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Tendo em vista a importância do pai em sua função pessoal e arque-

típica na estruturação psíquica do filho, este trabalho ressalta a pre-

sença da afetividade e subjetividade paternas como favorecedoras

do desenvolvimento da alteridade. Observações clínicas têm permi-

tido conferir o quanto ter uma base de conexão consigo próprio,

associada à capacidade para a diferenciação e transgressão, são pré-

condições para o desenvolvimento ético e o processo de individuação.

Tais reflexões são ilustradas com dois casos clínicos de jovens que se

ressentem da falta de um relacionamento saudável com o pai e que

desenvolvem comportamentos defensivos opostos em busca de

reconhecimento paterno. 
Foto: CDr. Nomad
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pessoal, confirmando-o e ajudando-o a nomear suas experiências subjetivas que
ocorrem ainda com muito pouco discernimento, e lançando as bases para a sua
capacidade de introspecção. Tal atitude já não se pode esperar do pai no seu estrito
desempenho do papel patriarcal, quando orienta toda atenção do filho para a exte-
rioridade, na intenção de promover-lhe a adaptação social.

Conforme se observa, na prática as coisas acontecem todas ao mesmo tempo, já
que o pai contém em si o padrão de alteridade que o permite olhar para o filho em
sua diferença, assim como também já assimilou o padrão matriarcal e pode acolher
o filho em suas errâncias, experimentações e descobertas – tudo isso sem esquivar-
se de exercitar sua autoridade característica do padrão patriarcal. Só assim ele pode,
ao mesmo tempo, orientar o filho segundo os parâmetros do mundo externo e con-
firmá-lo nas primeiras manifestações do seu mundo interno. De fato, são essas
ambigüidades que humanizam a relação.

Com isso, não se permite que a predominância do papel patriarcal venha a ofuscar
essa riqueza interior, fonte dos próprios sentimentos e de tudo o que venha a ser
auto-referido. O asseguramento desta outra polaridade – mundo interno – que está
aí para contracenar e dialogar com o mundo externo em suas fontes agora multi-
plicadas, é o passo fundamental para a humanização do pai em seu papel, humani-
zação do filho através da descoberta de si mesmo como sujeito, bem como huma-
nização da relação que acabam de inaugurar.

Dentro dessa perspectiva que destaca a importância de um pai pessoal, encontramos
interlocução com autores pós-junguianos atuais como SAMUELS (1986) que, na
coletânea The Father por ele organizada, traz o conceito de pai amoroso para ser
reexaminado. Também algumas pesquisas têm sido desenvolvidas na Universidade
na mesma direção, como a dissertação de mestrado de DONHA (1998) e a tese de
doutorado de FARIA (2001), que enfocam justamente a paternidade em transfor-
mação e os reflexos da relação pai-filho na subjetividade do homem atual. DONHA
nos dá algum suporte para falarmos das funções estruturantes da figura paterna na
personalidade dos filhos, bem como sobre as mudanças que estão ocorrendo na
maneira do arquétipo paterno constelar-se em nossa sociedade atual: um pai mais
justo, mais pessoalizado e menos distante. Como nos lembra FARIA (2003) em sua
tese posteriormente publicada, as transformações que encontramos na sociedade
com relação ao papel do pai e ao que se espera dele hoje, pedem uma leitura psico-
lógica deste movimento histórico e cultural para se desvelar o sentido da mudança
da paternidade. O mesmo se observa na tese de LIMA FILHO (2002), também publi-
cada, onde questiona o restrito papel atribuído ao pai como transmissor da tradi-
ção e da lei, e se propõe a verificar as contribuições e significado do pai, ao lado da
mãe, para a constituição do homem e da mulher, tanto como uma das colunas bási-
cas do inconsciente, como na estruturação da consciência.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA: O PAI FERIDO
Este ensaio nasceu de reflexões a partir de uma prática clínica, particularmente no
que diz respeito ao atendimento de pacientes do sexo masculino, cuja dedicação à
revisão da relação com o pai na análise tem sido digna de nota em inúmeros casos.
O relacionamento com o pai tem se revelado como um fator central no enfrenta-
mento dos próprios conflitos e, portanto, fonte de tensão para esses homens, com

um pai mais justo,
mais pessoalizado 
e menos distante
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É a pessoa do pai [...]
que verdadeiramente 

pode atingir 
o interior do filho

A psicologia, por mais de um século, empenhou-se em demonstrar a importância
do relacionamento com a mãe no desenvolvimento psicológico da criança, enquanto
o pai recebia menos atenção por parte dos pesquisadores. Entretanto, nos últimos 15
anos, o tema da paternidade tem suscitado vários estudos e se multiplicado em
publicações, possivelmente em decorrência das concepções de masculino e feminino
que, nas últimas décadas, vêm sofrendo questionamentos e promovendo transfor-
mações sociais que atingem o interior da família, pondo em xeque desde o modelo
de relação conjugal até padrões de relação pai-filho.

