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RESUMO 

Roger Bastide, em Introdução ao estudo de alguns complexos afro-brasileiros, e Florestan 
Fernandes, no segundo volume deA integração do negro na sociedade de classes, apresentam 
o conceito de complexo psicossocial. O conceito está vinculado às condições psíquicas dos 
negros brasileiros. O complexo é a marca do encontro desses indivíduos com a sociedade. Por 
essa razão, é atribuído a este fenômeno psicossocialas diversas implicações no 
comportamento social e na estrutura das mentes individuais. Deste modo, o complexo pode 
ser visto como um ponto de encontro entre a Sociologia e a Psicanálise. Bastide e Fernandes, 
em suas particularidades, trabalham o encontro dessas duas disciplinas, traçando 
aproximações e afastamentos. Deste modo, a proposta deste trabalho é a análise dos conceitos 
formulados pelos sociólogos, levando em conta as características atribuídas por cada um 
deles, deixando clara a singularidade de cada um. E também, como Fernandes e 
Bastidecompreende a relação Sociologia/Psicanálise, dentro do campo do Pensamento Social 
Brasileiro. 

 

Palavras-chave: Complexo. Sociologia. Psicanálise. Pensamento Social Brasileiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

Está monografia tem como objeto de pesquisa o complexo, ou melhor, os complexos 

psicossociais. Este conceito foi formulado por Florestan Fernandes e Roger Bastide em 

diferentes trabalhos, e possuem como qualidade, criar uma ponte teórico-metodológica entre a 

Sociologia e a Psicanálise.  

O estudo tem como objetivo explorar o conceito “complexo”, presente nos trabalhos 

selecionados dos dois sociólogos. Estes são: o segundo volume de A integração do negro na 

sociedade de classes (1964) de Florestan Fernandes, que optei identifica-lo aqui algumas 

vezes como A Integração; e Introdução ao estudo de alguns complexos afro-brasileiros 

(1948) de Roger Bastide. 

Além de expandir a noção do complexo, almeja-se também identificar e tecer 

considerações sobre as relações interdisciplinares da Sociologia com a Psicanálise pelos dois 

autores, no campo do Pensamento Social Brasileiro.  

Optou-se como método de pesquisa, a análise dos textos destacados acima, 

direcionando-os para outros trabalhos de ambos os autores. Deste modo, foi possível   

aprofundar a discussão sobre o conceito de complexo. E também, explorar textos em que 

Bastide e Fernandes tratam com maior ênfase a relação entre as disciplinas indicadas acima. 

 Por último, o atual texto é divido em quatro capítulos, somado a estes a introdução, 

conclusão e as referências bibliográficas. O primeiro capítulo, traz breves biografias sobre os 

autores; o segundo, é dedicado à análise do texto selecionado de Bastide, e como ele articula 

Sociologia e Psicanálise; o terceiro, tem o formato similar ao segundo, porém é dedicado a 

Florestan Fernandes; e o quarto, é destinado aos dois sociólogos, e como eles estruturam o 

complexo. A conclusão encerra todo o percurso traçado ao longo da monografia. Nela, está 

contida considerações sobre o trabalho, adendos e informações relevantes para melhor 

compreensão do tema. Sendo assim, está a estrutura textual de Complexo: encontro entre a 

Sociologia e a Psicanálise. 
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BREVES BIOGRAFIAS 

  

Antes de entrar no assunto de fato, uma breve apresentação da vida e da carreira 

intelectual de Fernandes e Bastide. Nessas poucas linhas, pode-se conhecer melhor os 

pensadores: sua formação, seu trajeto, sua origem, em que saberes conheciam e atuavam, 

entre outros. Portanto, ao saber as histórias de vida, o leitor se aproxima das ideias desses 

intérpretes do Brasil.   

 

I – Roger Bastide 

 Em 1938 Roger Bastide chegava ao Brasil para assumir e lecionar a cátedra de 

Sociologia I, substituindo o antropólogo Claude Lévi-Strauss, na Universidade de São 

Paulo.O período em que o sociólogo francês adentrou o Brasil foi marcado pela rápida 

urbanização de São Paulo. Cidade que foi palco de várias transformações sociais e um dos 

seus principais laboratórios de estudo e onde realizou suas pesquisas de campo mais notórias 

(QUEIROZ, 1994, p. 215).  

 Dentre as inúmeras contribuições de Bastide para a sociologia brasileira, pode-se 

apontar a aproximação dos estudos de cunho social de teóricos sobre o Brasil do fim do 

século XIX com os estudos sociológicos de seus contemporâneos do meado do século XX. 

 A abrangência intelectual de Bastide se expandiu para outros campos de saberes. Ou 

melhor,  

A ação que desenvolveu foi além da Sociologia, da Antropologia Social, da 
Psicologia Social, disciplinas que se aninham sob o título de Ciências Sociais, 
estendendo-se à Psicanálise e à Psiquiatria, à Filosofia e à Moral, chegando à 
Literatura e às Artes, pois deu diferentes cursos sobre as relações entre a 
Sociologia e estes outros ramos do saber, alguns dos quais, ulteriormente, 
transformados em livros (QUEIROZ, 1994, p. 216). 
 

 O professor da USP articulava múltiplos campos de vista e correntes de pensamentos. 

Abordava em suas aulas, autores clássicos e contemporâneos da sociologia francesa e alemã e 

a antropologia cultural americana. Dentre suas abordagens centrais estão a interligação do 

estudo (majoritariamente) sociológico com a Psicanálise, as Artes e as religiões afro-

brasileiras. A atuação de Bastide atravessou os muros da Universidade; escreveu colunas para 

jornais, críticas literárias e artísticas, atraindo não acadêmicos para assistir suas aulas. 
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 Por fim, foi um sociólogo de pensamento extremamente original. Seu contato com o 

outro, como enfatiza Queiroz, era de grande empatia. Ele sempre buscava uma relação 

horizontal com seus informantes, colaboradores de pesquisa ou estudantes, valorizando seus 

saberes de “outra formação” (Id.Ibid., p.217).  

 Roger Bastide residiu no Brasil até o ano de 1984, voltando para a França para assumir 

como professor nas universidades de seu país de origem. Nunca deixou de estudar o Brasil, 

como é possível observar em suas produções posteriores. 

 

 

II – Florestan Fernandes 

 

 Diferente dos cientistas sociais brasileiros de seu tempo, Florestan Fernandes não é um 

interprete do Brasil vindo de um lar abastado ou de classe média. Fernandesfoi “filho de mãe 

solteira”. Seu primeiro contato com a disparidade social se deu no lar de sua madrinha, local 

em que morou seus primeiros anos (RICUPERO, 2007, p. 183). E depois em ambientes 

contrastantes, entre os quartos de cortiço em que viveu e as luxuosas casas onde sua mãe 

trabalhava. 

 Aos nove anos de idade largou os estudos para se dedicar à vida laboral. Só retorna ao 

dezessete pois se tornou amigo de professores perto do bar em que trabalhava como garçom. 

Nesta dupla empreitada, estudos e trabalho, Fernandes ingressa no curso de Ciências Sociais 

da USP. Além do interesse por esta carreira, a escolha para tal área também foi motivada 

devido o curso ser de meio período, não atrapalhando sua vida laboral (Id. Ibid., p. 184). 

 Foi aluno de Roger Bastide (seu mestre e futuro colega de profissão), Paul Arbousse-

Bastide e Jean Maugé.Como as aulas deste professores eram em francês, Fernandes ficava 

inicialmente dependente das anotações de seus colegas de curso – vindos em maior parte de 

famílias de boa condição financeira. 

Dedicado ao trabalho intelectual, tornou-se assistente na cadeira de Sociologia II, 

convidado por Fernando Azevedo. Ingressou mais tarde no mestrado da Escola Livre de 

Sociologia e Política de São Paulo e produziu trabalhos originais inicialmente voltados para o 

folclore e a organização social de grupos indígenas. 

 Convidado por Roger Bastide, Fernandes e seu antigo mestre trabalham juntos em 

uma pesquisa encomendada pela Unesco sobre o preconceito de cor no Brasil. Estudo que deu 

origem Brancos e negros em São Paulo (de ambos) e alguns anos depois A integração do 
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negro na sociedade de classes (de Florestan Fernandes), sendo este último um marco em sua 

carreira. 

 Em 1954, ainda no doutorando, vira regente da cadeira de Sociologia I na USP, pois 

Bastide retornou à França. E em 1964, defende sua tese de cátedra com A 

integraçãotornando-se titular. Dedicado ao problema democrático do Brasil, sua metodologia 

e seu 

[...] percurso intelectual corresponde, além do mais, à crença do sociólogo 
paulista de que a pesquisa empírica não deve ser um fim em si mesmo, 
abrindo, ao contrário, caminho para a formulação teórica. Não menos 
significativo, [...] se deve utilizar os diferentes métodos de interpretação de 
acordo com as condições do objeto de pesquisa (Id. Ibid., p. 185). 

