, ele também tem construído como contribuição, o 

questionamento a certa concepção de uma identidade cristalizada, estática. O que fica evidente é 

que há pontos em que os campos se tocam. Talvez as contribuições desta via de pensamento e suas 

articulações possam trazer luz ao conhecimento desta interface. 

Embora não referida como tal, pode-se entender como identidade o fenômeno observado 

pela psicanálise em que o homem insiste na ilusão de ser único, ilusão necessária para sustentar o 

narcisismo. A identidade aparece também como construção imaginária de uma representação social 

que mascara a presença do Outro no si mesmo e avaliza sua pertinência no mundo humano. Desta 

forma, a identidade surge como sintoma, defesa contra angústia de não poder saber sobre si, a não 

ser a partir da imagem, tomada em si mesma, como metáfora congelada em um único sentido, sem, 

no entanto, perder sua propriedade de ser mensagem. 

Assim, a psicanálise tem presente em suas questões a compreensão do que representa, para 

o.sujeito, a identidade. Destacaremos dois momentos da constituição subjetiva para discutir a 

articulação com a identidade. O momento da construção do imaginário e do ego ideal, através do 

estádio do espelho. Apesar de instituir o narcisismo e este, como afirma Lacan5, "ser anterior à 

determinação social", vamos demonstrar como o narcisismo está impregnado pelo desejo do Outro. 

Abordaremos também a instituição do ideal do ego, outro momento da construção subjetiva 

articulado à pertinência ao mundo da cultura. 

A constituição subjetiva refere-se ao Édipo Estrutural, que descreve a passagem da relação 

dual à relação mediatizada pelo registro simbólico; a passagem do eu da existência para o eu do 

sentido6. 

O estádio do espelho é a teorização do que está em jogo no reconhecimento e júbilo da 

criança diante do espelho. Trata-se de um momento estruturante da constituição da realidade, que 

mostra a função da imagem. Indica a conquista da imagem do corpo, promovendo a estruturação 

do eu pela superação, através da imagem totalizadora, do corpo esfacelado. 

Produz-se uma transformação no sujeito quando assume uma imagem. Manifesta-se a 

matriz simbólica em que o eu se precipita, antes de objetivar-se na dialética da identificação com o 
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outro e antes que a linguagem lhe restitua no universal sua função de sujeito? Esta forma, chamada 

eu ideal situa a instância do ego na ficção irredutível da concepção do individual. 

Gostaria de citar Lacan para conhecerem os termos de que se utiliza aqui e que interessam 

a nossa discussão nesta mesa. Diz ele que este desenvolvimento é vivido como uma dialética 

temporal que projeta decisivamente em história a formação do indivíduo: o estádio do espelho 

precipita o sujeito da insuficiência à antecipação; e que o sujeito, preso da ilusão da identificação 

espacial, passa a tramar as fantasias que se sucederão não mais de uma imagem fragmentada do 

corpo mas em uma forma total que chama ortopédica: é "a armadura por fim assumida de uma 

identidade alienante, que vai marcar com sua estrutura rígida todo seu desenvolvimento mental".8 

A forma do corpo total é mais constituinte do que constituída. Constitui um ego marcado, 

não pela percepção-consciência mas por sua função de desconhecimento e alienação. 

Reconhecendo-se em uma imagem e tomando a imagem como a si mesmo, funda-se uma estrutura 

baseada no desconhecimento crônico sobre si, sobre o corpo despedaçado que habita. O "isso" que 

se manifesta e atormenta, é um incomodo que ameaça a unidade, a integração, a adaptação. 

Retomamos então o dito anteriormente, que o narcisismo está impregnado pelo desejo do 

Outro. Isto porque esta imagem individualizada é produzida pelo Outro9, ou seja, o sujeito 

reconhece a si mesmo a partir do olhar do Outro, que antecipa nele a imagem total, um homem. O 

sujeito é mais a sua imagem do que ele mesmo. Fica inserido no campo do desejo - desejo do 

Outro, pela via de instituir-se como objeto. Como eu ideal serve ao Outro para ser o que lhe falta, 

para encarnar os atributos de perfeição que lhe faltam. Toma-se o objeto ideal para completar o 

Outro - funda-se o narcisismo, a paixão pela imagem. Algo que encanta Narciso, que ama o que é 

para o outro. "Narciso sofre por não se amar: ele só ama a sua representação"10. 