Tradicionalmente, o espaço reservado ao pai, pela psicanálise, em relação ao pro-
cesso do filho, tem sido definido basicamente em duas funções: em primeiro lugar,
a de interditar o prolongamento da natureza simbiótica da relação dual, que visa
preponderantemente a obtenção do prazer na satisfação das necessidades; e, em
segundo lugar, concomitante com a primeira função, a de introduzir o filho no
mundo da Lei, desenvolvendo com isso a linguagem, a noção de limites e o recurso
da discriminação.

Esta foi uma grande contribuição da psicanálise para a nossa compreensão do lugar
do pai na família e na sociedade. Tornou-se praticamente um consenso considerar o
pai como um elemento também determinante no crescimento do filho, por inseri-
lo no mundo mais amplo e promover sua adaptação social. É certo que a psicaná-
lise não reduz o assunto a um desempenho de papel no plano da exterioridade, pois
o substrato psíquico dessa interação pai-filho diz respeito à estruturação do supe-
rego, que adentra outras esferas mais complexas, como a dos dinamismos psíquicos
e a constituição do sujeito. Arriscando uma analogia, o lugar reservado ao pai, nessa
concepção, pode ter alguma correspondência com o que, na conceituação junguia-
na, seria apontado como constelação possível do arquétipo paterno, onde o pai, o
desempenho das funções arquetípicas, estaria cumprindo o seu papel dentro do
dinamismo patriarcal propriamente dito.

Mesmo reconhecendo a importância desta etapa do desenvolvimento que se dá num
diálogo com o desempenho da função paterna de introduzir a Lei, neste trabalho
procuro abordar outro aspecto da relação pai-filho que costuma ter seu registro apenas
nas entrelinhas do discurso clássico sobre o papel do pai, por ser usualmente consi-
derado de menor importância. Trata-se do pai pessoal, no exercício das sínteses que
conquista ao longo de seu processo de individuação, pessoalização esta que interfe-
re profundamente, ao meu ver, na estruturação do filho como sujeito. Tais sínteses
fazem reverberar, de modo pessoal e subjetivo, as várias vivências arquetípicas que
se atualizam na trajetória de vida deste pai, sendo algumas delas esperadas em fases
mais ou menos definidas e caracterizadas como a matriarcal, patriarcal e de alteri-
dade (BYINGTON, 2003), quando então passam a se apresentar como modos de ser,
ou dinamismos, possivelmente presentes em qualquer momento de vida das pessoas.

É a pessoa do pai, com seu amor, suas emoções e complexos, que verdadeiramente
pode atingir o interior do filho, a medida em que se vinculam afetivamente, cativando-
o para a jornada que o espera diante do mundo mais amplo e que inclui, daí sim, os
limites e a Lei, próprios da vida coletiva. Sendo assim, a relação com o pai pode
favorecer o desenvolvimento em direção ao processo de individuação do filho, através
da disponibilidade paterna para sintonizar o mundo interno deste filho, também
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Ele apostou
tudo em mim,

não posso
decepcioná-lo.

identidade é, muitas vezes, a realidade psíquica do indivíduo que cresceu numa
relação com um pai ainda bastante marcado por uma sociedade patriarcal, pouco
propícia ao desenvolvimento da introspecção.

Neste sentido, procuro discutir a figura do pai, em sua função pessoal e arquetípica,
como fator determinante na estruturação psíquica do filho, pela sua participação
nos processos de identificação e diferenciação. Destaco que, conforme já mencio-
nado anteriormente, no processo de diferenciação, a conexão consigo é base para
o desenvolvimento de uma ética individual (ética da alteridade), além de ressaltar,
ainda no processo de diferenciação, a importância da transgressão, do ponto de
vista intrapsíquico, como um impulso a serviço do Self.

CASOS CLÍNICOS
Passo agora a apresentar dois casos ilustrativos dos dinamismos e conceitos pre-
sentes nessas reflexões. O caráter resumido da exposição dos casos chega a torná-
los, até certo ponto, típicos, característicos de tantos outros jovens.

Antonio, 21 anos, considera-se um filho muito desejado pelo pai, que nele teria depo-
sitado as melhores expectativas. Vê seu pai como um profissional muito bem sucedido,
motivo pelo qual se tornou pouco disponível em seu cotidiano para conviver e brin-
car. Nas suas palavras: “Sinto que fui abandonado pelo meu pai, eu estava sempre em
segundo plano. Não podia entender porque ele tinha que trabalhar tanto e não brin-
cava comigo. Eu preferia meu pai aos meus amigos e perdi muito tempo esperando
por ele”. No entanto, a predisposição do pai para orgulhar-se dele compensava par-
cialmente sua ausência, levando-o por vezes a conotar paradoxalmente de forma
positiva e conformada suas faltas, como investimento paterno: “vejo seu esforço para
ser realmente bom no que faz e poder me oferecer este exemplo de vida”.

Antonio compreendeu desde cedo que estava predestinado a “ser muito especial”,
mas que teria que pagar caro por isto: “seguir os valores do pai”. Educado sob rígida
disciplina, era projetado para ser “o melhor” e não igual aos outros. As amizades,
entendidas como relações entre iguais, na qualidade de simétricas e horizontais,
assim como a sociabilidade de um modo geral, foram muito pouco alimentadas,
estimulado que fora a se tornar competitivo; a meta era destacar-se, resultando
sempre na verticalidade das relações – motivo do orgulho do pai. Tal investimento
paterno rendeu-lhe uma dívida – ter que fazer por merecer tamanha admiração –
e uma dúvida – seria capaz de agradar?