 

 Florestan Fernandes faleceu em 1995, dedicado sociólogo e publicista revolucionário, 

como afirma Ricupero; foi eleito duas vezes como deputado federal pelo PT.  
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ROGER BASTIDE: SOCIOLOGIA E PSICANÁLISE 

 

I 

Em Introdução ao estudo de alguns complexos afro-brasileiros de 1948, Roger 

Bastide aborda, através de um estudo fronteiriço entre psicanálise e sociologia, o modo como 

as dimensões sociais (externas) e subjetivas (internas) dos brasileiros se manifestam na vida 

cotidiana por meio do que denomina complexos psíquicos. Ou seja, como uma realidade 

psíquica que é construída também socialmente (tendo seu surgimento dentro da instância 

familiar à priori) e que se altera ao ser transpassada por diferentes fatores sociais. Portanto, 

isso não é simplesmente dado. Para um complexo existir, este precisa se reafirmado, ou 

melhor, revivido constantemente no âmbito social (BASTIDE, 2016, p.277).  

O norte ou o centro de sua pesquisa se mantem pautado nas questões etnológicas 

brasileiras vividas por brancos e, principalmente, por negros. Ou melhor, ele buscava entender 

como a cor marcava o modo de vida e o inconsciente dos brasileiros. O sociólogo francês 

pretende esboçar uma outra perspectiva para este assunto, se distanciando por exemplo de 

Arthur Ramos – pesquisador percursor sobre a psique afro-brasileira. Deste modo, Bastide 

traça diferentes hipóteses sobre tal temática. 

Arthur Ramos afirmava que os mitos e ritos africanos foram incorporados no outro 

lado do Atlântico, mantendo no entanto a essência africana. Bastide, de maneira diferente, 

busca compreender o negro brasileiro, sendo o “brasileiro” seu principal foco. Deste modo, 

Bastide faz uso da psicanálise, de maneira geral, e da sociologia para discutir o “vital” do 

social e desbravar os complexos dos afro-brasileiros. Deste modo, ambos exploram o 

inconsciente coletivo negro. Porém, cada um à sua maneira. 

No decorrer do artigo, o autor apresenta suas coordenadas teóricas. Ele se afasta de 

uma “[...] explicação de fatos sociais [somente] com base na libido” (BASTIDE, 2016, p. 

278). Bastide não se alonga ao sinalizar esta observação. Todavia, no decorrer do texto fica 

evidente que Bastide não afirma a psicanálise como o pilar de seu embasamento teórico, mas 

leva em consideração fatos sociais que não são necessariamente originados de instâncias 

psíquicas inconscientes. Havendo assim, fatos sociais de natureza puramente social ou 

diversa. Pois, segundo ele, divergindo da psicanálise nada  
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“[...] impede que o mundo seja anterior a libido e de natureza inteiramente 
diversa. Jamais os psicanalistas tentaram uma dialética libidinosa do cosmo, e 
não sem motivo! Então por que esse esforço, sobretudo a partir de 1912, de 
querer nossas instituições sociais emanem do princípio do prazer?” 
(BASTIDE, 2016, p.279). 

 

Assim sendo, o autor demarca elementos da teoria psicanalítica  que ele faz uso para 

seu estudo. Ele se aproxima do princípio da realidade freudiano associando este referencial ao 

de uma sociedade da opressão (em Durkheim) e uma sociedade de controle (da escola norte-

americana). 

Dando seguimento ao que foi exposto acima, ao tomar como objeto de estudo os 

complexos psíquicos dos “brasileiros de cor”, Bastide vê como importante uma análise 

histórica e das instituições sociais que constituem a sociedade brasileira. Em outras palavras, 

deve-se levar em conta se o sujeito ou grupo se encontra em regime escravidão ou assalariado; 

se este é homem, mulher ou criança; se ele está inserido em um regime de castas ou classes, 

em que região do Brasil se encontra e se está é rural ou urbana... entre outros (Id. Ibid., p.280-

281). 

Bastide, ao buscar os motivos do preconceito de cor no Brasil, sugere que este 

fenômeno se dá com base transferencial (negativa). O sociólogo apresenta as postulações de 

Frazer e Reik para elucidar tala firmação. O primeiro escreve sobre sacrifícios de animais e 

banimentos de pessoas de comunidades como rituais em que são transferidos para estes 

objetos a parte de si mesmo (ou do corpo social) que não aceitamos, e que, deste modo, 

externalizamos (pulsão de morte). (Id. Ibid., p. 282-284). E, para o segundo, a não 

identificação do deus de sua comunidade com o deus tribal estrangeiro, razão causada por 

distanciamento civilizatório, vendo o outro como primitivo. Pode-se compreender que neste 

caso, o distanciamento se dá por ver o deus estrangeiro (o deus do outro) como algo que 

remete as características ou lembranças que uma determinada comunidade não quer reviver 

ou lembrar. Sendo assim, transfere para outro povo (e seu deus) os aspectos negativos que 

carregam em si. Em outras palavras, a alteridade de um povo vizinho é o bode expiatório para 

um grupo direcionar sua pulsão de morte, seu negativo (Id. Ibid., p 285-286).  

Para Bastide há um processo de dimensão psíquica e social análogo àquele que acaba 

de ser descrito quando se trata do negro no Brasil; a sociedade brasileira ao se deparar com o 

negro escravizado (ou mesmo depois de liberto) marcou sua cor como um significante de 

inferior. Em outras palavras, é possível interpretar que o corpo social brasileiro transferiu para 
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àqueles de cor negra, por um determinado momento histórico, àquilo que não se quer 

“lembrar enquanto consciência coletiva”. Mas não só, ele também é visto como bode 

expiatório de mazelas sociais, seja na esfera religiosa, econômica e outras. Em síntese, nas 

palavras de Bastide, “afirmamos somente que esse fenômeno psíquico se aproveitou do rito 

que o rodeia para se inscrever e utilizá-lo ao seu proveito” (Id. Ibidem., p 285). Quer dizer, a 

pele negra tornou-se um dos objetos para o qual foi endereçada a pulsão de morte (social). 

Isso, por meio do preconceito de cor, econômico e outras práticas. 

Ainda sobre o preconceito de cor brasileiro, o sociólogo francês constata que existem 

mecanismos sociais de descarga de pulsões; um desses mecanismos é a confissão. Este rito 

permite que o preconceito adquira uma dimensão bem específica de comportamento. Em 

outras palavras, alguma parte dessa pulsão acumulada é sublimada para o confessionário, 

tornando a segregação no Brasil majoritariamente social (casta ou classe) e econômica. Por 

outro lado, a ausência desses mecanismos de liberação pulsional, como no protestantismo 

anglo-saxão, faz com que as pulsões tendam a permanecer mais violentamente recalcadas (Id. 

Ibid., p. 289). Sendo liberadas em atos de violência física, como no sul dos Estados Unidos. 

O sociólogo se apoia nas categorias da escola francesa de psicanálise que afirma a 

existência de um supereu construído não apenas no meio familiar, mas que é também formado 

por outras instâncias como a escola, a rua, ... e outros grupos em que o sujeito venha fazer 

parte, remetendo ao conceito de um fato social constrangedor durkheimeano (Id. Ibid., p. 

290). 

A formação do supereu se dá por fatores sociais externos à vida psíquica do sujeito, 

uma linha de cor – um estratificador social baseado no tom da pele, por exemplo – é um 

desses mecanismos. Isso se torna evidente quando há leis que proíbem casamento inter-

raciais; ou que separam de forma espacial onde negros e brancos podem ocupar a igreja e o 

cemitério; ou que ainda proíbem ofícios pela cor (Id. Ibid., p. 295). Ora, fica claro que a 

criança negra – diferente da criança branca – cresce com um referencial que demarca a cor 

como uma barreira, esta cresce com “o preconceito de cor” e a constante reafirmação de um 

complexo de inferioridade. 

Não por menos, o imaginário social que diminuía o negro em todas as instâncias, indo 

desde as de cunho moral ao exercício do trabalho assalariado, apontando-os como desonestos 

ou desqualificados, permeava a realidade simbólica e como a maneira como o negro se via e 

se posicionava socialmente (Id. Ibidem., p. 296-297). E as manifestações desses discursos se 
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apresentam de forma dissimulada, ou não tão diretas, pelo corpo social; essa é umas das 

razões que levam Bastide afirmar ser o preconceito de cor no Brasil mais influente no 

inconsciente, possibilitando estas práticas ganharem dimensões mais flexíveis. Por exemplo: 

não muita resistência social em ser atendido por um médico negro, porém não se sentem 

confortáveis de ter um vizinho “de cor”. 

Outro complexo observado pelo sociólogo foi o que ele intitulou como “complexo da 

amante branca”. As relações sexuais entre brancos e negros no Brasil foram uma das formas 

de compensar a dominação econômica e social dos brancos, principalmente durante o período 

escravocrata. Roger Bastide explica que este complexo é similar ao Complexo de Édipo, 

tendo o senhor de engenho como figura paterna temível e sua esposa branca como figura 

materna, objeto de desejo do negro que vive o complexo. Este quadro muitas vezes 

desembocava em atitudes de violência sexual e assédio contra essas mulheres, durante este 

período histórico (Id. Ibid., p. 314).  

