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                                                       Walter Benjamin; O narrador. 

“Oh, o homem quando sonha é um Deus, mas quando 
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RESUMO 

 

A presente tese se realiza a partir do confronto dialético entre a Teoria Crítica e a Psicanálise, 

quadros referenciais teóricos que se entrecruzam para possibilitar uma leitura acerca dos 

impactos das modificações estruturais causadas pelo capitalismo sob os processos de 

subjetivação individuais e suas reverberações coletivas. Como metodologia de pesquisa adota-

se a perspectiva epistemológica da alegoria, apresentada pelo filósofo alemão Walter 

Benjamin em sua obra Origem do Drama Barroco Alemão, em que se destaca a configuração 

de uma dialética sem síntese e não teleológica. A partir das reflexões sobre Psicologia Social 

em Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Jean Pierre-

Lebrun, Charles Melmam, Slavoj Žižek, dentre outros, estrutura-se uma investigação sobre 

como o mundo da vida (Lebenswelt) e o trabalho da cultura (Kulturarbeit), marcados pela 

crise de autoridade generalizada, pelo entodamento do sujeito e seu consequente 

estranhamento frente às interdições inerentes à vida coletiva promovem a substituição de uma 

economia psíquica neurótica por uma perversa. Como resultado destaca-se que a 

transformação da cultura patriarcal em matriarcal favoreceu o surgimento de um sujeito 

psicológico que renega a interdição do desejo e acaba sendo seduzido pela ideologia do 

consumo, que passa a operar como cooptador de subjetividades através da fetichização. 

Confirmamos também que o abandono da arte de narrar, fenômeno causado pela 

transformação das sociedades comunais em verticais e racionalizadas, ocasionou o 

desaparecimento das experiências transmissíveis, impactando negativamente a 

educação e o trabalho de elaboração subjetiva. Por fim, o presente trabalho propõe o 

enfrentamento à crise de legitimidade a partir da superação do tecnicismo 

educacional, produtor de uma razão instrumental, e da implementação de uma 

formação baseada na dimensão da experiência da perlaboração (Durcharbeitung), que 

enquanto tal possibilita a constituição de uma razão crítica.   

 

Palavras-chave: Teoria Crítica. Psicanálise. Sujeito Psicológico. Elaboração. Educação. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present thesis is based on the dialectical confrontation between Critical Theory and 

Psychoanalysis, theoretical frameworks that intersect to allow a reading about the impacts of 

the structural modifications caused by capitalism under the individual subjectivation processes 

and their collective reverberations. As research methodology, the epistemological perspective 

of the allegory is used, introduced by the German philosopher Walter Benjamin in his work 

The Origin of German Tragic Drama, which highlights the configuration of a dialectics 

without synthesis and non-teleological. With basis on the reflections on Social Psychology by 

Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Jean Pierre-Lebrun, 

Charles Melmam, Slavoj Žižek, among others, an investigation is structured on how the world 

of life (Lebenswelt) and the work of culture (Kulturarbeit) marked by the generalized crisis of 

authority, by the intonation of the subject and its consequent estrangement from the 

prohibitions inherent in collective life, promotes the substitution of a neurotic psychic 

economy for a perverse one. As a result, this highlights that the transformation of the 

patriarchal culture into matriarchal favored the emergence of a psychological subject that 

denies the interdiction of desire and ends up being seduced by the ideology of consumption, 

which starts to operate as a co-optician of subjectivities through fetishization. We also 

confirm that the abandonment of the art of narration, a phenomenon caused by the 

transformation of communal societies into vertical and rationalized ones, has caused the 

disappearance of the transmissible experiences, negatively impacting the education and the 

work of subjective elaboration. Finally, the present work proposes to confront the crisis of 

legitimacy by overcoming educational technicality, which produces an instrumental reason, 

and by implementing a shaping based on the dimension of the experience of perlaboration 

(Durcharbeitung), which enables the constitution of a critical reason. 

 

Keywords: Critical Theory. Psychoanalysis. Psychological Subject. Elaboration. Education. 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

La presente tesis se encuentra basada en la confrontación dialéctica entre la teoría crítica y el 

psicoanálisis, en tanto que los referentes teóricos se entrecruzan para permitir una lectura 

sobre los impactos de las modificaciones estructurales causadas por el capitalismo en los 

procesos de subjetivación individual y sus reverberaciones colectivas. La metodología de 

investigación utilizada es la perspectiva epistemológica de la alegoría, concebida por el 

filósofo alemán Walter Benjamin en su obra Origen del barroco alemán, en que se destaca la 

configuración de una dialéctica sin síntesis y no teleológica. Sobre la base de las reflexiones 

centradas en  la psicología social en Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, 

Walter Benjamin, Jean Pierre-Lebrun, Charles Melmam, Slavoj Žižek, entre otros, se 

estructura una investigación sobre cómo el mundo de la vida (Lebenswelt) y la cultura del 

trabajo (Kulturarbeit), marcadas por la crisis generalizada de la autoridad, por la engranaje  

del sujeto y su consecuente espanto por fuerza de las prohibiciones relacionadas con la vida 

colectiva, al promover la sustitución de una economía psíquica neurótica por una perversa. 

Como resultado de ello se hace hincapié en que la transformación de la cultura patriarcal en la 

matriarcal favoreció la aparición de un sujeto psicológico que reniega la prohibición del deseo 

y termina siendo seducido por la ideología del consumo, que funcionará como cooptador de 

subjetividades a través de la fetichización. Además, se confirma que el abandono del arte de la 

narración, un fenómeno causado por la transformación de las sociedades comunales en 

verticales y racionalizadas, dando lugar a la desaparición de experiencias transmisibles, 

impactando negativamente en la educación y el trabajo de elaboración subjetiva. Por último, 

este trabajo propone enfrentar la crisis de legitimidad a partir de la superación del tecnicismo 

en lo educativo, productor de una razón instrumental, y de la implementación de una 

formación basada en el tamaño de la experiencia de trabajar a través de perlaboración  

(Durcharbeitung), que, como tal, permite la constitución de una razón crítica. 

 

Palabras clave: Teoría crítica. Psicoanálisis. Materia psicológica. Elaboración Educación. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No final do século XIX e início do século XX, o crescimento industrial e o 

desenvolvimento da economia capitalista fizeram surgir novas demandas e necessidades 

educacionais que impulsionaram a criação de novas unidades educacionais a fim de ampliar o 

atendimento educacional e qualificar os sujeitos para o mercado de trabalho. Porém, sabemos 

que tais transformações culturais afetaram de alguma maneira as dimensões educativas, sejam 

elas as familiares, escolares ou sociais. Tal fato está relacionado, dentre outras coisas, a 

mudanças epistemológicas, sociais e tecnológicas, que ocorreram a partir da transição da 

Idade Média para a Idade Moderna, e culminaram na emergência de um novo sintoma social – 

a decadência do processo educacional – que está atrelado ao declínio do campo dos saberes, 

de sua transmissão e de sua legitimidade.  