Desta forma, passa a vida “tentando acertar”, tentando presentear seu pai, afi-
nal, como ele mesmo diz: “Ele apostou tudo em mim, não posso decepcioná-lo.
Sou grato a ele por tudo que eu tenho”. Sua idealização da figura do pai faz com
que ele se proponha a crescer na trilha dos seus valores para ser admirado por ele,
mas sempre com a seguinte cautela: “Crescer sim, mas não com tanto brilho a
ponto de superá-lo. Tenho medo que ele pense que estou disputando com ele e se
ofenda”. Manifesta também o medo de expor suas diferenças de gostos ou opiniões,
que poderiam ser interpretadas como insubmissão, petulância, afrontamento e,
acima de tudo, ingratidão. O objetivo de corresponder às expectativas faz com que
ele eleja a obediência como a sua atitude básica, e, acima de tudo, como um valor.
Diante dessa dívida afetiva, torna-se um rapaz cotidianamente irritado e tenso,
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idade entre 18 e 60 anos, que insistem na necessidade de elaborar a relação com o
pai – seja o atual, seja o pai das memórias.

A observação clínica tem me permitido levantar hipóteses sobre quanto a relação
com o pai interfere na estruturação geral da psique do filho, na construção da iden-
tidade e da estabilidade emocional. No entanto, o que se nota nas narrativas é que
são as características pessoais do pai, muito mais do que o papel patriarcal por ele
desempenhado, que realmente afetam (no sentido de “afeto”) o filho na construção
de sua subjetividade: o pai humanizado, com direito a sentimentos, que percebe o
filho também em sua subjetividade, que lhe dá retorno e o confirma em seus aspectos
também pessoais.

Esta persistente motivação entre os pacientes para se fixarem no tema da relação com
o pai revela o dilema da busca da própria identidade, do reconhecimento dos próprios
desejos, do direito a sentir-se confortável consigo mesmo, em conflito com a neces-
sidade de ser aceito e reconhecido pelo pai. De qualquer modo, a busca de alguma
confirmação paterna – seja reconhecimento, apoio ou admiração – parece ser algo de
que não se pode abrir mão, a ponto de nortearem-se (ou se desnortearem) por esse fim.

Este impasse entre “ser o que sou ou ser o que meu pai espera de mim” os coloca
freqüentemente diante de um dilema ético: “Qual a minha verdade? Como ser
autêntico comigo mesmo?” O conflito entre fazer-se objeto do desejo do outro ou
assumir-se com seus próprios desejos pode ser desdobrado em priorizar a adaptação
social e sentir-se aceito, ou priorizar o encontro consigo mesmo, que pode ou não
gerar adaptação social. Enquanto a primeira opção aponta para a moral, a segunda
assinala a ética. Mas a ética, por sua vez, pressupõe condições psicológicas um tanto
exigentes, como disposição para: o confronto com padrões parentais, a ruptura que
caracteriza a passagem da identificação para a diferenciação, a coragem para alguma
experiência de solidão, não como isolamento ou abandono, mas em sua interiori-
dade. Enquanto a opção pela moral insinua-se como segurança, a opção pela ética
oferece-se como risco.

Isto nos remete ao cenário mais amplo da crise ética da sociedade contemporânea,
marcado de um modo geral por uma perda de referências e indefinição de valores,
geradora de sentimentos de desamparo e desorientação. Há uma crise generalizada
de credibilidade: em que deus acreditar, que mestre seguir, em que governo depo-
sitar o voto, em que se pautar para tomar decisões? Diante do enfraquecimento das
instituições que antes representavam a autoridade – família, igreja, poder público –,
e diante da multiplicidade de alternativas que as sociedades complexas oferecem,
como saber realmente o que é que pode nos fazer bem? Enfim, que fazer com essa
tal “liberdade de escolha”, diante de tamanha falta de critérios e de tamanho mal-
estar? Mal-estar físico, mal-estar social, mal-estar psicológico, mas também um
mal-estar ético. O homem contemporâneo sente-se como que “mal-parado” diante
da incerteza que o acompanha, enquanto tem que ocupar algum lugar frente a si
mesmo, ao outro, ao mundo, tomar decisões, escolher uma profissão etc. Como
estabelecer relações, como ver o outro, se não pode ver a si mesmo? As percepções
auto-referidas são muito tênues: quem sou, o que desejo, o que valorizo?