Todavia, este complexo ganha novas formas no decorrer do tempo. Separando-se do 

ódio ao Pai (senhor de engenho), o ideal da mulher branca se mantem como forma de desejo e 

de conquista social, ou seja, aqui o complexo não é reafirmado por algo externo – a proibição 

do escravo ter relações com uma branca –, mas sim por maneiras mais sutis, como o aumento 

da disparidade social entre as duas etnias de homens livres e do fortalecimento do preconceito 

de cor. Bastide constata que a temática de vários poetas, sobre a inalcançável amante (branca 

ou de pura brancura) advém desse complexo, que de ínicio teve sua origem no ódio àquele 

que interdita e mais tarde foi diluído em sonhos místicos de alcançar o corpo de desejo. Em 

ambas as situações, a raiz desse complexo e o impulso do desejo, se dá por status social 

relacionada a cor da amante (Id. Ibid., p. 315). 

Sem dúvida as situações vividas como complexos pelos negros até aqui evidenciaram 

condições em que este se vê em uma posição de inferioridade. E, como vimos, o complexo de 

inferioridade é similar ao complexo de castração pensado por Freud. A diferença entre os dois 

complexos se registra não em uma “... situação libidinosa, mas a uma situação social” (Id. 

Ibid., p. 317). Logo podendo ser de cor, classe e econômica. 

Durante o período da escravidão o ressentimento para com o branco era direcionado 

ao senhor de engenho e depois deslocado para figuras que presentassem sua autoridade, como 

um feitor. Ou ainda, algum inimigo em questão, seja no plano bélico ou partidário. Logo, 

pode-se afirmar, que as condições capazes de direcionar este sentimento passam por crivos 
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sociais e não são livres. Isso acabou se tornando mais uma estratégia para fortalecer o 

complexo de inferioridade. (Id. Ibid., p. 319). 

O ressentimento existente no complexo também foi sublimado pelo negro para outros 

objetos e outras dinâmicas. Como por exemplo: a relação com o imigrante europeu, que eram 

chamadospelos negros de “escravo branco”. Essa situação era regida por um fenômeno de 

compensação. O negro repetia com o colono branco, as injurias que sofrera no passado, 

buscando satisfazer o sentimento de vingança e compensação.Outro exemplo era direcionar o 

ressentimento para a criminalidade como forma de vingança social, não para obter lucros. E 

também para a malhação de Judas, ritual catártico para liberar a cólera contida (Id. Ibid., p. 

319).Ou seja, se o negro não podia ferir o indivíduo branco, o ressentimento o conduz atacar o 

meio social do branco.  

Não só, o sentimento de frustração muitas vezes era direcionado para comportamentos 

de pseudosuperioridade com o subordinado branco ou não aceitando exercer alguns serviços 

braçais (um complexo de cor e econômico). Isso pode ser compreendido como um movimento 

pulsional em que ego enfraquecido antagoniza o supereu, que possui dimensões exteriores e 

interiores (Id. Ibid., p. 321). 

Segundo Bastide,para Mario de Andrade, D.Pierson, e Lobo e Aloisi o preconceito de 

cor se mistura predominantemente ao preconceito e classe (Id. Ibid., p. 319). Ou seja, há 

barreiras econômicas e sociais que impossibilitam uma participação igualitária dos grupos 

negros por meio zonas de segregação espacial, interditos de uso de práticas sociais e ainda por 

barreiras de cunho matrimonial e laboral que levam ao “problema da cor”. Este é o quadro 

social que Roger Bastide observa, em seu estudo, na formação dos complexos psicossociais 

do negro brasileiro (Id. Ibid., p. 298-299). 

 

II 

 Em busca de melhor compreensão dos complexos e suas estruturas abordadas por 

Bastide, duas correntes teórico-metodológicas são fundamentais. Estas são: a Psicanálise 

freudiana e a Sociologia elaborada por E. Durkheim. No livro Sociologia e Psicanálise, de 

1948, Roger Bastide se debruça sobre as duas disciplinas, trançando similaridades e 

destacando distanciamentos entre elas. Portanto, a apresentação de conceitos do freudismo e 

durkheimismo são relevantes, tanto quanto uma breve apresentação das duas teorias. 
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 Émile Durkheim elabora a sociologia no fim do século XIX com o intuito de 

apreender as transformações sociais em curso na França durante este período histórico. Seu 

país passava por um momento de industrialização emergente, impactando diversas instituições 

da vida moderna. Deste modo, influenciado pelo positivismo e pelas ideais iluministas, 

Durkheim compreende que essas transformações na sociedade francesa, eram sinais que os 

ideais da velha ordem estavam dando lugar a novas concepções sobre o social. 

 Esta nova ciência, a Sociologia, tem como objeto os fatos sociais. Um fato social é 

qualquer maneira de agir e pensar que exerce força sobre os indivíduos, influenciando-os se 

comportar segundo as regras e princípios da sociedade em que faça parte. Além disso, possui 

as caraterísticas de ser: externo ao membro da sociedade, isto é, existe antes do indivíduo; 

coercitivo, exerce poder obrigando agir de maneira específica; e por fim generalizador, não se 

restringe a uma única pessoa, mas sim um grupo ou toda sociedade. Portanto, a sociologia é 

responsável pelo estudo do “reino social”, se distanciando da dimensão psicológica. Ou 

melhor, Durkheim define que um fato social só advém de um fato social anterior, nunca de 

um fato psicológico. 

 Além do que foi explicitado acima, outro conceito relevante a ser exposto é o de 

moral. A moral é um fato social, todavia, sua influência sobre as pessoas é desejável, tornando 

sua coação não sentida em prol do ideal coletivo. Pode-se definir a moral e suas regras da 

seguinte maneira: “embora a coação seja necessária para que o ser humano acrescente à sua 

natureza física, ultrapassando-a, uma outra e superior natureza - isto é, a social - ele tem 

também o prazer de partilhar interesses com outros membros da sociedade, de levar com eles 

uma mesma vida moral” (QUINTANEIRO, BARBOSA E OLIVEIRA, 2002, p.69). Quando 

as instituições sociais e suas regulações não são mais suficientes em amparar os indivíduos, 

ou contrastam as mudanças das massas, “o sentimento de interdependência se amortece, as 

relações ficam precárias e as regras indefinidas, vagas” (Id. Ibid.; p. 80). Isso é definido como 

anomia. 

 Agora, adentrando a teoria freudiana da sexualidade. Sigmund Freud elaborou a 

psicanálise no início do século XX, após sua parceria com Breuer no tratamento de mulheres 

que sofriam de histeria, doença até então sem solução que intrigava os médicos. Freud 

introduziu o conceito de inconsciente em sua clínica, rompendo com a tradição cartesiana do 

“penso, logo sou”. Para além do consciente, o saber freudiano demarca que o sujeito não é 
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senhor de si mesmo. Mas sim, que este faz parte de uma estrutura psíquica engendrada a partir 

dos primeiros anos da infância.  

 Freud desenvolveu duas teorias sobre o aparelho psíquico humano. Na primeira, a 

mente humana é dividida em inconsciente, pré-consciente e consciente. O sujeito não tem 

acesso ao seu inconsciente. Este é regido por uma lógica própria, divergente do nível racional 

da consciência. Do inconsciente é que fluí a energia psíquica que percorre todo o corpo 

psíquico, esta energia é denominada de pulsão. Segundo o psicanalista, a libido seria a energia 

vital que inspiraria toda manifestação cultural ou social, por meio do recalque e sublimação. 

Claro, a libido aqui não possui apenas uma dimensão erótica, mas sim se manifestando 

também em necessidades do ser humano como a necessidade comer, dormir e etc.  

 Na sua segunda teoria da psiquê humana – teoria que complementa a primeira – Freud 

introduz os conceitos: Id, dimensão psíquica que é fonte da energia pulsional regido pelo 

Princípio do Prazer; o Eu, responsável por mediar os desejos do Id e a realidade externa; e o 

Supereu, originário do Complexo de Épido e que tem como função regularizadora entre o Id e 

o Eu freudiano. 

 O ser humano somente se torna sujeito na teoria psicanalítica após este ser castrado 

simbolicamente. Em outras palavras, quando o infante compreende que é um outro corpo 

diferente daquele que ocupa o papel de mãe. Este fenômeno seria a introdução da dimensão 

simbólica na psique e a entrada do sujeito na civilização. Ou seja, quando o ser se vê cindido 

por uma força exterior que será internalizada (supereu). Isto é, segundo a psicanálise, a 

origem dos sujeitos neurotizados, que possuem uma estrutura considerada normal, diferente 

do perverso ou psicótico que se encontrar do lado do patológico. 