Nesse contexto, compreende-se porque os estudos contemporâneos acerca da educação 

e dos processos de formação humana se dedicam em sua maioria a compreender quais os 

objetivos das atividades educativas, dos métodos e técnicas utilizadas para promover o 

desenvolvimento e aprendizagem dos educandos. Uma breve visita às quase extintas livrarias 

podem confirmar nossa afirmação. Porém, alguns pesquisadores ainda se perguntam sobre o 

lugar que os sujeitos ocupam no ato educativo, investigando o crescimento das tecnologias 

educacionais e os impactos das determinações econômicas e sociais nos processos de 

formação humana. Diante de tal cenário, o trabalho que ora se apresenta busca seguir uma 

terceira via, e embora dialogue com os estudos pedagógicos e sociológicos sobre a 

formalização e tecnificação das relações humanas, empreende também uma análise das 

reverberações do capitalismo sobre o sujeito psicológico. 

O caminho apontado, entretanto, pressupõe que superemos a dicotomia sujeito/objeto a 

partir de uma metodologia de pesquisa que não se entregue à sua finalidade, evitando assim, a 

determinação teleológica, que se formata quando o método empregado só possibilita ao 

pesquisador encontrar uma única resposta. Por isso, a tese que ora se apresenta utiliza-se de 

uma metodologia filosófica de pesquisa, que evita maiores esquematizações e fornece maior 

liberdade ao pensamento, a saber, o método alegórico, tal como nos apresenta o filósofo judeu 

alemão, Walter Benjamin, em sua obra Origem do Drama Barroco Alemão (1928). O método 

alegórico se opõe ao método sistemático das filosofias idealistas por possibilitar ao estudioso 

a mudança repentina da direção e o trânsito de um tema a outro sem maiores esquematizações, 

possibilitando assim, a estruturação de uma pesquisa que se desvia de qualquer pretensão do 
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pesquisador. Em tal metodologia, portanto, o pensamento corre livre sobre os sistemas 

fechados, assim como possibilita liberdade de manifestação aos fenômenos.  

O estado da arte da pesquisa se configurou a partir de dois grandes quadros 

referenciais teóricos, a saber, a Teoria Crítica e a Psicanálise. Estes que foram delimitados 

após pesquisas de reconhecimento bibliográfico realizadas com os seguintes descritores: 

Teoria Crítica, Psicanálise, Sujeito Psicológico e Educação. Não foram estabelecidos critérios 

de exclusão temporal, visto que o estudo buscou reconstruir o percurso teórico desde seu 

surgimento. Porém, foi estabelecido como critério de inclusão o tema central das obras. Após 

realização do procedimento apresentado encontramos autores da Teoria Crítica, tais como: 

Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse e Walter Benjamin. Já quanto aos 

estudiosos da Psicanálise podemos citar Sigmund Freud, Jacques Lacan, Joël Dor, Jean Pierre-

Lebrun, Charles Melman, Vladimir Safatle, e Michel Tort, dentre outros.   

Como hipóteses afirmamos que as várias dimensões da vida humana (assim como a 

não humana em outras dimensões) em tempos de transitoriedade de todos os valores foram 

atingidas pelo advento do modo de produção capitalista, que se configura pela radical 

alteração do ritmo da vida em sua dimensão objetiva e pela mudança da esfera subjetiva 

inerente àqueles que de alguma maneira se encontram no contexto desse fenômeno. É 

mediante os impactos da vida objetiva na subjetividade humana, assim como da vida subjetiva 

na objetivação da vida, que se encontram os vazios que nos impedem de construir qualquer 

sentido possível para um projeto de sociabilidade.  

Diante da semelhança entre o contexto anteriormente delimitado e o atual quadro 

sócio-político brasileiro torna-se imperativo que toda pesquisa possa fornecer elementos de 

enfrentamento às condições de subalternidade e violência, seja ela objetiva, subjetiva ou 

sistêmica. Ou seja, a tarefa que cabe a todos àqueles que fazem e compõem o movimento de 

oposição a esse sistema dicotômico, marcado e mantido pelas suas próprias contradições, é 

propor uma superação aos efeitos do que Marinho (2009) chama de ―incontrolabilidade do 

capital‖
1
, estes que avançam para além da dimensão coletiva, afetando a estrutura psíquica do 

sujeito, e claro, sua saúde mental. Academicamente, o referido trabalho de doutoramento 

pretende espaçar o campo de diálogo entre a Psicologia e a Psicologia, visto que ambos os 

saberes nos possibilitam os recursos para a crítica da cultura da dominação, que tanto afeta as 

liberdades democráticas.  

                                                             
1
 Cf. MARINHO, Cristiane. Pensamento Pós-moderno Educação na Crise Estrutural do Capital. Fortaleza: 

Ed.UECE, 2009. 
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No primeiro ponto a tese apresenta seu arcabouço teórico e metodológico, recorrendo 

à teoria do conhecimento apresentada por Benjamin, esta que afirma o método alegórico e da 

representação como o trajeto filosófico capaz de abarcar, por desvio, a universalidade e a 

singularidade dos problemas que envolvem, respectivamente, as ideias (conceitos) e as coisas 

(matérias). Trata-se de apresentar uma possível fragilidade dos sistemas filosóficos fechados, 

que tendem a compreender a parte (singular) em detrimento do todo (universal), produzindo 

assim a anulação da singularidade e a riqueza da empiria. Aqui, questiona-se o conceito de 

―conceito‖ na filosofia ocidental apontando que este não se encontra com universal, por se 

afastar da força da empiria e de sua singularidade. Para superar tal contradição, justifica-se a 

utilização da ideia de mônada, apresentada por Leibniz, reeditada por Benjamin, e interpretada 

por nós a partir da ideia de que o sujeito é mônada, ou seja, na singularidade de sua existência 

podemos encontrar a universalidade da experiência humana.   

No tópico seguinte apresentam-se algumas contribuições de Adorno, Horkheimer e 

Marcuse à formatação de uma Psicologia Social, que se estrutura a partir da crítica 

empreendida pelo Marxismo e pela Psicanálise. Aqui também se desenvolvem levantamentos 

históricos e conceituais acerca da Escola de Frankfurt buscando desvelar qual o lugar do 

sujeito após a experiência da guerra e do totalitarismo, a transformação da razão crítica em 

instrumental e a supervalorização do ―eu‖ em detrimento do ―nós‖ a partir da teoria dos 

complexos e da crise patriarcal. Destaca-se na referida seção, a realização da transposição dos 

conceitos psicanalíticos ao campo político, onde se desvela o funcionamento dos mecanismos 

de controle social, mas também os conteúdos necessários para a instauração da luta pela 

emancipação humana.   

A seção quatro se propõe a apresentar alguns fenômenos sócio-políticos que 

formataram a crise do patriarcado e a ascensão do matriarcado, mas presentando suas 

consequências às dimensões individuais e coletivas. Onde se destaca o estudo sobre a 

constituição dos ―ideais‖ nas perspectivas de Freud e Lacan, desenvolvidas por ambos, mas 

reelaboradas pelos seus revisionistas, que relacionaram tais processos aos fenômenos culturais 

da contemporaneidade. Descobrimos que a maioria dos psicanalistas entende que a conversão 

da estrutura psíquica neurótica à perversa se deu devido ao declínio do patriarcado e ao 

reforçamento do individualismo inerente à ideologia do consumo, mas que poucos defendem 

o surgimento do matriarcalismo como um processo normal de evolução social e mental. 