Neste sentido, há de se refletir sobre o que significa a afirmação do paciente psiquiátrico 

que apresenta-se dizendo: "Sou 295.3" (referência a código psiquiátrico que indica o diagnóstico de 

esquizofrenia). Ele, como cada homem, no afã de ver sua aflições equacionadas apreende-se como 

objeto, alienado no eu. Ganha uma identidade e uma convicção: se ele é, mesmo que seja um 

número, evita perder-se de si mesmo. 
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O homem dispõe da imagem mas esta não é suficiente para superar sua dificuldade de 

provar a própria existência. E não basta provar qualquer existência mas aquela que se julga sua 

própria. Evidencia-se o pavor de não ser aquele que se julga. O destino do qual não se escapa é o da 

condenação ao engano sobre si mesmo, é o de que o Eu seja um desconhecido. A idéia "eu sou eu" 

é vaga suposição. A estratégia, continua Rosset, é a busca da confirmação nos documentos: só a 

instituição dá corpo e existência às substâncias; o homem só pode ver-se como entidade 

institucional. A alma é de papel, afirma maldosamente. 

Falamos até aqui do apego à identidade imaginária. Vamos ao ideal do ego, em um salto, já 

que não podemos traçar aqui todas as operações em que de objeto surge o sujeito do desejo. 

Nada como um pequeno trecho do poeta, para rapidez, precisão e clareza sobre a parte do 

texto que falta. Diz Drummond: "Eis que se delineia espantosa batalha entre o mundo inventado e 

o mundo inventor. Sou ficção rebelada contra a mente universal e tento construir-me de novo a 

cada instante, a cada cólica, na faina de traçar um início só meu..." no poema "A suposta 

existência"11. 

O Édipo estrutural descreve o processo de simbolização que marca a passagem do ser o 

falo onipotente, pleno, o que completa encarnando o ideal materno, para o ter um desejo limitado 

pela Lei e enunciável na demanda, o possível ao sujeito marcado pela divisão e pela falta. Indica que 

o Outro não é absoluto e, por isto, aceita a Lei. 

A Lei é a palavra que opera a proibição do incesto, a interdição do gozo e barra a 

onipotência. Sobre a falta de gozo, funda e autoriza o desejo. Segundo Lacan12, a Lei primordial é 

aquela que, ao reger as alianças, sobrepõe o reino da cultura ao reino da natureza, instaura o 

primado da linguagem e do simbólico. A Lei é o conjunto de regras que funda a sociedade e indica 

o interdito e os lugares fálicos. Inscreve na sexualidade a incompletude. O sujeito, retirado da 

posição do que nada sabe sobre o desejo, é implicado em seu desejo. 

A instituição da metáfora paterna é a operação que substitui o desejo da mãe e seu produto 

pelo nome-do-pai. O nome-do-pai é o significante que inscreve na subjetividade do filho a função 

do pai simbólico, ou seja, uma posição de reconhecimento à Lei que o introduz na cultura. O ideal 

de ego é uma constelação de insígnias que assinalam lugares e funções passíveis de serem ocupados. 

É emblema que marca aqueles que participam dos atributos de uma classe de personagens 13. A 

identificação que produz o ideal do ego opera-se não com a pessoa do pai mas, como explica 

Lacan14, com certos elementos significantes dos quais ele é suporte, digamos, as insígnias do pai. O 

sujeito se apresentará pois, sob a máscara, sob as insígnias da masculinidade." 
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Desta forma, como afirma O. Souza15, a demarcação simbólica do ideal de ego não será 

predicativa - indica um traço, com valor de significante, que não descreve mas designa, demarca 

uma posição na relação com os outros. O significante, diferente da representação, não fornece uma 

unificação sintética, uma identidade, pois não pode significar a si mesmo. É a partir da identificação 

com o traço unário que o sujeito passa a interrogar todos os outros significantes da cadeia em sua 

busca de reencontro do objeto. "O ideal do ego demarca não o sujeito mas o lugar de onde o 

sujeito surge enquanto movimento de representação"16. 