No caso do sujeito da nossa clínica, o vazio de significado encontrado no lugar da

fazer-se objeto 
do desejo do outro
ou assumir-se com 

seus próprios desejos
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De onde se depreende, 
então, a importância

do pai na confirmação 
do sujeito

ele, desdobrou-se em reforçar suas qualidades. Cresceu convencido de que não havia
limite para sua inteligência, confirmada através de seu excelente desempenho escolar.
Era para ele um grande prazer, desde pequeno e ainda nessa idade, exercitá-la no
confronto com o pai para provar ser melhor que ele. Seu orgulho transformou sua
carência em vontade de vingança: desdenhar, humilhar, desqualificar para não pre-
cisar. No entanto, o comportamento de transgressão que desenvolveu, sem base na
confiança, tornou-se, acima de tudo, o indicativo da necessidade de impressionar o
pai. Como Antonio, apostou tudo no desempenho, mas, ao longo da análise, deu-se
conta da ilusão: “Eu achava que iam gostar de mim pela minha competência, pelo
meu talento, mas desmoronou”. Entretanto, se por um lado sentia-se quase sempre
capaz de conquistar tudo a que se propunha, acreditando em seu “perfeito controle
das situações”, por outro, via-se às vezes tomado por uma angústia: “Vivo à procura
do meu limite – que não encontro. Busco a perfeição para sentir que mereço existir,
para provar para ele (meu pai) que valeu a pena eu ter nascido...” Ou seja, com seu
desempenho conquistava quase tudo, mas não a confiança no amor paterno.

Ambos os rapazes se ressentem da carência de relacionamento com um pai huma-
nizado e próximo que ofereça regras com as quais eles possam dialogar. Enquanto
um pai é bastante autoritário e diretivo a fim de se orgulhar do filho que o espelhe,
o outro se mostra frágil em sua autoridade e desinteressado. Em função disso, os
filhos desenvolveram comportamentos defensivos opostos – obediência e enfrenta-
mento –, mas com a mesma finalidade de obter reconhecimento por parte do pai.
Ambos têm consciência disso e, cada um a seu modo, chega a dizer: “Quero que
meu pai me ame e que demonstre isso”.

No caso de Antonio, a atitude básica é a submissão. As regras existem para serem
seguidas e é extremamente perigoso não fazê-lo. Sente que depende da aprovação
do outro, portanto vive se adequando. Obedece para sobreviver e para ser amado –
mas nunca se sente suficientemente querido, pois não o é em sua subjetividade.
Inconformado e exasperado se expressa: “E nunca chega o dia de eu nascer!”

Já no caso de Pedro, a atitude básica é a competição. As regras – como todos os
limites – existem para serem transpostas. Nas suas palavras: “A regra me desafia, e
eu a venço, sempre! Tudo para impressionar meu pai, e para que ele me admire”. A
vingança, nesse contexto, manifesta-se na seguinte afirmação: “Você, que não me
desejou, um dia ainda vai se orgulhar de mim e de ser meu pai”.

Tanto a insegurança e submissão em Antonio quanto a arrogância e competição em
Pedro os têm tornado presas dessa cilada, enquanto perseguem ainda o consenti-
mento para existir. Enquanto Antonio não pode superar o pai, porque tem com ele
uma dívida impagável que o aprisiona, Pedro tem que superar o pai, por este não
ter lhe “dado o mínimo”, não tê-lo visto como especial, não ter projetado nele algo
de que pudesse se orgulhar. De onde se depreende, então, a importância do pai na
confirmação do sujeito, na construção de sua identidade, na formação de sua auto-
estima, uma vez que a afeição por parte do pai representa, em primeira instância,
uma antecipação da aceitação de sua pessoa por parte do mundo mais amplo. Meu
argumento é que faltou a ambos assegurá-los de que a afeição do pai não depen-
deria de seus desempenhos. Basicamente, faltou aos pais a ética da alteridade, pre-
sas que são do modelo patriarcal em que se estruturaram. Ao que tudo indica, um
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a busca da individuação 
passa a ser uma luta 

contra o pai

estressado e com fantasias persecutórias recorrentes, principalmente em sonhos
que não pode evitar. Sempre pronto a sentir raiva diante de seus limites, desejaria
controlar tudo. Surpreso e indignado, diz: “Meu inconsciente não está me respei-
tando, não está me obedecendo; eu não quero isso”.

Cabe aqui um comentário emprestado de KAST (1997, p.191) a respeito do Complexo
Paterno positivo e negativo, quando afirma que a ilusão está em “supor que a par-
ticipação que lhe foi negada no nível emocional pudesse ser oferecida no nível do
desempenho”. Aliás, esta é uma opção inconsciente corrente nos dias de hoje, que
aprisiona muitas pessoas que estruturam indefinidamente seu cotidiano num ritmo
extremamente fatigante, baseadas na crença, nem sempre inconsciente de que é
preciso desempenhar muito para obter amor, felicidade e reconhecimento. Este é um
padrão típico de homens e mulheres dominados pelo complexo paterno, onde se
medem resultados pela produtividade e eficácia, e não pela qualidade das relações
que se constrói. Preserva-se internamente a imagem positiva do pai que espera
muito dele e persegue-se uma meta externa para tornar-se digno deste pai.

A ilusão de que fala KAST seria a ilusão que dá suporte à neurose defensiva que aqui
se desenvolve. No caso específico, a participação no nível emocional nem era pro-
priamente negada – já que o filho tinha sempre em conta a predisposição do pai
para se orgulhar dele – mas sentia-a como condicional, o que acabava gerando
sempre a ameaça (ou fantasia) de ser negada. Para Antonio, qualquer pisada em
falso poderia lhe custar o afeto paterno.