Porém, não foi encontrada nenhuma proposta de intervenção que se estendesse para além da 

clínica, evidenciando a dificuldade que a Psicanálise possui de saltar sua teorização clínica 
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voltada para a análise individual. No último ponto da referida seção, propõe-se uma terceira 

via de interpretação acerca dos efeitos do patriarcalismo ou do matriarcalismo, apresentando a 

tese de que não é necessariamente a interdição generalizada do desejo pelo Nome-do-Pai ou a 

sua realização plena via função materna que poderão fornecer aos sujeitos elementos para a 

constituição de suas identidades sem que isso os leve a negar a dimensão da alteridade.  

Na quinta e última seção discute-se, a partir do pensamento benjaminiano, o papel das 

narrativas orais no processo de transmissão do conhecimento humano e seu desaparecimento 

nas sociedades industriais avançadas, assim como a consequência de tal fenômeno para a 

substituição da experiência, universalmente válida, pela vivência, factual e fluida. Leva-se em 

consideração que os sujeitos modernos, por estarem expostos aos traumatismos do processo 

de industrialização, gastam suas energias pulsionais na tentativa de manterem-se vivos, na 

guerra de opostos que se estabelece entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. Neste sentido, 

afirma-se que o desaparecimento da experiência no contexto da vida moderna também trouxe 

prejuízos ao corpo, que paulatinamente vai perdendo sua capacidade de transmitir experiência, 

que transcende a história ontogenética individual e se carrega em si a história filogenética (da 

espécie humana).  

Benjamin nos possibilita afirmar que a experiência verdadeiramente transmissível se 

manifesta a partir da dimensão das impressões inconscientes, estas que acumulam materiais 

fundamentais para a construção de memória. Porém, o filósofo aponta que na sociedade 

industrial avançada a memória foi transformada em lembrança, que enquanto tal é vazia, pois 

não é capaz de resguardar o saber fundado pela experiência.   

Como podemos notar, encontramos nos apontamentos de Benjamin uma dialética do 

confronto, que pode ser notada pela imagem posta pela dicotomia entre o sistêmico e o 

fragmentário, entre a ideia e o conceito, na sua ―crítica do conhecimento‖; e entre a 

experiência e a vivência, em vários de seus escritos. O que está em jogo no âmbito de sua 

crítica da cultura é compreender como essa tensão de forças opostas modifica as relações mais 

tradicionais, impossibilitando tanto o exercício essencial do ―dom de narrar‖ como a 

passagem dos ensinamentos fundamentais que garantem a fundação da verdadeira experiência 

na sua origem.  

Por fim, apresenta-se aquilo que a tese busca defender, e que configura seu ineditismo 

e originalidade, a saber, que a elaboração (perlaboração) dos conteúdos pode, por se tratar de 

um método reflexivo em que se encontram dialeticamente confrontados o real e do simbólico, 

revitalizar a partir da educação a dimensão da experiência e da transmissão de saberes. Em 
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síntese, a tese busca descrever como os fatores sociais, econômicos e culturais, no contexto da 

modernidade tardia, afetaram a estrutura psíquica humana e, consequentemente os processos 

educacionais. Mais especificamente, objetiva-se empreender estudo sobre a decadência do 

patriarcado, a crise de autoridade, a ideologia capitalista e seus impactos nas novas 

configurações e funções familiares, assim como sobre a cooptação do sujeito do desejo pelo 

consumo, a decadência da arte de narrar, e o trabalho de elaboração, este perdido devido ao 

fim da transmissibilidade das experiências humanas. 

Após análise cautelosa de diversas produções humanas, tais como: a educação, a 

tecnologia, o direito e a cultura, evidencia-se uma crise de legitimidade generalizada, que se 

configura no escopo do que hoje se chama pós-modernidade
2
. Tal quadro se origina a partir 

das transformações provocadas pelos processos de secularização e industrialização, que 

inegavelmente afetaram nosso mundo da vida (Lebenswelt) e nossa subjetividade, fenômenos 

que se evidenciam cotidianamente através da fragilidade das relações inter-humanas e da 

superficialidade dos vínculos sociais. Por fim, apresentar o quadro resultante da articulação 

entre a arte de narrar e a elaboração como estratégia de enfrentamento a tal realidade é a 

proposta central do texto que se segue.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 O uso do termo ―pós-moderno‖ pode nos levar a uma extensa discussão sobre o que foi fundamental para 

afirmarmos que a modernidade foi ultrapassada de fato e deve ser aqui entendido no sentido estrito proposto por 

Lyotard em sua obra sobre a condição pós-moderna. Cf. LYOTARD, J. -F. A Condição Pós-Moderna. Trad. 

Ricardo Corrêa Barbosa. Rio de Janeiro: Ed. José Olímpio, 2000.  
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2. A ALEGORIA COMO MÉTODO DE PESQUISA 

 

2.1 Uma crítica ao modelo de filosofia enquanto sistema 

O estudo que se apresenta se realiza a partir de uma leitura baseada no 

materialismo histórico, a ciência filosófica do marxismo, que como aponta Trivinhos  

(1987), é o método mais adequado quando se busca conhecer as leis sociológicas que 

caracterizam a vida da sociedade, sua evolução histórica e  a prática social dos seres 

humanos. A escolha por tal método se justifica pela natureza do objeto de estudo, a saber, os 

impactos da vida objetiva sobre a subjetividade no escopo da crise estrutural do capital, pois 

tal fenômeno só pode ser compreendido após investigação capaz de congregar a evolução dos 

fatos e ideias via interpretação dialética de mundo.  

Como se sabe não existe o ―método dialético‖, mas sim os métodos, visto que 

entre a dialética de Hegel, Marx, assim como a de Walter Benjamin, filósofo marxista, 

possuem diferenciações. A proposta epistemológica benjaminiana se propõe a valorizar 

a lógica da descontinuidade perante o que o autor denomina de falsa ideia de coerência 

ininterrupta do sistema filosófico hegeliano. O frankfurthiano pretende propor uma leitura 

da realidade social seguindo primados e pressupostos epistêmicos e gnosiológicos que não 

pressupunham uma teleologia ou qualquer metodologismo positivista. 

A orientação epistêmica que sustenta a presente tese se encontra na introdução da obra 

Origem do Drama Barroco Alemão apresentada por Walter Benjamin durante sua passagem 

pela Universidade de Frankfurt por volta de 1925, como dissertação (Habilitationsschrift) 

para conquistar o título de Livre-docente, assim como em suas Passagens (Das Passagen-

Werk). É ainda no prefácio de sua obra sobre o Drama Barroco que o filósofo inicia suas 

reflexões sobre sua Teoria Crítica do Conhecimento, e as realiza partindo da apresentação de 

qual perspectiva filosófica pretende erguer suas teses. O autor tece de imediato uma crítica 

direta a toda teoria filosófica que se estruture a partir da lógica do sistema, pois tal proposta, 

construída e defendida hegemonicamente por várias correntes filosóficas, tal como 

apresentada por G.W. F. Hegel (1770-1831) e aceita ainda por alguns pensadores do século 

XIX, faz a reflexão filosófica seguir um itinerário ameaçador. Benjamin (1984, p.50), 

portanto, sustenta tal posição afirmando que se a filosofia se subordinar a esse conceito de 

sistema pode cair em um sincretismo que acredita capturar a verdade como se ela fosse um 

objeto que sempre voasse de fora para dentro. Aqui cabe apresentar o que possibilita a 

caracterização de um sistema filosófico.   
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Um sistema filosófico se estrutura a partir do cuidado com o encadeamento lógico e 

conceitual, este que deve partir de algumas premissas iniciais que posteriormente serão 

ligadas umas às outras pela dedução visando à apresentação de conceitos, estes que são, 

segundo Hegel o estágio último do trabalho do espírito, pois apenas à luz da totalidade do 

sistema conceitual a compreensão do universal se torna possível.  