O ideal do ego, embora fundado narcisicamente e pelo desejo do Outro, traduz-se pela 

possibilidade de produzir e buscar objetos fálicos e lugares que tomam a forma de ideais que 

orientam os laços com o Outro, os laços sociais, regidos pela ética de não deixar-se ser agido pelo 

outro, mas sim sustentado pelo desejo e pelas identificações. 

A diversidade das identificações, assim como a base narcísica e de desejo sobre as quais 

sustenta-se o ideal, fazem do homem um ser regido ora pela antecipação estruturante, ora pela 

significação retroativa que o recoloca em posição de saber. O seu movimento, próprio da condição 

desejante, toma sua apreensão de si e do mundo marcada pelo desconhecimento e reconhecimento 

e, portanto, tornando sucessiva e concomitantemente, alienação e verdade, identidade e 

subjetividade, presentes em sua condição de ser. Subjetividade que sempre 'escapa e identidade 

periclitante, pois seus conteúdos podem ser sempre reduzidos a um significante não predicativo. 

Desta forma, a identidade referida ao ideal de ego pode ser sempre relançada a um outro patamar. 

Outro aspecto a salientar é o que acrescenta Souza17. Diz ele que, no caso de nos determos 

no aspecto coletivo, o termo identidade passa a significar mais do que uma ilusão egóica. Passa a 

significar o traço identificatório constitutivo e presente de um ideal de ego coletivo. Esta 

formulação precisa ser trabalhada pois não é evidente o fator de socialização e de coletivização do 

ideal do ego. Pode-se pensar que as identificações com o traço unário, caso comuns, podem vir a 

funcionar como fatores de coletivização. Mas a pura introjeção do traço unário não comporta falar 

da união dos ideais de ego. Esta união só pode ser vista através do movimento em que um mesmo 

objeto é colocado no lugar dos ideais do ego. Esta é um dos tipos de identificação descritas por 

Freud18, em Psicologia das Massas, quando trabalha a formação da massa, de grupos, do 

enamoramento e da hipnose. Entre os vários tipos de identificação, pode-se pensar em um que 

possa coletivizar os sujeitos sem uniformizar seus ideais do ego particulares. 

Finalmente esclarecemos que não há unanimidade quanto a possibilidade desta articulação 

na Psicanálise mas certamente eu pertenço a um dos grupos dispostos a pensá-la. Concordamos 

integralmente com Mezan, ampliando o âmbito de uma afirmação sua sobre interpretação. Diz ele: 

"ela (a interpretação) não é psicanalítica porque emprega o vocabulário e os conceitos freudianos, 
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afim de ilustrar, pela enésima vez, a verdade e a fecundidade das teses já conhecidas, mas porque re-

produz a maneira de pensar inventada por Freud. E esta maneira de pensar se define pela 

percepção dos efeitos do inconsciente, tanto no objeto a analisar, quanto na atividade do analista, o 

que faz da interpretação, não apenas reconstrução de sentido, mas sobretudo construção dele"19. 

___________________________________________________________________ 

 

ABSTRACT: The paper points out some conceptions involved in the concept of identity 

that sets up a difference between social psychology and psychoanalysis. This paper searches for an 

articulation of both fields, expressing clearly that narcisism, the other's presence in the self and the 

subject's need to assure its belonging to humanity send up to the concept of identity in Freud and 

Lacan. This idea is discussed having in mind the constitution of the subject and the sociallink 

around the concepts of ideal ego and ego's ideal. 

KEY WORDS: identity, identification, narcisism, ideal ego, ego's ideal. 
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