 Para além desses conceitos básicos que marcam a estrutura neurótica. Outros dois 

conceitos importantes são o Princípio de Realidade e a Pulsão de Morte. O Princípio de 

Realidade pode ser compreendido como o oposto do Princípio do Prazer que tem o “[...] 

objetivo proporcionar prazer e evitar o desprazer, sem entraves nem limites (como o lactente 

no seio da mãe, por exemplo)” e o Princípio de Realidade “[...]modifica o primeiro, impondo-

lhe as restrições necessárias à adaptação à realidade externa” (ROUDINESCO; PLON, 1998, 

p.617). Deste modo, pode-se entender que este princípio de adiar a satisfação imediata para 

pôr à frente questões de diferentes importâncias além do pessoal. 
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 O outro conceito, a Pulsão de morte teorizada por Freud é junto do Inconsciente um 

dos mais importantes marcos teóricos realizados pelo autor. Esta pulsão é que encaminha as 

ações do sujeito para a destruição do próximo, de ideais ou de si mesmo. Segundo o autor, 

está pulsão é de difícil identificação pois se mescla com a Pulsão de Vida (seu oposto). Com a 

pulsão de morte fica marcado que o sujeito não somente busca sua conservação, mas possui 

um desejo para retornar ao inorgânico. 

 Roger Bastide utiliza as duas correntes teóricas acima mencionadas em alguns de seus 

trabalhos, para uma abordagem mais complexa das artes, dos mitos, dos sonhos e das 

religiões no Brasil. E também, a formação dos complexos psicossociais que existem em 

algumas camadas étnicas. Sendo o complexo e seu funcionamento o foco deste texto, as 

explanações posteriores são necessárias para compreender a maneira comoBastide trabalhou 

as duas teorias para abordar este fenômeno. 

 Um dos primeiros elementos teóricos que podem ser associados entre ambas as 

correntes de pensamento são a introdução do sujeito na civilização. Durkheim demarca que 

uma das características do fato social é de ser anterior ao indivíduo. Ou seja, este é 

introduzido a um conjunto de costumes, regras, tabus e tradições que compõe uma sociedade. 

De modo similar, a psicanálise elabora que o sujeito é introduzido na linguagem. De forma 

mais clara, a criança é exposta a um conjunto de signos, que estruturam cadeias de 

significantes, de um determinado grupo, podendo este ser familiar, escolar e outros.... Isto é, a 

dimensão simbólica, dimensão em que estão estabelecidos o social e a civilização. 

 Outros elementos que são próximos na Psicanálise e na Sociologia, são a coerção e a 

moral durkheiminana e o supereu freudiano. Em ambos conceitos é notória a funcionalidade 

de “freio” ou “limite” que estes impõem ao sujeito. O supereu pode ser compreendido como a 

internalização das demandas e proibições parentais na infância (e sociais). Esta instância 

psíquica tem como função barrar as pulsões vindas do Id, ou melhor, interditar os desígnios 

do sujeito que não condizem com um momento ou as regras sociais. Todavia, o supereu não 

tem apenas a função de punir, ele também pode trazer a sensação de bem-estar ao cumprir 

determinado regra moral, visto que atende o “ideal-do-eu” do sujeito, que nada mais é a 

maneira que o sujeito se vê frente as exigências do social. 

 Ora, não muito distante, outros dois conceitos atuam de maneira similar. A coerção 

social elaborada por Durkheim, outra característica do fato social, possui como funcionalidade 

exercer pressão externa sobre as vontades do indivíduo. Portanto, fazer valer o conjunto de 
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regras e convenções das instituições sociais, traçando assim o certo e o errado, o normal e o 

patológico (DURKHEIM, 2007, p. XXVII-XXX). Outro conceito que se aproxima do supereu 

é a moral durkheimiana. As regras morais, apesar de serem coativas, aparecem como deveres 

desejáveis. Portanto, “[...]o sociólogo francês mostra-nos uma realidade que tem vida própria, 

é como um ente superior, mais perfeito e que, afinal, antecede e sucede os indivíduos; 

independe deles e possui sobre eles uma autoridade que, embora constrangendo-os, eles 

amam” (QUINTANEIRO, BARBOSA E OLIVEIRA, 2002, p.69). Ou seja, estar integrado a 

civilização, o que para Durkheim nos define como homens. 

 O conceito “complexo”, segundo a psicanálise, tem como fim “[...] designar 

fragmentos soltos de personalidade ou grupos de conteúdo psíquico separados do consciente e 

que têm um funcionamento autônomo no inconsciente, de onde podem exercer influência 

sobre o consciente” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p.137).  Esta definição não se distancia 

daquilo que Bastide nos traz dos textos analisados aqui. A particularidade de sua análise se 

encontra nas causas dos complexos catalogados pelo autor.  

Logo, se há complexo há trauma. E os fatos traumáticos trazidos por R. Bastide nos 

casos abordados por ele se dão em maior grau ao momento social e histórico que seus 

“analisandos” se encontram do que sua história pessoal somente.  Uma das razões sociais que 

possibilitavam a produção de complexos nas populações de cor no Brasil se deve ao negro 

servir, majoritariamente, como objeto de ódio para o corpo social, durante e após a 

escravatura. Ou seja, o grupo negro era alvo da pulsão de morte de outros grupos sociais 

dominantes. Por tal razão, estigmas e o sentimento de inferioridade intelectual e econômica 

foram estabelecidos. A pulsão se manifesta no rito, ou melhor, nas leis que proíbem, na 

segregação espacial e social, no preconceito e no peso simbólico da cor da pele. 
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FLORESTAN FERNANDES: SOCIOLOGIA E PSICANÁLISE 

 

I 

Florestan Fernandes, no segundo volume de A integração do negro na sociedade de 

classes, apresenta o continuo drama social do negro durante a formação da sociedade de 

classes e a complexificação do cenário urbano da cidade de São Paulo, na primeira metade do 

século XX. O autor busca, neste sentido, efetuar uma análise das tensões que são enfrentadas 

por esse grupo social utilizando diferentes formas de abordagem, sendo uma delas os aspectos 

psicossociais.  

Os aspectos psicossociais,para Fernandes, são os diversos modos que o sujeito ou 

grupo compreendem a realidade social que o cerca, tanto em nível consciente quanto 

inconsciente. Em outras palavras, a maneira que seus ordenamentos psíquicos absorvem a 

realidade e criam significação para os fenômenos que os cercam, podendo ser positivos ou 

negativos para vivência dos indivíduos. 

Todavia, uma breve contextualização sobre o período histórico é de grande valia para 

as exposições que serão realizadas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o nível de imigrantes 

que vinham tentar a sorte no Brasil diminuiu consideravelmente, sendo estes os principais 

competidores dos negros no mercado de trabalho. Além disso, houve a expansão e 

investimento na indústria nacional. Como Fernandes aponta, a industrialização acabou 

resultando em um processo de urbanização da cidade de São Paulo. Cidade que se ternou 

símbolo da vida econômica do país (FERNANDES, 2008, p. 136). 

Outro ponto que não deve ser deixado de lado foi o surgimento de movimentos raciais 

dos negros paulistas e seus jornais. Tais movimentos sociais, como a Frente Negra Brasileira 

e o jornal Clarim d’Alvorada, tinham como principal missão denunciar as inconsistências da 

sociedade inclusiva e apontar a disparidades sociais e o preconceito de cor entre brancos e 

negros. Mas não só, uma das funções destas instituições era fornecer referenciais morais e 

comportamentais para o negro no mercado de trabalho e no dia a dia, e também criar um 
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sentimento de raça (aproximação do negro pobre com o negro rico) para depois se converter 

em um sentimento de classe (um único coletivo que possui mazelas iguais). 

Portanto, uma quebra de paradigmas se fez durante este período. Ou seja, houve uma 

troca de valores tradicionalistas herdados de um passado colonial pela implantação de uma 

“contraideologia”. Esta última era fomentada por uma nova moral, valores capitalistas e 

comportamentos racionalizados e contidos que tinham como intuito melhor colocar o negro 

no páreo de uma sociedade capitalista e competir em pés de igualdade com o branco.  A 

“contraideologia” foi tão importante para os negros que mesmo com o fim dos movimentos 

raciais negros, por deficiência de organização interna e pelo advento do Estado Novo, esta 

permaneceu no horizonte cultural deste grupo. Sua permanência se deve por ter preparado os 

grupos de cor com ideias e posicionamento para enfrentar os dilemas que estes viviam e por 

ter fomentado o desejo de educação, criando assim ferramentas para ter controle de seu 

destino (Id. Ibid., p. 140). 

Depois desta breve contextualização pode-se compreender com maior clareza os 

aspetos psicossociais que Florestan Fernandes traz ao abordar as condições do negro numa 

sociedade que o inclui, porém não o integra plenamente.  

Dentre eles, o “complexo” é um que se sobressaí. Fenômeno de natureza psíquica e 

social, era predominante na maioria dos contatos que os negros tinham na capital paulista. 

Porém antes, para melhor entendimento do termo aqui destacado, deve-se compreender junto 

deste, as mudanças no horizonte cultural e uma maior adequação ao estilo urbano de vida. 