Ao longo do processo de análise, Antonio revela com sensibilidade e crítica suas
novas percepções a respeito do pai e de si mesmo, quando diz: “No fundo ele é um
grande vaidoso, gosta de ser melhor em tudo, sua ambição é de poder e para isso
deixou muita coisa que ele gosta de lado”. Pensa um pouco mais e completa: “O pior
é que eu vou pelo mesmo caminho. Quero fazer parte do ‘clubinho’ dele, ser aceito
entre a ‘nata’, entre os melhores”. Reconhecendo-se freqüentemente insatisfeito
com os resultados colhidos no seu dia a dia diante dos esforços adaptativos, expressa:
“Tenho medo de mudar e tudo virar o caos”. Nota-se que ele capta o risco embuti-
do na guinada ética.

Em momentos de contato mais profundo consigo, diante dessa luta que tem sido
conquistar alguma intimidade, revela sua angústia: “Tudo me limita. Onde há cor na
minha vida? Nada tem graça. Não dou uma boa risada com alguém há muito
tempo. Sinto que me escondo de mim mesmo. Nem sei bem qual é o meu desejo”.
Enquanto Antonio evitar qualquer confronto por temer ser arrogante e ingrato com
o pai, não pode se desenvolver eticamente, pois não se sente autorizado à própria
individualidade e autonomia. Sem consentimento para a autenticidade, a busca da
individuação passa a ser uma luta contra o pai!

Vejamos agora o caso de Pedro, 30 anos, que desde cedo sentiu não ter sido dese-
jado pelo pai, tendo com ele um relacionamento ríspido e competitivo desde o iní-
cio. Na adolescência soube que seu pai não teria participado da decisão de ter filho,
o que só veio a confirmar seus sentimentos.

Constituiu-se afetivamente a partir de um intenso vínculo com a mãe que, segundo
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amor e dignidade” (KAST, 1997, p.14). Mas, ainda citando KAST, enquanto não se
ultrapassa o padrão de relação de dominação-sujeição, não pode haver qualquer rela-
ção-do-nós com base na solidariedade e no amor (KAST, 1997, p.191). Completando,
não pode haver alteridade.

À parte a importância do apoio paterno, a tarefa do herói ninguém pode fazê-la
senão o próprio, e não há como ser poupado de riscos e sofrimentos inerentes à con-
quista da autoria dos seus gestos. Mas espera-se que o pai não multiplique as difi-
culdades, como tantas vezes faz, agregando aos inevitáveis desafios os obstáculos
que decorrem das próprias fragilidades paternas, suas inabilidades afetivas e aspectos
mal resolvidos como: insegurança com relação ao seu desempenho como pai, anseio
de poder, narcisismo e – por que não? – até o prazer perverso em submeter.
Identificar a fraqueza do pai e nomeá-la é um passo decisivo para a libertação do
filho, à medida que quebra com idealizações e humaniza o pai de quem se diferencia.
O resgate da auto-estima por parte do filho é o indício de que a ruptura se deu.

Esta conquista heróica é amparada pela atitude ética individual, que proporciona ao
ego, simultânea e paradoxalmente, o gratificante sentimento de autenticidade e o
duro reconhecimento dos próprios limites.

A ENTRADA DO PAI E O NASCIMENTO DO EU
Deixando de lado esses casos, por ora – mesmo sem perdê-los de vista – passamos
a observar a entrada do pai na vida do filho, através de dinamismos básicos que se
fazem presentes desde o momento em que ele se inicia na função de interferir no
vínculo com a mãe, chamando-o para si e para o mundo.

Em termos saudáveis, espera-se que o pai amplie o mundo do filho, proporcionando-
lhe a saída da simbiose. Voltando-se para o mundo externo, o filho descobre o
outro, a começar pelo pai, que se projeta com uma força sobre o eu, ainda incipiente
em sua construção. É na relação com o outro que a construção da identidade segue
se dando num longo processo do qual participam, com peso substancial, a confir-
mação inicial materna e paterna, e, posteriormente, a confirmação advinda do
outro no mundo mais amplo.

Em etapas que se sucedem com alguma ordem, ao mesmo tempo em que se super-
põem e se reciclam rompendo com a linearidade cronológica, observa-se a passagem
das relações caracterizadas pela simbiose para os conhecidos processos de identifi-
cação e diferenciação, sendo estas conquistas tão custosas quanto gratificantes.

Se a confiança básica é fundamental nas primeiras etapas, fornecendo os elemen-
tos primários constituintes da auto-estima, em momentos posteriores, como no
processo de diferenciação, essa confiança terá de ser reconfirmada, no plano do
ego. Essa é a etapa por excelência em que se instala com toda a importância a figu-
ra do pai, tanto em sua função pessoal como arquetípica. Como terceiro, o pai traz
a necessidade definitiva de distinção entre o eu e o outro, donde se desdobra a con-
fiança agora em duas experiências subjetivas, distintas em suas fontes: a confir-
mação paterna, da qual o filho depende para o desenvolvimento psíquico, como
fonte de um alimento novo e diverso da confirmação materna; e a autoconfiança,
que gradativamente vai sendo tecida, em parte com base nessas confirmações

o pai traz a necessidade 
definitiva de distinção 
entre o eu e o outro
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a busca do próprio 
caminho, sem a benção 

do pai, é prioritária

dos pais se fixou na polaridade Senex e o outro no pólo de Puer, restringindo-lhes
a mobilidade em relação ao próprio crescimento.