Para Benjamin o sistema filosófico seduz apenas aqueles que se deixam levar por sua 

ilusória clareza, mas apenas os que se opõem a tal proposta podem compreender a verdadeira 

relação entre o universal e o particular. Tal apontamento benjaminiano se propõe a criticar 

uma modelo de filosofia que durante séculos tomou para si o título de único método rigoroso, 

mas que não foi capaz de acompanhar as transformações e analisar os fenômenos que se 

apresentaram na modernidade. Por tal motivo o filósofo propõe em sua obra a negação da 

aplicação do sistema na leitura do Drama Barroco, e apresenta como proposta mais adequada 

o modelo tratadístico, visto que em seu escopo o ―Método é caminho indireto, é desvio‖ 

(BENJAMIN, 1984, p. 50).  

Para o autor o modelo tratadístico não é carente rigor metodológico ou se recusa a 

produzir conceitos, mas sim os produzem a partir das estações do pensamento, e a partir de 

seus lampejos. Nesse sentido, o tratado se assemelha ao que produzem os mosaicos ao 

ornamentarem as catedrais medievais, a saber, a uma imagem onde se ―justapõem elementos 

isolados e heterogêneos‖, o que para Benjamin manifesta ―toda a força do impacto 

transcendente, da imagem sagrada e da verdade‖ (BENJAMIN, 1984, p. 51).  

Rouanet, ao apresentar o texto benjaminiano (1984) afirma que para o autor o trajeto 

filosófico mais seguro é o da representação, tal como apresentada no tratado, pois é pela força 

do desvio representativo que o universal se encontra com as ideias. Diferentemente do que 

propunha Platão em sua Teoria do Conhecimento, o filósofo defende que as ideias não devem 

ser afastadas das coisas, do mundo dos fenômenos, assim como não deve abraçar unicamente 

a universalidade, mas também se aproximar do particular. Só envoltas perifericamente pelos 

fenômenos as ideias deixam de serem estranhas ao sujeito cognoscente, assim como os 

fenômenos se tornam vazios se estivem distantes das ideias.  

Pode-se inferir, portanto, que um projeto filosófico, mesmo sem a sistematicidade, 

leva o filósofo a compreender as ideias a partir da empiria, e assim resguardar a singularidade 

e universalidade dos fenômenos. Ou seja, trata-se de propor um método que dialeticamente 

resguarde a singularidade dos fenômenos e a universalidade das ideias, pois a empiria não 

adentra naturalmente o mundo das ideias, por isso precisa-se do conceito, é por ele que 
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segundo Benjamin as coisas são divididas em seus elementos constitutivos, que por serem 

elementos menores podem penetrar no campo das ideias. A representação, portanto torna-se 

possível pela via do conceito que torna as ideias concretas, assim como produz um duplo 

efeito: salva os fenômenos e representa as ideias (BENJAMIN, 1984, p.57).  

Trata-se de apresentar a falha do sistema hegeliano, pois a parte (singular) só existe em 

detrimento do todo (universal). Sabe-se que o conceito de ―conceito‖ na tradição filosófica 

ocidental se remete à ideia da universalidade. Ou seja, só pelo conceito encontra-se o 

universal. Mas para Benjamin o conceito não pode ser tão universal, pois precisa do vir da 

empiria, ou seja, da singularidade. O universal não é capaz de salvar as coisas por 

homogeneizá-las. É preciso salvar as diferenças, e pela média os extremos desaparecem 

(BENJAMIN, 1984, p. 14). 

 Como nota-se, o filósofo alemão busca a partir da superação da tradição sistemática de 

filosofia apresentar um modelo dialético sem síntese, ou seja, que não fortaleça a ideia de que 

as ideias são resultado de uma mediação que pressupõe uma teleologia progressiva. Ou seja, 

em sua dialética sem síntese as particularidades das experiências não se dissolvem no 

pseudouniversal da média. Mas como Benjamin pretende encontrar a universalidade no 

particular e a particularidade no universal?! A partir da ideia de mônada.  

 

2.2 Sujeitos enquanto mônadas 

 

Leibniz (1646-1716) desenvolve uma crítica à teoria mecanicista desenvolvida por 

Descartes para interpretar o mundo. Em sua A Monadologia
3
, o filósofo se propõe a 

apresentar o conceito de mônada como um pequeno elemento simples e imaterial que compõe 

todas as partes da matéria. Na mônada habita uma força irredutível, que congrega dentro de si 

mesma toda vitalidade universal. É se apropriando desse conceito da monadologia de Leibniz 

que Benjamin afirma que a ideia pode ser equivalente à mônada, pois, em sua singularidade 

evidencia-se a ―totalidade do mundo das ideias‖. 

Rouanet (BENJAMIN, 1984, p. 18) afirma que o conceito de ―origem‖ (Ursprung), na 

filosofia Benjaminiana é a chave para a compreensão da relação ideia/mônada, pois para o 

filósofo judeu ―origem‖ significa um ―salto em direção ao novo, onde o objeto originado se 

liberta do vir-a-ser e da extinção‖. Ou seja, as ideias se comportam como as mônadas, pois 

são intemporais e por isso remetem sempre à sua pré-história e à sua pós-história.  

                                                             
3
 Cf. LEIBINZ, G. W. Monadologia. Trad. Luís João Baraúna. Col. Os Pensadores, São Paulo: Nova Cultural, 

1999. 
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A própria estrutura da ideia, que resultante da contraposição entre seu isolamento e a 

sua totalidade, é monadológica. O Ser que adentra da ideia traz consigo sua pré e pós-história, 

mesmo que oculta. Por fim, para Benjamin a mônada é a singularidade circundada pela 

universalidade, assim como para Leibniz, em seu Discurso sobre Metafísica, de 1686, em uma 

mônada pode-se observar todas as demais‖.
4
 

Mas como a ideia de mônada se efetiva no corpo teórico da filosofia benjaminiana? 

Basta uma leitura de sua obra Passagens. Obra extensa, aforismática, e repleta de fragmentos 

que tratam dos mais variados problemas, desde colocações sobre os cafés parisienses à 

filosofia política de Marx. O que o autor se propõe a fazer é transformar Paris em uma espécie 

de mônada para assim, realizar uma leitura da cidade moderna, que como mônada agora será 

capaz de revelar a partir de suas partes uma imagem do todo.  