A modernização do horizonte cultural se refere, — como Fernandes explicita, — à 

“[...] absorção gradativa dos modelos de organização do comportamento, da personalidade e 

das instituições sociais, tomadas da sociedade inclusiva” (Id. Ibid., p. 196). Ou seja, fazer 

parte da psiquê dos agentes de cor algo além da “[...] proletarização, à poupança e à 

mobilidade social vertical, [mesmo que tenham aumentado][...] progressivamente, o número 

de ‘indivíduos de cor’ infiltrados nos segmentos mais altos da ‘classe baixa’ e na ‘classe 

média’” (Id. Ibid., p. 86). Mas sim, algo que ultrapassava o antigo imobilismo social dos 

negro e incorpora a não aceitação de um padrão de assimetria social (Id. Ibid., p 97). Logo, 

algo que mude o status quo da população de cor, ou melhor, uma posição ativa e atuante para 

com sua posição social ou “seu destino”. 
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Ao que se refere ao estilo urbano de vida pode-se compreender as condições materiais 

de vida na cidade; o valor do trabalho assalariado; a vestimenta; as privações da ordem social 

competitiva... entre outros. Explicitando o argumento de outra maneira, os exemplos a seguir 

ilustram aspectos de tal estilo de vida social. Como, em primeiro lugar, a aspiração a uma vida 

mais circunspecta, ordenada e respeitável. Não aceitando tratamentos que creem ser indignos 

ou desrespeitosos, como o preconceito de cor. O segundo aspecto, é relativo à ambição, a 

vontade de crescer e ascender nos mesmo postos de trabalho ocupados pelos brancos. O 

terceiro, a capacidade de corresponder a determinados papéis sociais. (Id. Ibid., p. 197; 202; 

206; 220). E por fim, o repudio ao padrão tradicionalista de acomodação social, como o 

hábito de “beber pinga” (prática antes recorrente e palco para o negro afirmar seu “ser”). Ou 

seja, o negro, em busca de competir com e viver como o branco, aderiu o que Fernandes 

denomina “estilo de vida puritano”. Uma tentativa real e/ou imaginária de assimilar padrões 

da ordem social capitalista e se desvincular dos estigmas da sociedade inclusiva e do legado 

de um horizonte tradicionalista (Id. Ibid., p. 357-358). 

Este longo adendo se faz necessário para compreensão do “complexo”, fenômeno este 

que será explicitado agora sem mais delongas. Florestan Fernandes define o complexo da 

seguinte maneira na nota 19 da página 176: “conforme já mencionamos, o ‘complexo’ é 

descrito, no ‘meio negro’, como a totalidade das reações perceptivas, cognitivas e de defesa 

do ego diante de manifestações reais ou pressupostas de preconceito de cor” (Id.Ibid.). Ou 

seja, o negro, ao se deparar com situações reais e imaginárias em que seu valor social é 

colocado aprova, seu comportamento é tomado por posturas que resultam na diminuição de 

assimilação social. Isto é, antecipando comportamentos e situações, o negro tenta compensar 

uma atmosfera social nociva por meio de atitudes que visam suprir expectativas. Todavia, 

segundo Fernandes, isso apenas reafirma uma “posição de inferioridade”. A explicação para 

isso está relacionada ao fato que no momento em que o grupo negro tenta suprir a demanda 

(real ou imaginária) do grupo branco, eles estão apenas reforçando um controle de 

comportamento exercido pelo segundo sobre os primeiros, limitando sua atuação (Id. Ibid., p. 

264-265). 

É também correto dizer que o complexo se mostra como um sentimento de temor de 

ser rejeito pela cor quando este se vê confrontado com o branco.  Como exemplo, temos o 

complexo atuando no mercado de trabalho. Alguns negros, que vivenciam o complexo, 

optam, na maioria das vezes, assumir posições de trabalho em que a cor é segura socialmente 

(trabalhos em que a cor da pele e a classe profissional estão fortemente associados) e/ou se 



22 
 

manter em um cargo específico, sem pretensão de promoções. Ou ainda, serem reconhecidos 

no meio em que trabalham, após alcançarem a posição que desejam por seu comportamento 

exemplar, mas caindo no malogro ou na sensação de insucesso de só “servir para tal função”. 

Portanto, em ambos os casos se observa um movimento psíquico de conformismo, 

ambientado pela estagnação e sentimento de inferioridade. Deste modo, “o conformismo, 

nascido de diferentes motivações psicossociais e socioculturais, impede a mobilização 

conveniente, pelo negro e pelo mulato, das técnicas sociais de competição ocupacional e 

profissional requeridas pela sociedade inclusiva” (Id. Ibid., p.179). 

Por meio de relatos coletados por Fernandes no meio negro, observam-se quadros 

gerais que fomentam o complexo vivido pelo negro. Citando de maneira breve, são listados: 

círculos sociais estreitos que garantem pouco prestígio social; pouca mobilização para 

alcançar o status social desejado; oportunidades de crescimento e prestígio de trabalho e 

estudo ainda em monopólio dos brancos. Isso gera o que Fernandes denomina uma filosofia 

derrotista do negro, em que o indivíduo “desanima” ou “entrega os pontos” (similar a uma 

paralisia) (Id. Ibid., p. 243). Tal situação explica-se pela razão de que “[...] o ego-

envolvimento do negro e do mulato na ordem social competitiva não os protegem contra 

mecanismos de auto-identificação herdados do passado” (Id. Ibid., p. 244). Uma vez que o 

grupo negro foi o que mais teve dificuldade de ser inserido e absorvido pelo mercado de 

trabalho até então, largado a própria sorte após a escravidão em uma nova ordem social. 

Somente sendo possível uma melhora, ainda não efetiva, deste panorama social, durante o 

primeiro quarto do século XX como foi apontado no início do texto com a modernização da 

herança cultural associada a um novo estilo de vida urbano. 

Já foi dito que o complexo negro está ligado ao preconceito de cor, senão uma das 

principais causas, gatilhos que desencadeiam a experiência desta fantasia psíquica e tudo que 

elas englobam. Ainda utilizando o exemplo já citado, o ambiente de trabalho, é notório nestes 

locais – por meio das entrevistas de Fernandes – a forma que este fenômeno social se 

apresenta, muitas vezes de forma explicita. Manifestando-se de forma diferente daquela 

experimentada pelas pessoas de cor em outras instituições sociais, em que o preconceito era 

velado e dissimulado. No trabalho, situações vividas pelos negros chegavam ao nível da 

intolerância ou de concepções pejorativas (moral ou de especialização) sem razão (Id. Ibid., p 

256-258). Uma das possíveis razões, demarca Fernandes, é o não reconhecimento do “negro 

que sobe” e alcança posições como médico, advogado e outras profissões ou cargos de 

prestígio. E, junto a isso, a resistência da quebra desse status quo social. 
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Uma das linhas de fuga vislumbrada pela população negra foi a escolarização. Ainda 

que supervalorizada, tomando uma dimensão maior e mais atuante no imaginário social do 

que na vida cotidiana. Os grupos negros enxergam neste significante um patamar possível 

para igualdade racial, e também uma maneira de ascensão social. Isto permitiu a permanência 

de crianças e jovens negros por mais tempo no ambiento escolar, fruto dos esforços de 

parentes próximos para este fim (Id. Ibid., p. 338-339). 

Portanto, o complexo abordado por Florestan Fernandes se apresenta como uma 

barreira existente nos grupos de cor para alcançar melhores posições na ordem social 

competitiva. O complexo é ambientado durante o período de modernização dos horizontes 

culturais ao lado de um novo estilo urbano de vida adotado pelos negros. Pelas consequências 

de ser largado a própria sorte, passando pela transição de um passado rústico para uma vida 

urbana abrupta, o complexo se mostra como uma defesa do ego contra uma sociedade que não 

integrou a população de cor. Desencadeando diferentes “estados de espírito”, observa-se uma 

predominância das sensações de inferioridade e conformismo. Por mais que o complexo não 

tenha sido vivido por toda a população negra, o fenômeno de natureza psíquica e social se 

mostrou um dos grandes obstáculos a serem ultrapassados em direção a uma sociedade 

democrática realmente integrada. 

 

II 

Nos escritos de Florestan Fernandes, o texto que melhor estabelece ideias gerais sobre 

a maneira que o autor trabalha as duas disciplinas abordadas neste trabalho se denomina 

Psicanálise e Sociologia. O texto aqui indicado é o capítulo 12 de Ensaios de Sociologia 

Geral e Aplicada, publicado em 1956. Deste modo, será esta a parte dos trabalhos de 

Fernandes que será analisarei para compreender a associação sociologia/psicanálise e, 

posteriormente, o complexo abordado pelo mesmo n’A Integração. 

 Fernandes observa três abordagens possíveis para a Psicanálise: enquanto terapêutica; 

enquanto técnica e métodos de investigação; e enquanto teoria. A primeira se caracteriza pelo 

interesse dos sociólogos por questões que expandem as abordagens da Sociologia. Como por 

exemplo, o interesse de investigação existente entre a correlação das ordens sociais, o espaço 

urbano e as moléstias mentais. Além disso, o surgimento de tendências de explicação para o 

comportamento humano e da vida social, que levou o interesse dos sociólogos para as 
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pesquisas psicanalíticas. Portanto, uma relação dinâmica entre as duas disciplinas e a ordem 

social. A importância da Psicanálise enquanto terapêutica para Fernandes (e a Sociologia) 

representa 

[...] muito mais que um mero processo de cura de determinadas moléstias 
mentais. Ela se inscreve entre as técnicas racionais, postas ao alcance do 
homem pela ciência, que possuirão tremenda importância para as próximas 
transformações da nossa civilização. Erich Fromm colocou corretamente a 
questão, em termos histórico-sociológicos, ao salientar que o equilíbrio 
dinâmico da personalidade está dependendo, de modo crescente, da 
consciência e do controle que os indivíduos conseguirem alcançar sobre seus 
processos mentais sobre as deformações neles praticadas mediante influências, 
manipulações ou pressões exteriores (FERNANDES, 1971, p. 377). 