Em sua tese, FARIA (2001, pp.76-81) apresenta uma boa descrição das características
do pai identificado com as polaridades Senex e Puer. Olhando para os alusivos pais
dos dois casos aqui apresentados e recriando-os a partir das imagens trazidas pelos
filhos, baseio-me em trechos dessas descrições segundo Faria e as reapresento
entremeadas de alguns comentários meus, de tão bem que se encaixam nas repre-
sentações desses pais.

O pai de Antonio – o ‘pai-Senex’ –, que reprimiu em si a ‘criança’, ou o direito a
vivenciar seus aspectos afetivos mais característicos da infância, também tem difi-
culdade de se relacionar com a ‘criança’ do filho. Idealiza, se orgulha e tem grandes
expectativas em relação ao seu filho, que tem que satisfazer seus desejos narcísicos.
Isso o leva a exercer uma grande pressão sobre o filho, passando-lhe a mensagem
inconsciente de que o seu amor está condicionado à adequação do filho aos pre-
ceitos que o pai valoriza. Esse pai não vê o filho como um indivíduo e também não
se apresenta como tal, de tão inflado que é seu ego. O filho, Antonio, se identifica
com o seu ‘agressor’, idealizando-o e reprimindo em si o lado ‘criança’, tornando-se
ele também um Senex. Inclusive chega a falar algumas vezes que morre de medo
que seu lado infantil apareça, porque “daí seria o caos”.

O pai de Pedro, por sua vez – identificado com Puer –, sempre aventureiro, a se
esquecer dos limites, vê possivelmente no filho o surgimento de um rival que quer
todo o amor da sua companheira. Esse pai estabelece uma relação filial com a esposa,
permite-se ser irresponsável e se omite frente ao seu papel patriarcal, sem, contudo,
transformar este modelo. Ao se afastar de Pedro, cria um ciclo interminável em que a
criança fica presa à mãe, e o pai se torna uma figura ausente. Como a identificação
não é propriamente o que mais caracteriza a relação entre esse pai e esse filho, é o
lado Senex inconsciente do pai (sua sombra) que é projetado no filho, que assim se
torna bastante exigente consigo mesmo, preso a regras e deveres, ajuizado antes do
tempo, não podendo viver seu lado ‘criança’. Soa como se a imaturidade fosse cono-
tada pejorativamente até para os mais jovens, talvez uma assimilação inconsciente da
mensagem emitida pela mãe que teria desqualificado o pai pela sua infantilidade. Por
outro lado, a atitude competitiva com que Pedro desde cedo se relacionou com o
pai parece uma reação à proposta feita pelo próprio pai, já que ele o via como rival
e, portanto, indesejável.

Chega um momento em que, como conclui KAST (1997, p.193), a busca do próprio
caminho, sem a benção do pai, é prioritária para o desenvolvimento. Isto nos faz
pensar na solidão característica da trajetória do herói. A busca da singularidade é o
próprio trabalho heróico: sair do mundo endogâmico das identificações para tornar-
se si mesmo. Só abdicando da necessidade de aprovação paterna, pode abraçar os
próprios sentimentos, projetos e o próprio destino, rumo ao significado de si mesmo.

Por outro lado, não se pode negar a importância de “uma certa solidariedade com
os pais” (KAST, 1997, p.14). Soa como um paradoxo, mas, como diz Kast, “precisa-
mos dos pais dos quais nos desligamos” (KAST, 1997, p.14). Caberia ao pai, nesse
momento, apoiar o desligamento, a diferenciação, sem ameaças com “perda de
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pensamento e de ação. Transgressão é a luta pela sobrevivência do indivíduo como
sujeito. É a tentativa de ser capaz de destruir para construir, romper para criar e ser
capaz de contar consigo para transformar o mundo, atribuindo-lhe sentido.

ALTERIDADE: O LUGAR DO PAI – PARA ALÉM DA FUNÇÃO PATRIARCAL
Há quase um consenso em relação à imagem do pai – da qual a psicanálise foi
porta-voz – concebida na função de apresentar a Lei ao filho. De forma simplificada,
na visão do senso-comum, ao pai é delegada esta árdua tarefa, enquanto para a
mãe ficam reservadas todas as vivências de intimidade que significam prazer e aco-
lhimento. A mãe que é “mole”, o pai que “endurece”. A mãe que só visa o bem estar
imediato do filho, o pai que, visando o futuro, o coloca para sofrer e enfrentar as
responsabilidades da vida.

Esta dura tarefa que o pai de fato cumpre, é também importante e bela. Sim, porque
promove crescimento. O pai, no exercício de sua função arquetípica, apresenta o
filho ao mundo da Lei, ampliando-lhe os horizontes para além do ambiente materno,
e introduz a discriminação como uma habilidade e como um valor – o que, frente
ao estado simbiótico característico da relação dual com a mãe, é uma evolução. Mas
a diretividade característica deste novo padrão de relações (padrão patriarcal) tende
a orientar a consciência do sujeito, que se inicia nessa nova fase, para uma posição
de tal maneira polarizada, que o leva com freqüência à prática de eleger o bem e
eliminar o mal, limitando assim o universo que acabara de ampliar.