Como afirma Benjamin na Exposé de 1935 ao manusear um guia ilustrado de Paris, as 

passagens são galerias com cobertura de vidro e paredes de mármore, cujos proprietários se 

organizaram para realizar algum tipo de especulação. A galeria, mais parece uma pequena 

cidade, uma miniatura do mundo (BENJAMIN, 1984, p. 69-70). É realizando tal movimento 

no pensamento que o filósofo utiliza-se da ideia de mônada para construir sua proposta 

metodológica. Mas Benjamin sabe que não existem garantias para que o fenômeno, mesmo 

enquanto mônada apresente todo o conteúdo de verdade, pois esta só se manifesta no ser livre 

da fenomenalidade, e esse ser é o ―nome‖ enquanto ideia. Ou seja, ―A ideia é algo de 

linguístico, é o elemento simbólico presente na essência da palavra‖ (BENJAMIN, 1984, p. 

58). Surge, portanto, a urgente preocupação em compreender como se cruzam a monadologia 

e a linguagem na filosofia benjaminiana.  

Em O Marxismo da Melancolía,
5
Konder afirma que o historiador Richard Wolin pode 

ser encontrado na origem da concepção de linguagem elaborada por Benjamin e que lá já se 

apresentam várias teorias desenvolvidas por Abraham Abulafia, teólogo que viveu durante o 

século XIII e que defendia dentre suas teses que a redenção da humanidade só se realizaria 

após o resgate de suas experiências originárias, tal como a aquisição da linguagem. Em posse 

de tais considerações Benjamin percebe que a aquisição da linguagem proporcionou à 

humanidade se lançar ao mundo em duas dimensões, a semântica e a pragmática. A 

dominação do verbo pelos seres humanos os lançou diante da possibilidade de criar e 

conhecer, mas também ocasionou a própria degradação da linguagem, que diante das 

necessidades mundanas empobreceu semanticamente ou se limitou à tarefa comunicativa.  

                                                             
4
 BENJAMIN, Walter. Origem do Drama Barroco Alemão, pp.69-70. 

5
 Cf. KONDER, Leandro, Walter Benjamin: O marxismo da melancolia. Rio de Janeiro: Campus, 1989, p.31. 
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Benjamin tenta pela energia da imaginação resgatar a imagem do paraíso e aponta que   

os homens nomeavam as coisas de forma direta e essencial, diferentemente do que fizeram 

após a ―queda‖ da dimensão nomeadora da linguagem. Assim, o autor defende que é na 

linguagem de Adão que se pode encontrar a ideia de forma não-intencional, sem uma 

teleologia que predefina o objeto. Só pelo desvio do trajeto pré-estabelecido é que se torna 

possível a criação de um saber voltado para o conteúdo de verdade, ou pelo menos para a 

possibilidade de encontrá-lo. Mas como aceitar que um pensador marxista recorra à teologia 

para formatar uma proposta de leitura de mundo? Pode-se compreender tal questão ao 

tornarmos claro que sua teoria da linguagem foi articulada antes do contato mais efetivo com 

o pensamento de Marx. A prova de tal quadro se apresenta quando Konder (1989, p.31) 

afirma que após a assimilação do marxismo por Benjamin, por volta dos anos 30 a questão da 

degradação da linguagem e de seu uso crescente na dimensão comunicativa passou a ser mais 

analisada pela via da ascensão da burguesia e menos pela teoria teológica do pecado original.   

Sabe-se que para Heidegger (1889-1976) a linguagem é a casa do ser, ou seja, é pela 

linguagem que o ser se manifesta. Sua ontologia desemboca na questão da essência da 

linguagem após realizar uma investigação sobre uma possível ontologia fenomenológica a 

partir da hermenêutica do Dasein. O resultado de tal estudo o levou a compreender que uma 

das manifestações mais originárias do ser é a própria linguagem. Trata-se aqui de apontar uma 

semelhança, diante de tantas divergências existentes entre Heidegger e Benjamin, pois para 

Benjamin a linguagem adamítica representa a possibilidade de manifestação da ideia enquanto 

mônada.  

Para Benjamin a linguagem adamítica tem o poder de despertar as coisas quando as 

chama pelo seu verdadeiro nome. Já a linguagem degradada em sua esfera meramente 

comunicativa acaba por transformar o nome em palavra, pequeno átomo presente em um 

sistema complexo de signos.
6
 Por isso é mais seguro recorrer ao nome, visto que nele está 

inscrita a ideia enquanto representação da mônada, que enquanto tal representa a imagem do 

todo. Identifica-se talvez o principal problema da linguagem pós-degradação da experiência 

humana no mundo causada pelo modelo de produção capitalista.  

Neste sentido se pode levantar a seguinte questão: como e onde podemos encontrar na 

contemporaneidade esta dimensão nomeadora da linguagem? Benjamin aponta que pela 

anamnesis (recordação), pela análise da palavra profana, e claro, pelo retorno à dimensão 

                                                             
6
 Vale ressaltar que para Benjamin, os termos, as palavras, são tentativas mal sucedidas de nomeação em que a 

intenção tem um peso maior que a linguagem. (Cf. BENJAMIN, Walter. Origem do Drama Barroco Alemão, 

p.59). 
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nomeadora original, ou seja, pelo desvio da função comunicativa. Por isso o filósofo capta 

vividamente que tal proposta cabe ao seu projeto de estudo sobre o Drama Barroco, visto que 

este em sua existência é o fenômeno, e enquanto nome é a ideia (ROUANET, 1984, p.17).  

 

2.3 A dialética sem síntese  

 

Em sua obra Origem do Drama Barroco Alemão, Walter Benjamin disserta sobre 

diversos textos teatrais escritos por alemães durante o século XVII. Tais escrituras são 

conhecidas por poucos estudiosos, em sua maioria estudiosos especializados do estudo do 

Drama Barroco. O tratamento especial oferecido por Benjamin a essas produções literárias 

corroboram com sua postura filosófica, visto que esta sempre buscou se dedicar ao periférico, 

abarcando em seu bojo as grandes teorias e sistemas como recurso para construção de 

oposição ao imediatamente dado. Asja Lacis (1891-1979), próxima de Benjamin, e a quem é 

creditada a aproximação dele com o marxismo chega a afirmar que seu amigo estava tratando 

na verdade de uma literatura morta. Afirmação recusada por Benjamin, que, segundo Konder 

(1989), manteve seu projeto na tentativa de resgatar do esquecimento os elementos 

reveladores do Barroco na literatura alemã.  

O filósofo defende seu projeto afirmando que a história filosófica é um estudo sobre a 

origem, que a partir dos extremos mais distantes e da configuração da ideia enquanto todo é 

que se pode fazer justiça ao caminho percorrido, e não ao ponto de chegada (BENJAMIN, 

1984, p. 69). Foi, portanto, pela ―análise dos extremos‖ que o autor confrontou o que se 

chamava de ―drama barroco‖ à tragédia clássica, defendendo que ambas as formas 

manifestam universos espirituais dispares, pois enquanto a tragédia, a partir da piedade e do 

terror, acaba por provocar a catarse purificadora por um acontecimento único julgado por uma 

força mais alta, o drama barroco não se passa em um lugar integrado ao todo, mas sim 

separado dele e integrado ao sentimento.   

A tragédia se sustenta a partir da apresentação da violência, já o drama pela 

experiência catastrófica. Quando Benjamin apresenta a corte como espaço principal de 

atuação dos atores da história busca ressaltar que estes são movidos por sentimentos como 

ambição e desejo de concentrar o poder. Sentimento que na esfera social e política teria 

levado a humanidade à crise que se encontra. O que Benjamin apresenta aqui é um retrato de 

seu tempo e do atual, pois seja na esfera individual, familiar ou social os indivíduos parecem 

não poder contar com qualquer valor mais alto e absoluto, e por isso vivem o vazio de sentido. 