 Como a contraparte também é possível, o excesso de fatores suprapessoais podem 

aumentar as fontes de insegurança e isolamento de individual. 

 Fernandes afirma que a Psicanálise acrescentou um amplo conjunto de métodos e 

técnicas de interpretação e investigação para as Ciências Sociais. A análise dos processos 

mentais e seu funcionamento contribuiu para novas explicações das atividades humanas. 

Além disso, o objetivismo do analista nas sessões de terapia ou em experiências de cunho 

psíquico refinou a pesquisa qualitativa com suas técnicas e coleta de dados. Portanto a 

entrevista, o estudo de caso, a história de vida e familiar junto a transferência com o paciente 

renovou a observação direta e permitiu o conhecimento das configurações da vida psíquica 

nas dimensões simbólicas e culturais dos processos de socialização (Id. Ibid., p. 379). 

Contudo, ao tratar da metodologia empírico-indutiva produzida pela Psicanálise enquanto 

“[...] ciência da observação [...], [essa] combinação da observação com a explicação segundo 

o modelo, os alvos e os ideias do pensamento científico, não se reproduziu nas demais 

ciências sociais” (Id. Ibid., p. 380). 

 Agora, a última abordagem sugerida por Florestan Fernandes se refere a Psicanálise 

enquanto teoria. Referente ao tópico em pauta, Fernandes não compartilha de todo das 

formulações de Freud e dos primeiros teóricos da psicanálise para explicar o surgimento da 

civilização, como em Totem e Tabu (1913)e o mito da horda primitiva, ou interpretações de 

cunho sócio-histórico ou sociocultural. Todavia, os trabalhos dos contemporâneos à 

Fernandes, como as contribuições de Adorno e Fromm, por exemplo, são benquistos pelo 

sociólogo paulista. Para melhor esclarecimento, Fernandes escreve:  

Isso significa, em outras palavras, que os processos recentes da investigação 
psicanalítica reduziram, de forma considerável, o contraste que se estabelecera 
entre os resultados positivos da pesquisa clínica e as analogias ou conjecturas 
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proporcionadas pela exploração inadequada de materiais da Etnologia e da 
História Cultural. As restrições que se fazem à teoria psicanalítica, portanto, 
afetam apenas hipóteses e interpretações prematuras, nascidas antes do afã de 
generalizar certas explicações do que da análise objetiva dos dados de fato (Id. 
Ibid., p.386). 

 Ou seja, Fernandes, tanto quanto Bastide, não aceita prontamente uma explicação 

puramente baseada na Psicanálise dos acontecimentos sociais, da história ou da cultura. 

Fernandes compreende que a Psicanálise é apenas mais um nível de explicação da 

complexidade do social abarcada pelas Ciências Sociais. Tal afirmação não quer dizer que 

determinados objetos devem ser direcionados à uma ciência que lhe seja específica ou que a 

interpretação de um fenômeno deve se manter em um sistema fechado. Muito pelo contrário, 

para Fernandes o estudo do social e suas problemáticas, por serem de uma complexidade 

tamanha, não devem ser encarados com limites pré-estabelecidos. A diversidade de problemas 

e objetos podem ser alvo de estudo de diferentes ciências com total legitimidade, buscando 

novas conclusões e lançando luz a novos questionamentos. 

 Após as exposições acima, pode-se afirmar que um trabalho utilizando as duas 

disciplinas, Sociologia e Psicanálise, direcionado ao objeto de estudo escolhido possibilita um 

progresso teórico com a utilização de técnicas de ambos os campos para obtenção e 

organização de dados. A verificação de hipóteses e constatação de explicações. Uma terceira 

vantagem de uma abordagem fronteiriça está direcionada a uma perspectiva prismática do 

objeto, trazendo suas múltiplas facetas, sendo esta última prática recorrente nos trabalhos de 

Fernandes.  

Em síntese, o emprego da Psicanálise por Florestan Fernandes se mantém 

majoritariamente ao nível de emprego de suas ferramentas e técnicas para uma melhor 

investigação de base sociológica, como a entrevista e a história de vida presentes n’A 

Integração. Todavia, Fernandes molda o conceito de “complexo”, não só voltado para a 

subjetividade de quem ele entrevista ou dos relatos que chegam até ele. O autor mapeia, de 

maneira significativa, o funcionamento deste fenômeno através das relações entre indivíduos 

e sociedade no campo do social. Portanto, o enfoque de seu trabalho se direciona ao 

comportamento desses sujeitos de cor em uma São Paulo que lhe era até então hostil 

simbolicamente. 
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COMPLEXO 

 

Até aqui, foi apresentado como Roger Bastide e Florestan Fernandes compreendem e 

articulam a teoria psicanalítica com a Sociologia. Esse percurso teórico tem o intuito de servir 

de base para melhor definir o conceito de “complexo”, tendo em mente que este conceito é 

estruturado por cada autor à sua maneira. Neste capítulo, será abordado de modo mais 

detalhado os diferentes modos em que os dois sociólogos tratam do fenômeno. E também, 

outras articulações e estudos que circundam o objeto de estudo abrangente às duas disciplinas. 

 Uma particularidade da Sociologia elaborada por Roger Bastide nos escritos 

selecionados para este trabalho, é a forma como o sociólogo francês articula o saber 

sociológico e o psicanalítico. Ele, ao tratar dos complexos dos brasileiros, faz um mergulho 

no inconsciente dos indivíduos que narram suas histórias, e também analisa os relatos que lhe 

chegam aos ouvidos e as mãos. Desses casos coletivos e/ou individuais, Bastide traça 

paralelos com os fatos sociais e as instituições. Todavia, isso não quer dizer que a 

subjetividade vem antes da realidade social. Bastide cria a sua Sociologia de modo que as 

duas disciplinas se articulem como uma amalgama muito elaborada. Ora com conceitos da 

Psicanálise, ora com conceitos da Sociologia, o autor molda sua teoria.Bastide, leva até leitor 

o inconsciente coletivo e a realidade social como dois pontos do mesmo elemento, em que o 

centro está contido nos complexos. 

 Outros dois trabalhos de Roger Bastide podem ser mencionados aqui. A apresentação 

desses textos, possui o intuito deapresentar outras formas que o autor criou para articular uma 

Sociologia de intenso diálogo com a Psicanálise. Portanto, outros recortes teóricos serão 

apresentados. Eles são Psicanálise do Cafuné (1941) e Sonho dos Negros (1950). Este último 

citado, está contido na primeira parte de O sonho, o transe e a loucura (2016).  

 Na sexta parte de Psicanálise do Cafuné, Bastidedireciona sua pesquisapara um 

costume corriqueiro entre as esposas de senhores de engenho. O cafuné, é a ação de coçar 

delicadamente a raiz do cabelo. Essa prática corporal, foi um hábito coletivo no Brasil 

Colônia registrado por vários viajantes do além-mar que passaram por aqui. Por longos 

períodos de tempo, as senhoras da alta classe se entregavam aos cuidados de suas jovens 
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mucamas. Bastide identifica no cafuné uma espécie de instituição social. Segundo ele, era 

comum após eventos sociais haver grupo de senhoras com suas escravas mexendo em seus 

cabelos enquanto conversavam (BASTIDE, 1941, p. 57). Ou seja, em uma interpretação 

sociológica, o cafuné era um hábito adotado por uma classe aristocrática que vai socialmente 

além de um gesto de corriqueiro higiene, como catar piolhos. Mas sim, uma explícita forma 

de prazer aceita socialmente. Agora, em uma análise psicanalítica, o cafuné ganha uma 

dimensão erótica. Sendo o cabelo um significante fálico e de prestígio social, o coçar de mãos 

nessa área de forma deliberada pode remeter-se simbolicamente ao onanismo infantil. De 

maneira um tanto curiosa, Roger Bastide conseguiu captar um traço da libido, e um costume 

socializador, inscrito na sociedade patriarcal do nordeste brasileiro. (Id. Ibid., p.68) 

 Em Sonhos dos Negros, Bastide obtém relato de sonhos de dois grupos: um de mulatos 

de classe média, e outro de empregadas domésticas. As técnicas usadas para coletar os dados 

foram a história de vida e associação livre. O autor registra que os relatos do primeiro grupo 

não são tão confiáveis, pois havia resistência dos entrevistados e pela má execução da 

associação livre pelo informante (BASTIDE, 2016, p.44). Com o segundo grupo, a 

experiência seguiu de maneira diferente, não houve muita resistência e a associação livre foi 

bem aplicada. 