O discernimento é um avanço da consciência contra o alastramento da indiferencia-
ção e da inconsciência, acompanhado da valorização da racionalidade, tendo como
importante ferramenta a capacidade de julgamento. Entretanto, a predominância e
supervalorização de tais habilidades recém-adquiridas (desenvolvimento intelectual e
julgamento), quando em detrimento de outras dimensões psíquicas, como o senti-
mento e a intuição, promovem defensivamente o embrutecimento das riquezas
humanas, o recrudescimento do brilho do sujeito e o controle sufocante das emoções.

Mas nem tudo são defesas, pois o pai não se restringe, no exercício da paternidade,
ao desempenho da chamada função patriarcal. Ele é, como já vimos, uma síntese
singular das várias fases pelas quais passou. Se a tarefa do pai se reduzisse à discri-
minação e polarização, e se o nosso processo ali se encerrasse, estaríamos todos
condenados a uma brutal limitação da nossa capacidade para elaboração simbólica.
Portanto, para que contribuam de fato para o desenvolvimento saudável da pessoa,
tais conquistas deverão coexistir em equilíbrio com os outros lados: sentimento,
intuição, incerteza, ambigüidade.

De acordo com esta revisão da idéia de paternidade, cujo foco recai na pessoa integral do
pai e não apenas na dimensão patriarcal de sua função arquetípica, o que esperar
do pai? Que apresente o filho ao mundo, orgulhando-se dele, a priori, independen-
temente da performance que ali venha a se delinear. E que apresente o mundo ao
filho, com suas formas, seus espaços, suas possibilidades e limites.: com suas leis e
normas, que valem para ele e para toda a coletividade, destilando assim, junto com
essas leis, a mensagem de que ele, o filho, está sendo inserido nessa comunidade,
presenteando-o dessa maneira com o sentimento de inclusão e pertencimento. Se
a mãe sempre foi associada à palavra acolhimento, agora vemos o pai propiciando

o que esperar do pai?
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Num primeiro momento,
o respeito às regras é

cego e irrefletido

anteriores, alimentos que continuarão a ser necessários por muito tempo, mas que se
funda na capacidade para se diferenciar do outro – seja ele pai, mãe ou sociedade –
num gesto que inaugura sua experiência de independência psíquica, mesmo que na
condição de semente, lançando desse modo as bases para tudo o que venha a ser
chamado no futuro de autoconfiança, auto-referência e auto-estima.

Este belíssimo momento, que chamamos de nascimento do eu ou nascimento psí-
quico, é o segundo nascimento – desta vez da pessoa e não do bebê, da psique e
não do corpo, a partir do pai e não da mãe, neste caso, também arquetípico e não
só pessoal. Assim como o bebê, o eu vem também sendo gestado por todo esse
período precedente, com a participação de todos esses elementos citados, com
pesos e determinações tão intrincados e surpreendentes quanto a própria determi-
nação cromossômica.

O PAI, A LEI E A TRANSGRESSÃO
Vejamos agora como se dá a vivência do filho ao ser introduzido no mundo da Lei,
desde as primeiras etapas.

Todos sabemos da importância das regras na construção de uma cultura, bem como
na estruturação de uma rede de sociabilidade possível, com convenções que orga-
nizam a vida social e tornam viável a convivência entre os homens. Sabemos que,
para os pequenos, as primeiras regras são “sagradas”, porque representam seus
“superiores” ou “o Grande Bem”. Num primeiro momento, o respeito às regras é cego
e irrefletido, e é bom que seja assim porque revela a confiança que a criança depo-
sita na sabedoria e generosidade daqueles de quem ela depende. Quanta nostalgia
provoca a idéia de se deixar conduzir por alguém maior, que sabe mais, que quer o
nosso bem. É quase a única chance de, reconhecendo-se pequeno e incapaz, mesmo
assim não se desesperar com isso. Esse é o alimento da confiança básica: é quando
não há o que questionar, é só receber.

Entretanto, por mais positiva que seja a experiência de confiar e obedecer, gerando
recursos pessoais para mover-se dentro de uma noção de mundo bem estruturada,
essa postura não pode se prolongar pela vida afora, sob pena da confiança excessiva,
depositada no outro, roubar-lhe a oportunidade de conquistar autoconfiança.

Longo e delicado é o processo através do qual se atinge relativa independência na
definição de sua própria trajetória de vida e personalidade, identificando seus pró-
prios desejos, sentimentos, valores e projetos. Aprender a pensar, a opinar, a se sen-
sibilizar com os problemas ao seu modo decorre de um sutil consentimento para o
desenvolvimento da interioridade, que resulta na oportunidade de, por ensaio e
erro, descobrir por si mesmo sua capacidade para conferir sentido às coisas – em
vez de aprender sempre de fora para dentro.