Por isso, como defende o autor, as alegorias acabam sendo, no campo do pensamento, aquilo 
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que os escombros são no espaço das coisas (BENJAMIN, 1984, p. 200). 

Já em outra fase de sua produção filosófica e literária Walter Benjamin complementa 

sua proposta epistemológica apresentando em suas Passagens o caderno N. intitulado Teoria 

do conhecimento, Teoria do progresso. Aqui Benjamin promove uma crítica à historiografia 

tradicional afirmando que esta se ocupa em sustentar o mito da teleologia do ―progresso‖ 

histórico, que durante o século XIX influenciou as mais distintas correntes historiográficas da 

Europa. O autor busca aplicar o método da montagem, pois este possibilita a formação de uma 

imagem do todo a partir da reunião dos ―cacos da história‖. Os ―fragmentos‖ justapostos 

acabam por formar a imagem representativa da totalidade.  

Para Benjamim, a cidade de Paris configura um cenário cultural que põe as obras de 

arte como mercadoria, pois a cidade, a partir da exposição dos produtos nas vitrines concretiza 

e reproduz o sonho da modernidade. Sua análise das galerias e da cultura não se faz por meio 

de um sistema filosófico ou uma filosofia da arte, mas sim por meio de um materialismo 

histórico que se funda a partir de algumas indagações, tais como: Será que a compreensão 

marxista da história tem que ser necessariamente adquirida ao preço da visibilidade 

[Anschaulichkeit] da história? Ou: de que maneira seria possível conciliar o incremento da 

visibilidade com a realização do método marxista? O autor chega à conclusão que o primeiro 

passo desse caminho será aplicar à história o princípio da montagem, Isto é; erguer as grandes 

construções a partir de elementos minúsculos, recortados com clareza e precisão. E, mesmo, 

descobrir na análise do pequeno momento individual o cristal do acontecimento total. 

Portanto, romper com o naturalismo histórico vulgar, apreender a construção da história como 

tal (BENJAMIN, 2007, p. 503). 

Nota-se que a aplicação do método alegórico proporciona a Benjamin uma posição 

epistemológica livre da perspectiva cartesiana e do sistema filosófico fechado em si mesmo. 

Surge aí uma via alternativa que busca fazer justiça à singularidade dos fenômenos que 

compõem o universal e à universalidade que habita o particular. Nesse sentido, justifica-se o 

uso do método alegórico na construção do presente estudo, pois este visa compreender os 

impactos do trabalho da cultura (Kulturarbeit) sob os modos de subjetivação dos neosujeitos
7
 

pela ótica da Teoria Crítica, e claro, pela análise de duas teses extremas. A primeira 

perspectiva teórica apresenta a cultura patriarcal como elemento que impõe ao sujeito a 

necessidade de suprimir o gozo via recalque, já a segunda, sustenta que a realização do desejo 

só se torna possível via efetivação do ―todo‖ gozo, mesmo que seja mortífero. O presente 

                                                             
7
 Neosujeito é um termo utilizado por Jean Pierre-Lebrun para se referir ao sujeito pós-freudiano. Cf. A 

perversão comum: viver juntos sem o outro. Trad. Procópio Abreu. Rio de Janeiro: Campo Matêmico, 2008. 
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trabalho, portanto, busca formatar uma terceira via (imagem) de compreensão dos fenômenos 

antes apresentados após o confronto desses extremos.  

 

3. O FREUDOMARXISMO DA TEORIA CRÍTICA 

 

Após apresentação do recurso metodológico que se aplicará ao estudo que se segue 

cabe dissertar sobre a Teoria Crítica, visto que esta nos fornece a fertilidade da crítica 

histórico-dialética do marxismo e a capacidade analítica da teoria psicanalítica freudiana e 

neofreudiana, ou seja, uma possível leitura das condições reais e materiais que marcaram o 

mundo da vida após a revolução industrial e seus impactos nos modos de subjetivação.    

O que se observou nos campos sociológico e filosófico durante e após a experiência 

da Guerra foi a existência de um diálogo produtivo entre os pensadores da cultura. O conceito 

de progresso foi questionado e passou a não se limitar a uma definição ligada à avaliação dos 

aspectos quantitativos (dados sobre economia, acumulação de capital, etc.), mas também à 

qualidade (trabalho digno, subjetividade humana, cultura, arte). Foi no contexto antes 

apresentado que surgiu após decreto do Ministério da Educação em 1923, o Institut für 

Sozialforschung (Instituto de Ciências Sociais), conhecido após a Segunda Guerra, por volta 

da década de 50, como Escola de Frankfurt. 

Durante as décadas de 1920 e 1930 os intelectuais europeus, acadêmicos ou não, 

estavam realizando seus estudos a partir das perspectivas teóricas de Sigmund Freud (1856-

1939)
 

e Karl Marx (1818-1883), o que possibilitou o surgimento do movimento 

freudomarxista. Tais propostas possibilitaram aos frankfurthianos os elementos conceituais 

para a realização da crítica da cultura, que estava permeada pelo fascismo, pela violência e 

pelo belicismo. Pensadores como Adorno (1913-1969), Horkheimer (1895-1973), Habermas 

(1929) e Marcuse (1898-1979) despontavam como os principais representantes do 

movimento, embora outros pensadores tenham contribuído ativamente com o debate, mesmo 

sem aceitarem o título oficial de membros. Tais estudiosos, como afirma Konder (1989),
 
se 

depararam com as problemáticas de uma sociedade que tardiamente realizou sua unificação e 

que possuía uma tradição antidemocrática bastante evidente, que como tal, a tornara 

resistente a receber em sua interioridade os efeitos da participação popular na política.  

Mesmo com essa forte tradição autocrática, o proletariado conseguiu criar, sem o 

reconhecimento legal, o Partido Social Democrático dos Trabalhadores Alemães, que já no 

início do século se tornou o partido com a maioria de seus integrantes pertencentes à classe 



 

23 

 

 

dos trabalhadores. Esse processo de politização partidária ocorreu na medida em que as ideias 

de Marx em Das Kapital foram sendo apresentadas e absorvidas. O pensamento de Marx 

uniu-se também às reflexões de Darwin e Spencer, que já possuíam grande prestígio e 

influência em grande parte dos trabalhadores, que mesmo sem tais leituras já buscavam a 

formação de uma consciência de classe. O marxismo, portanto, era o elemento que faltava 

para promover mudanças radicais no olhar lançado pelo proletariado sob a burguesia cada 

vez mais ascendente. O crescimento econômico agora não era o único parâmetro de 

avaliação do progresso da humanidade e a consciência de classe possibilitou a construção da 

resistência frente aos impactos do modo de produção industrial no trabalho e na 

subjetividade humana. As condições reais e materiais passaram a impelir os proletários à 

luta pela emancipação e direito de construir seus próprios destinos.  