 Os homens mulatos tinham com frequência sonhos em que eles passavam por 

dificuldades financeiras, ou lutavam para permanecer com seus status sociais, sem decair de 

classe. Neste grupo, a absorção cotidiana do preconceito de cor era refletida de forma 

explicita no inconsciente por meio dos sonhos. Segundo Bastide, a ideias latentes desses 

sonhos são o desejo de “embranquecer-se”, e também, de vingar-se dos brancos. Em outras 

palavras, o significante dinheiro era associado à manutenção ou ascensão de seu status social, 

não signo de consumo. Já os sonhos em que os mulatos se tornavam brancos, ou que 

assassinavam pessoas brancas, as ideais latentes eram de se desassociardos estigmas sociais 

de sua cor e o sentimento de inferioridade (Id. Ibid., p.45-46).  

 As empregadas domesticas, o segundo grupo em questão, tinham sonhos destinados 

aos seus problemas pessoais. Por exemplo: o desejo de se casar, problemas de natureza 

sexual, desejo de morrer, entre outros. Nos sonhos dessas mulheres, o preconceito de cor não 

era tão ressoante no inconsciente delas, porém não significa que não existia. Há apenas um 

relato de desejo de vingança contra a patroa, em quem a empregada diz: “não estamos mais no 

tempo da escravidão” (Id. Ibid., p.49). Portanto, problemas coletivos, como o racismo não se 
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manifestavam constantemente, mas quando ocorriam, eram direcionados aos patrões brancos. 

Em relação ao dinheiro, ele era um signo de consumo para as entrevistadas. Por exemplo,ter 

dinheiro, significapoder comprar um belo vestido para uma festa ou bebida saborosa. Nesse 

grupo,a maioria das histórias de vidas são compostas por famílias de base desestruturadas, 

com o abandono familiar do pai, e um excesso de poder materno. Este último, era algo que 

consolavaessas mulheres. Porém, também era alvo da fúria delas, quando o poder materno se 

manifestava como um impeditivo para realização de seus desejos (Id. Ibid., p.53). 

 Os dois trabalhos adicionais, tem o intuído de trazer outros recortes realizados por 

Bastide que apresentem a colaboração entre Sociologia e Psicanálise. Mesmo abordando 

questões diferentes, pode-se notar algumas manifestações dos complexos nos sonhos das 

pessoas “de cor”. Um exemplo para ilustrar o que foi dito anteriormente, são os sonhos dos 

mulatos em relação ao dinheiro, quando estes são associados ao “complexo da amante 

branca”. Em ambos os casos, a ideia latente se refere à agregação de símbolos que aumentem 

o status social. Deste modo, temos dois atos: um na realidade social, outro na realidade 

onírica. Porém em ambos, o desejo é o mesmo, só que direcionados de maneiras distintas.  

Agora, sobre os rituais sociais, Bastidecomenta a eficácia destes como objetos sociais 

de descarga pulsionalda população. A confissão, mencionada no segundo capítulo, e o cafuné 

não estão distantes. Ambos são hábitos sociais, mecanismos culturais em que o sujeito pode 

direcionar seus sentimentos de acordo com as normas. Na confissão busca-se o perdão de 

sentimentos que ferem as leis de Deus, seguido do alívio da culpa, e no cafuné busca-se a 

satisfação erótica, seguido do alívio da carne. 

 Como já foi exposto no segundo capítulo – e expandido acima – as pesquisas do 

sociólogo francês levantam dados sobre os ritos, as classes econômicas, as condições sociais, 

históricas e culturais, que englobam a vida dos sujeitos. Esses diferentes aspectos e práticas  

da realidade vividas por eles, servem a Bastide como fonte para a produção de saber. Além 

disso, também foi dito que o sociólogo observa as convenções sociais, as segregações, os 

tabus, e os estereótipos presentes na sociedade brasileira. Contudo, além da vida social e a 

dinâmica desperta, Bastide faz seu percurso teórico em direção ao que Freud se referiu como 

“continente obscuro”, ou seja, a vida inconsciente. Na dimensão psíquica, Bastide traz a 

superfície a energia pulsional, e explica como esta percorre e faz funcionar as estruturas 

ocultas dos sujeitos. Ou melhor, como os acontecimentos vividos de formar consciente em 

sociedade, reverberam e criam raízes profundas no inconsciente dos indivíduos. Portanto, os 
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complexos e seus sintomas são mais uma marca, entre outras possíveis, do encontro 

indivíduo/sociedade. Com um adendo, vale reificar um traço particular dos complexos 

registrados por Bastide. As principais ligações dos complexos são com situações sociais, 

como classe, cor e contrastes econômicos, e em menor grau referentes as condições 

libidinosas.  

 Diferente de Roger Bastide, Florestan Fernandes possui outra maneira de trabalhar a 

relação Sociologia e Psicanálise. O sociólogo paulista aborda a Psicanálise enquanto modelo 

científico. Ou melhor, a partir das técnicas desenvolvidas por esse saber, Fernandes as aplica 

para observar determinadas dimensões da ordem social. Portanto, de forma bem detalhada, ele 

demarca em quais situações utiliza a Psicanálise e suas técnicas.Em outras palavras, Florestan 

Fernandes faz um estudo rigorosamente sociológico, mesmo abarcando de maneira ampla 

outras disciplinas, como a História, a Antropologia, e outras mais. 

EmPsicanálise e Sociologia, Fernandes faz menção ao estudo antecessor ao seu escrito 

por Bastide, de título quase similar – ambos já citados neste trabalho. Bastide e seu livro, são 

usados como referência três vezes ao longo do estudo de Fernandes. O sociólogo paulista, não 

diverge das opiniões tecidas por seu colega francês emSociologia e Psicanálise, Fernandes o 

cita para corroborar pontos chaves da crítica à Psicanálise, e pontos de encontro das duas 

disciplinas. Essas menções são utilizadas especificamente nos seguintes momentos: quando 

Fernandes deseja fazer um apanhado histórico das primeiras experiências das duas disciplinas 

em conjunto (FERNANDES, 1971, p.373); outra, quando ele objetiva criticar as analogias e 

as insistentes investidas de Freud de confirmar o complexo edípico e as formulações de Totem 

e Tabu (Id. Ibid., p.381); e por fim, no momento em que ele indica o estudo do francês para 

maiores detalhes sobre uma crítica constante de sociólogos direcionadas à psicanálise. Isto é, 

explicar por meio de analogias os processos da vida cultural com base, somente, na vida 

psíquica (Id. Ibid., p.386).  Por meio do que foi exposto neste parágrafo, sabe-se que os dois 

autores dialogaram sobre o tema, e a discussão era contemporânea a ambos. Porém,isso não 

impediu que cada autor agencie diferentes encontros entre as duas disciplinas.. 

 Alguns conceitos tecidos por Florestan Fernandes, são importantes para uma 

compreensão mais aprofundada do complexo presente n’A integração. Estes são: o 

egoenvolvimento; o estilo de vida; e o inferno da ordem. Por egoenvolvimento, pode-se 

compreender a relação identificatóriado eu com as ideias coletivas, movimentos sociais, 

grupos pertencentes, e outros elementos. E ainda, quem sabe, uma projeção narcísica de 
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aproximação ou rejeição com essas intuições sociais. De todo modo, fica claro um 

investimento energético desses sujeitos a um objeto, que passa ser – em determinado 

momento – signo de identificação e pertencimento de um grupo ou de um sujeito. Alguns 

exemplos extraídos da obra em questão, podem ilustram o que foi dito:  

Parece claro que os incentivos à ascensão social, ligados à modernização do 
horizonte cultural e aos efeitos estruturais ou dinâmicos da expansão da 
sociedade de massas, provocaram alterações de monta no comportamento, na 
mentalidade e nas concepções de personalidade-status do “negro”. Graças a 
tais alterações, ocorreram dois desenvolvimentos capitais para a compreensão 
sociológica das formas de egoenvolvimento dos indivíduos em ascensão, seja 
no “meio negro”, seja na sociedade inclusiva (FERNANDES, 2008, p.216-
217). 

 E também:  

Por fim, no limite positivo extremo encontramos o operário, o técnico ou o 
profissional liberal, por exemplo, que se esforçam por elevar as impulsões 
igualitárias ao plano do comportamento social inteligente. Trata-se de 
indivíduos com plena capacidade de ajustar as expectativas de um padrão 
“elevado” (ou “aristocrático”) de vida ao seu nível de renda. Encaram a 
montagem cênica como uma elaboração convencional, atribuindolhe apenas 
importância relativa no conjunto das “responsabilidades morais” de cada um. 
Há, pois, uma correlação entre o grau de afastamento ou de egoenvolvimento 
em uma situação de classe e o grau de tenacidade das impulsões igualitárias. 
Elas emergem como requisitos da luta por uma situação de classe. Mas, à 
medida que está se consolida, elas se diferenciam e se fortalecem, a tal ponto 
que os indivíduos acabam ficando conscientes de sua existência e de sua 
utilidade social (Id. Ibid., p.412). 