Isso caminha junto com o desenvolvimento intelectual. A partir daí, a inexistência de
qualquer questionamento ou transgressão é que se torna preocupante. É quando a
obediência, cristalizada como um modo de relação, já não expressa apenas confian-
ça, mas revela o caráter de dependência e submissão da relação, muitas vezes acom-
panhado de medo, aprisionando o menor em seu posto, numa atitude anacrônica
com relação à capacidade já existente para começar a exercitar sua autonomia de
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É para prover e viabilizar este encontro que existe a Lei na sociedade. A Lei rege as
relações dentro da ordem do possível, e não do ideal – daí o filho sentir-se, muitas
vezes, como que impedido pelo pai de realizar seus desejos, castrado em suas ideali-
zações. Os papéis de interventor e censor com que se define freqüentemente o pai
decorrem da visão pequena e ainda limitada daquele que sofre a ação da censura,
decorrem do equívoco de quem não pode ainda ver o horizonte que dá sentido ao
gesto, ficando reduzida assim a função do pai à sua ação e não ao seu propósito.
É como definir o mundo a partir de sua aparência e imediatez, e não a partir de uma
interioridade e finalidade.

Restringir a função patriarcal a esta ação fiscalizadora, controladora e policialesca é
ficar apenas com “os mais negativos subprodutos do arquétipo paterno” (LIMA Fº,
2002, p.18), perdendo de vista seu maior legado que é o de contribuir em grande parte
para o processo de humanização. Nas palavras de LIMA (2002, p.18), “O passaporte
para a alteridade é carimbado com as marcas positivas da função paterna”.
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outra qualidade de acolhimento, distinta e maior que a do berço, que é o sentido
de pertencimento (continência) ao seu grupo social.

E, mais que tudo, espera-se do pai que ele saiba olhar para o filho não como algo
que lhe pertence ou como um prolongamento seu, mas como quem busca as sur-
presas que o filho lhe reserva, já que ele tem seu próprio Self. Partindo do pressu-
posto de que todo filho tende a superar o pai à medida que dele se diferencia, que
o pai então saiba esperar pelo momento certo de ver o filho ‘desobedecer’ ou não
corresponder às suas expectativas. E ainda valorizar – consigo mesmo – este
momento, por significar a conquista da exogamia, através de uma transgressão
criativa e libertadora.

Que saiba, ainda, o pai – de si para consigo – discernir os próprios sentimentos,
desenvolvendo continência às próprias ambigüidades, a fim de permitir-se, a um só
tempo, ficar triste em sua subjetividade quando um filho não realiza suas expectativas,
e, como pai, feliz por colher naquele gesto ousado a autonomia de um novo ser, o
nascimento do filho como pessoa, centrada em seu potencial ético. Exercita-se assim
num duplo acolhimento: do filho através da alteridade e de si mesmo através da
tolerância para com a própria ambivalência afetiva.

É neste conceito de Pai que se assenta sua profunda importância na construção da
interioridade e da ética: o pai que promove as qualidades do outro, que orienta sendo
uma referência, que não se esquiva da função paterna de oferecer a Lei, mas que não
se deixa reduzir, como pessoa, à função patriarcal, já que ele contém em si a expe-
riência, o registro e os ganhos das outras fases pelas quais atravessou – matriarcal e
de alteridade (BYINGTON, 2003). A pessoa que vem construindo sua trajetória de vida
em direção ao processo de individuação, tende a aceitar o filho como “o outro”, a
aceitar o filho que “desobedece”. É o pai que acolhe (como mãe – dinamismo matriar-
cal), orienta (como pai – dinamismo patriarcal), respeita a diferença do outro (como
adulto – dinamismo da alteridade) e assim se oferece ao filho, humanizado.

Do ponto de vista do filho, a Lei mais interessante não é certamente aquela a que
se submete por vir do pai, que é mais forte. Esta também existe e pode até ser, às
vezes, necessária ou mesmo inevitável. Mas a Lei mais interessante é aquela que ins-
pira a confiança do filho, que é sentida por ele como uma regra que veio para e pelo
seu bem, para viabilizar-lhe os desejos e o crescimento. É a Lei que faz sentido,
mesmo que imponha certa disciplina ou exija dele um esforço. É algo como o esforço
promissor do gozo. É a Lei que dialoga com o interior do filho – e que o considera
em seus desejos, necessidades e sentimentos –, mesmo que tenha vindo de fora,
aprendida, assimilada ou herdada, como algo pronto e não tecido por ele.

A Lei é como o leite do pai (embora não tenha sido feito por ele, individualmente, pois
nesse caso seria puro arbítrio, como a lei tirânica). Leite que vem também para saciar
uma fome – não mais corporal, mas uma fome do espírito, de comungar com os
outros homens, de viver em comunidade. Fome que nasce com a perda da simbiose,
da relação dual, que brota do sentimento de vazio a que se foi deixado – o germe da
solidão – quando se descobre um, uno, separado, apartado da mãe, mais por interven-
ção do pai do que como resultado de um processo interno e espontâneo de diferen-
ciação. Fome de encontro, de comunhão com o outro, de pertencer e de participar.

que ele saiba 
olhar para o filho 
não como algo 

que lhe pertence
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