Nesse contexto, os estudos sobre a civilização acabam por se tornar o grande campo de 

estudo de Freud, resultando na produção de seus textos psicossociais ou sociológicos, tais 

como: Psicologia das Massas e Análise do Eu (1921), O Futuro de uma Ilusão (1927), O 

Mal-Estar na Civilização (1930) e, claro, Moisés e o Monoteísmo (1939), que investigam o 

dito ―mal-estar‖ e o ligam quase que diretamente à violência. Tais escritos nos permitem 

afirmar que esta nova configuração de sua teoria defende a primazia do Super-eu (Über-Ich) 

na medida em que os sujeitos reprimem suas agressividades e se docilizam a partir dos efeitos 

do capitalismo avançado e seu consequente modo de produção.  

Duarte (1997) afirma que somente após tal colocação que se tornou viável a 

compreensão da tese exposta na ―dialética do esclarecimento‖, pois foi possível defender que 

todo progresso, seja ele material ou espiritual, advindo mediante a divisão social do trabalho, 

não seguiu apenas um caminho possível, pois os seres humanos submetidos ao extremo 

esclarecimento se viram obrigados a retroagir aos estágios primitivos da humanidade. Por tais 

motivos Adorno e Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento (1947), deixam a entender 

que Freud sabia que sua tese tinha fundamento, pois a obsessiva ideia moderna de que todo 

esforço individual e coletivo deve nos levar à civilização acabou por nos apresentar a 

anticivilização, visto que nossos impulsos se encontram cada vez mais longe de seus destinos, 

e se encontram entregues à lógica do consumo.  

No plano epistemológico, a relação entre a teoria freudiana e a formação do corpo 

teórico da Escola de Frankfurt (falando-se, mais precisamente, de Theodor Wiesengrund 

Adorno e Max Horkheimer) pode ser estabelecida a partir do contexto em que os freudo-

marxistas (fundamentalmente, Siegfried Bernfeld, Otto Fenichel, Wilhelm Reich e Erich 
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Fromm) retomavam o debate acerca do freudismo e do marxismo, investigando como poderia 

se realizar uma síntese entre tais correntes de pensamento. Entretanto, vale ressaltar que fica-

nos claro que foram mais precisamente as características dialéticas internas à Psicanálise 

freudiana que chamou a atenção dos frankfurtianos, e por isso pode-se afirmar que o interesse 

dos autores não era clínico, mas epistemológico ou instrumental, pois daí seria possível erguer 

um prédio teórico acerca da cultura e da ideologia.  

Cabe, portanto, reafirmar que no sentido mais formal a Psicanálise é uma base de 

sustentação da Teoria Crítica, pois sem ela deixaria de ser reconhecida enquanto tal, pois é a 

Psicanálise que ―permite à Teoria Crítica pensar seu objeto, pensar-se a si mesma, e pensar o 

próprio freudismo enquanto momento da cultura‖ (ROUANET, 1989, p.11).  

O movimento freudomarxista, antes de se denominar e se institucionalizar a partir da 

Escola de Frankfurt, já se utilizava da Psicanálise na compreensão de problemas históricos 

significativos, diante dos quais a escola se colocava na tentativa de compreender como o 

átomo social e os fatores subjetivos influenciavam o movimento histórico. Porém, a 

impossibilidade de sintetizar verdadeiramente o marxismo e a Psicanálise acabou por ser a 

grande descoberta inicial da escola, pois ela ―recoloca a Psicanálise no centro do trabalho 

crítico‖, visto que ―ela se move, essencialmente, no terreno ambíguo da razão e da desrazão‖. 

Desvela-se aí a capacidade de investigar e desvendar o irreal, a fantasia, que na cultura 

esconde o conteúdo da realidade (ROUANET, 1989, p.74). Para Rouanet (1989) a 

possibilidade de crítica marxista da cultura via Psicanálise só pode se efetivar quando 

―mantiver a integridade e a autonomia do seu discurso‖. Tal problemática já tinha sido 

analisada por pensadores como Adorno, e Horkheimer, que buscavam superar uma mera 

síntese das propostas epistemológicas do marxismo e da Psicanálise, posicionamento que se 

origina no estudo da doutrina da não-identidade, tão importante para os filósofos que 

compunham a Teoria Crítica.  

É importante ressaltar que para os frankurtianos, em detrimento de qualquer doutrina, 

a questão da identidade entre ser e pensar, mesmo que na perspectiva cognitivista, só pode ser 

reconhecida como ―pseudo‖— identidade. Apenas pelo jogo que se estabelece no campo de 

forças é que os lugares do sujeito e do objeto se desvelam. Por isso, o mesmo princípio da 

não-identidade, capaz de impedir a redução objetiva e subjetiva é capaz de evitar a 

fragmentação do particular no universal, questão fundamental para os Frankfurtianos, assim 

como apresentado por Benjamin em seu método tratadístico. A proposta da presente tese 

pretende seguir tal indicação. 
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 A particularidade, que deve ser irredutível em sua singularidade, também representa o 

universal via Vermittlung (mediação), lugar em que a parte acaba por representar a totalidade. 

O movimento da totalização parece ser um sonho sem o qual o imobilismo da razão não pode 

ser superado, mas sua realização é muitas vezes repressiva. Por isso pode-se dizer que se torna 

impossível pensar as condições da liberdade quando se está preso à dimensão da necessidade. 

Em tais condições, portanto, a totalização pode se converter em totalitarismo (ROUANET, 

1989, p.75). 

É nessa relação entre a particularidade e a universalidade que se constitui o 

―movimento necessário e inútil em direção a um telos sempre fugidio‖, tornando, assim, o 

trabalho da ―razão crítica‖ excessivamente complexo, tal como vimos no prefácio de Origem 

do Drama Barroco Alemão de Benjamin. O distanciamento existente entre sujeito e objeto, 

entre a parte e o todo, entre o particular e o universal, pode ser superado, mas não pode ser 

abolido. A ideia do Incondicionado só pode ser preservada se o condicionado mantiver sua 

integridade. Como afirma Horkheimer, em sua Crítica da Razão Instrumental, citada pelo 

comentador: ―Como o sujeito e o objeto, a palavra e a coisa, não podem ser integrados nas 

condições atuais, somos levados, em nome do princípio da negação, a tentar salvar as 

verdades relativas do colapso dos falsos absolutos‖ (ROUANET, 1989, p.76).  

Rouanet (1989) destaca ainda o caráter ―dialógico‖ da relação entre o freudismo e o 

marxismo, ou seja, essa relação não pode, de forma alguma, ser ―sistemática‖, pois essas duas 

doutrinas funcionam como limites negativos uma da outra, relativizando-se, e relativizando 

qualquer pretensão totalizante. Enfim, no que se refere à Psicanálise, o autor assegura que  

―sem a Psicanálise, os frankfurtianos não poderiam fazer sua crítica da cultura‖, ainda que 

esta inclua, obrigatoriamente, a crítica da Psicanálise. 