 Agora, será abordado novamente um conceito que foi exposto na primeira parte do 

terceiro capítulo, porém com maiores explicações. Fernandes denomina estilo de vida, um 

conjunto de hábitos sociais, internalização de preceitos e práticas que moldam a vida dos 

indivíduos, pertencentes a um determinado grupo e estrutura social. Ou ainda, o desejo de 

grupos/indivíduos, que se esforçam para mudar de posição social por meio do 

comportamento, incorporação de ideias e autodisciplina. Vide a próxima citação, note como o 

discurso de quem fala se remete à essa ânsia de mudança e como isso produz novas aberturas 

no horizonte cultural e social: 

Aparecia, cada vez com maior clareza, que o essencial consistia na liberação 
definitiva do passado e na construção de um novo estilo de vida no presente, 
que preparasse o negro para competir com o “branco”, onde se tornasse 
possível e de modo progressivamente mais amplo, em todas as esferas da 
sociedade (Id. Ibid., p.27). 

 E mais uma: 
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O fato mais importante, de todo o background psicossocial e sociocultural que 
nos interessa, diz respeito a essa aprendizagem tosca, dolorosa e, por 
excelência, vicária. Não está ao nosso alcance apreendê-la como um processo, 
em suas condições e em seu desenrolar histórico. Apenas podemos identifica-
la exteriormente, pelos efeitos que dão testemunho de sua existência, do seu 
alcance e do seu significado. Ao decidir permanecer na cidade, apesar de tudo, 
o “negro” optou por um estilo de vida, por uma concepção do mundo e por 
certos ideais de organização da personalidade. Sem o saber, ao longo dos anos 
de desventura foi assimilando, ao acaso, um pouquinho de cada coisa. Por fim, 
convertera-se, subjetivamente, num urbanita, embora ostentasse essa condição 
de forma precária, tanto psicológica quanto socialmente(Id. Ibid., p.33-34). 

 Nos dois conceitos expostos anteriormente, as definições foram feitas por mim, por 

meio da leitura e estudo do livro analisado. O próximo conceito não será diferente. O inferno 

da ordem possui uma única menção direta no texto. Todavia, este conceito se apresenta como 

uma condição um tanto rígida para aquele que se submete a ela. Em outras palavras, o sujeito 

se dispõe a enfrentar os dilemas morais da sociedade inclusiva, deste modo, vivendo a mais 

sublime experiência do complexo. O sujeito que “[...] não sofre a tortura da mente, mas vive o 

inferno da ordem” (Id. Ibid. p.486), se entrega aos valores dos brancos, buscando sua 

“purificação de cor”. Ou melhor, ele se esforça em ser o exemplo vivo dos valores da ordem 

social urbana e capitalista, no trabalho e na vida comum. Quem se encontra envolvido no 

inferno da ordem, desempenha um autocontrole exagerado, buscando se desvencilhar de todo 

os aspectos negativos referidos a cor de pele, que foram socialmente construídos. Tal postura, 

em alguns momentos, geraram os resultados esperados por aqueles que atuavam nesse jogo 

cênico do autocontrole, como por exemplo: alcançar uma profissionalização de prestígio ou 

ascendernas classes sociais. Porém, à custa de um alto preço psíquico. Os mesmos sujeitos 

continuaram se deparando com o preconceito de cor e as barreiras sociais, que tentaram de 

maneira hercúlea se afastar. 

 Desta forma, há elementos suficientes para se compreender o complexo elaborado por 

Fernandes. Diferente das definições compostas por Bastide, o complexo em Fernandes é algo 

mais próximo da consciência. Boa parte dos relatos e análises apresentadas pelo sociólogo 

paulista, por meio de entrevistas e histórias de vida, possuem uma narrativa pautada no 

controle racional dos comportamentos. Isso não anula o fato do autor aceitar o conceito de 

inconsciente, e suas influências na vida e história dos indivíduos. Contudo, sua observação 

focada no estilo de vida (hábitos e preceitos); egoenvolvimento (pertencimento e 

identificação); e no inferno da ordem (a tentativa obsessiva de se tornar o ideal); para compor 

o complexo dos negros, certamente mantém uma análise fielmente sociológica, mesmo que 

Fernandes absorva algumas conjecturas da Psicanálise. 
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CONCLUSÃO 

 

Até aqui fica claro que o objeto de estudo deste trabalho são os complexos elaborados 

por Florestan Fernandes e Roger Bastide. A escolha do objeto teve como objetivo abordar os 

possíveis diálogos entre a Sociologia e Psicanálise, por meio de um fenômeno fronteiriço 

entre as duas disciplinas. E também, contribuir com a discussão interdisciplinar no campo de 

Pensamento Social Brasileiro ao lançar questões às dinâmicas da ordem social e da vida 

psíquica. 

 A escolha dos dois sociólogos para debater sobre o tema foi motivada por, tanto 

Bastide quanto Fernandes, já possuírem trabalhos que se dedicam à relação entre Psicanálise e 

Sociologia. E mais, os escritos dedicados ao assunto em pauta são contemporâneos aos dois 

autores e dialogam um com o outro. Sociologia e Psicanálise de Bastide foi publicado em 

1948, e Psicanálise e Sociologia de Fernandes, em 1956. 

 Os trabalhos citados acima servem de base para melhor compreensão do que ambos 

denominam como complexo. Outros dois trabalhos de extrema importância para esta pesquisa 

são: o segundo volume A integração do negro na sociedade de classes (1964) de Fernandes, e 

Introdução ao estudo de alguns complexos afro-brasileiros (1948) de Bastide. Os dois 

analisam a dinâmica indivíduo/sociedade, abordando como as problemáticas da vida social 

afetam e moldam a psiquê dos sujeitos e grupos. E claro, como isso retorna para o meio nas 

manifestações de comportamentos, ideias, e complexos – marcas do processo de socialização. 

 De forma quase indireta, essa monografia é uma extensão de um ponto já escrito por 

mim junto a dois colegas de curso. Em Uma cartografia de “A integração do negro na 

sociedade de classes”, de Florestan Fernandes (BUENO; ROCHA; PINTO, 2015) e em sua 

continuação, Uma cartografia de “A integração do negro na sociedade de classes” – 

Segundo Volume, de Florestan Fernandes (submetido) por nossa autoria. Os aspectos 
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psicossociais são explorados de forma mais gerais nesses textos. Um dos aspectos analisados 

é o complexo elaborado por Fernandes.Contudo, por outros objetivos este trabalho 

monográfico tenta ser independente, em algum nível, d’aquilo que foi produzido por mim e 

meus colegas. Isso não é descartar o que foi alcançado pelo nosso grupo de pesquisa. Mas o 

intuito desta monografia é trazer novas perguntas e contribuições à temática do Pensamento 

Social até certo ponto. Esta é a razão por nãoteros citados, salvo agora. O que se pretende com 

esta monografiaé uma outra interpretação do complexo e da vida social e psíquica. 

 Esse estudo foi uma tentativa de realizar uma pesquisa rigorosa sobre os textos 

selecionados. Esforço presente ao mapear conceitos e extrai-los, trazendo junto deles suas 

definições, muitas vezes não dadas explicitamente pelos autores. Também, nos momentos que 

foram necessários tecer associações e distanciamentos entre conceitos de diferentes autores. E 

por fim, o tempo de leitura e constante revisão dos textos.  

 Uma dificuldade que deve ser registrada, foi o momento de pesquisar trabalhos de 

temática similar sobre os dois sociólogos. Existem poucas publicações que tratam deste 

assunto. Por isso, optou-se por manter o trabalho teórico-metodológico focado nas 

formulações dos próprios autores. Assim, utilizando diferentes textos de mesma autoria, e 

também, esmiuçando conceitos em um trabalho específico. Tudo isso para salientar pontos 

nevrálgicos das propostas feitas aqui. 

 Enfim, conclui-se que o complexo, por ser um fenômeno de fronteira, é um recorte 

teórico-metodológico para compreender a relação Sociologia/Psicanálise. Além disso, as 

colaborações entre as duas disciplinas podem ser tecidas de diferentes maneiras. Bastide 

incorpora a Psicanálise à sua Sociologia, criando uma interpretação do social e do 

inconsciente de maneira bem particular. Ele não pretende separar a vida inconsciente da vida 

desperta, mas sim afirma-lasenquanto continuidade uma da outra. Fernandes pelo contrário, 

utiliza a Psicanálise como paradigma, um modelo refinado para extração e coleta de dados a 

partir de suas técnicas. Deste modo, as ferramentas elaboradas pela Psicanálise, servem de 

complemento para o desenvolvimento de sua Sociologia. Ou melhor, por meio de diferentes 

abordagens, Fernandes faz sua Sociologia ser prismática, trazendo assim, diferentes 

dimensões de um mesmo objeto de estudo.  

 Os dois métodos são importantes para a construção de novas perguntas, e 

interpretações sobre a realidade social e as relações com os indivíduos. Além de refinar as 

técnicas e as metodologias nesses encontros. Como consideração final, a dimensão 
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inconsciente ainda é pouco explorada pela Sociologia, essa monografia pretende lançar 

contribuições para temática. Por fim, uma citação breve: “[...] que a porta sempre esteja aberta 

entre as duas metades da vida do homem, que se realizem trocas incessantes entre o sonho e o 

mito, entre as ficções individuais e as coerções sociais, que a cultura penetre o psíquico e que 

o psíquico se inscreva na cultura!” (BASTIDE, 2016, p.57).  
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