A importância da teoria psicanalítica como instrumento do esclarecimento foi realçada 

por Horkheimer (1948), ao afirmar que o materialismo biológico de Freud constitui uma 

crítica ao individualismo burguês, e também por Adorno (2015), ao defender que Freud, ao 

estudar a mônada psíquica acabou desvelando seu aprisionamento e alienação, assim como 

também as possibilidades de resistência do particular à adesão, à coletividade repressiva. De 

fato, nota-se o quanto a fragilidade da racionalidade das instituições sociais tem nos levado às 

regressões individuais, o que possibilita ver o quanto as categorias psicanalíticas podem 

fornecer um quadro teórico sobre os mecanismos psicológicos que impedem a emancipação 

dos sujeitos: a lógica de funcionamento social, por meio do estudo do indivíduo civilizado 

―adoecido‖ e infeliz, apresenta-se nas suas queixas e sintomas que se apresentam pela 
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associabilidade, tristeza profunda e ausência de sentido da vida.    

Horkheimer (1976) problematizou o papel emancipatório da Psicanálise clínica 

apontando o quanto esta pode ser reprodutora da cultura capitalista. Apontou, como prova de 

sua afirmação que para muitos o objetivo da análise parece ser a devolução de sua saúde 

mental e sua reintegração à sociedade. Porém, vale ressaltar que mesmo para Freud esse não 

era o objetivo da análise em si mesma. A Adaptação do sujeito à vida social poderia ser uma 

consequência, mas não um fim em si mesmo. Por isso, pode-se dizer que a Psicanálise se 

difere da Pedagogia, pois não é apenas a tomada de conhecimento do que levou o sujeito ao 

adoecimento e sofrimento psíquico que o levará à superação do sintoma, mas sim sua 

ressignificação através de um processo de intenso de desconstrução e simbolização.  

 Porém, o caráter adaptativo da terapia não é esquecido por Horkheimer, que, sem se 

desfazer das leituras teóricas da Psicanálise freudiana, destaca suas contradições ao confrontá-

las com os fenômenos sociais – estes que fizeram Freud afirmar o destino de todo sujeito, sua 

infelicidade. Não obstante, a crítica contundente gerada pela Psicanálise sobre a civilização 

pode se encontrar perdida por uma geração de clínicos que transformaram as intervenções 

terapêuticas acerca do sujeito numa mera tecnologia a serviço do status quo. Por isso, 

podemos encontrar psicólogos se autodeclarando psicanalistas, mas que fazem uso da hipnose, 

desconsiderando aquilo que o próprio Freud descobriu e por isso se afastou de tal prática.  

Mas vale ressaltar que a teoria psicanalítica parece nos apresentar muito mais 

elementos subversivos, ou seja, conceitos que desconstroem o imediatamente estabelecido e 

nos possibilitam a crítica ao real a partir do reconhecimento de fatores latentes e manifestos 

que se apresentam e se velam em nossa cultura.  

A Psicanálise desde o seu surgimento tem passado por transformações e por diferentes 

reformulações, das quais podemos destacar a Psicanálise reformulada por Lacan, bem como 

as incidências de seus achados nos saberes clínicos. Lacan busca no retorno a Freud elementos 

para a superação da clínica freudiana, mas a partir do estruturalismo inaugura uma clínica 

contemporânea das então chamadas ―novas patologias‖. Com tal virada teórica possibilita a 

criação de teses que se contrapõem à Psicanálise clássica, tal como a ideia de que o sujeito do 

inconsciente não existe mais como pensava Freud, perdendo sua principal caracterização, a 

saber, se opor à realidade. Trata-se aqui de apresentar uma nova virada antropológica que 

caracteriza os tempos atuais.  

Tudo isso nos possibilita acreditar que o aparelho psíquico descrito pela Psicanálise 

freudiana tem se mostrado insuficiente para dar conta da nova sintomatologia apresentada 
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pelos indivíduos na atual fase da sociedade capitalista. Embora o foco mencionado se refira às 

condições da passagem da Psicanálise freudiana clássica para os aportes teóricos reelaborados 

pela clínica lacaniana, no que diz respeito aos tipos mais recentes de sofrimentos psíquicos, a 

Teoria Crítica da sociedade de Freud já havia antecipado, em suas reformulações teóricas, 

tendências sobre as modificações históricas do sujeito e o declínio do indivíduo
8
.  

Lembram os autores da Teoria Crítica, que Freud não desenvolveu uma leitura a 

respeito do desenvolvimento tecnológico da civilização pós iluminismo, que ao promover o 

desenvolvimento da tecnologia na modernidade aumentou o grau de opressão sobre os 

indivíduos. Assim, nos anos 30 e 40, Horkheimer e Adorno propuseram-se a pensar, com o 

apoio da Psicanálise, as transformações da cultura devastada pelas grandes guerras e pelo 

horror da barbárie dos campos de concentração, a fim de buscar, para além das questões 

objetivas e da crítica da razão civilizatória, ―as condições subjetivas da irracionalidade 

objetiva‖ (ADORNO, 2015, p. 77).  

Os frankfurtianos, a partir dos estudos sobre Psicologia Social, realizaram a 

investigação de um novo objeto: os tipos psicológicos mais ou menos suscetíveis às demais 

formas de totalitarismos, indivíduos que agem contra os seus interesses racionais, com poucas 

possibilidades de resistência às coletividades no contexto de uma sociedade administrada pela 

racionalidade formal. Os estudiosos, portanto, discutiram acerca das modificações 

antropológicas relacionadas aos processos civilizatórios contemporâneos do século XX, 

ressaltando os conflitos de ordem narcísica e os problemas do ego como uma das descobertas 

freudianas mais significativas para ilustrar o momento histórico em questão, ou seja, 

perceberam que a partir da teoria psicanalítica Freudiana podiam adentrar na dimensão da 

singularidade característica do inconsciente sem perder suas reverberações na cultura, e claro, 

na vida política. 

Por fim, a Teoria Crítica da Sociedade, como resultante da convergência de 

perspectivas teóricas distintas, nos possibilitará a formação de um quadro referencial 

teórico capaz de fornecer subsídios para a crítica e compreensão da dinamicidade e 

fragilidade das relações sociais, assim como da singularidade da experiência da 

subjetividade humana em meio ao avanço dos processos industriais sob os modos de vida 

no quadro do da sociedade capitalista e industrial avançada. 

 

                                                             
8
 Sobre tal problemática analisar o texto de Herbert Marcuse, A Obsolescência da Psicanálise, presente na obra 

Cultura e Sociedade. Aqui, o autor aponta para o declínio da Psicanálise clínica, mas salva a teoria Psicanalítica 

por seu poder de desvelar a partir da teoria das pulsões os mecanismos de controle social e político.  
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3.1 A Psicologia Social de Adorno e Horkheimer: para além da clínica psicanalítica  

 

As contribuições da Teoria Crítica da sociedade estão para além das suas reflexões 

sobre cultura, arte e política. É interessante apontar que, com a divisão estabelecida entre as 

ciências, alguns estudiosos da filosofia, sociologia, tal como Theodor W. Adorno, 

Horkheimer, Marcuse, dentre outros, também se interessaram pela Psicologia Social 

(FREITAS, 2003). Porém, apresentaremos inicialmente as bases da Psicologia Social, tal 

como pensam Adorno e Horkheimer
9
.  

Ao pensarmos em uma Psicologia Social logo nos deparamos com a necessidade de 

construir relações entre os indivíduos e a sociedade, mas também podemos destacar que tal 

área de estudo não deve ser confundida com a psicologia e nem com a sociologia, mas sim 

delineada no espaço de entrecruzamento de ambas. Adorno, por exemplo, busca compreender 

a relação entre tais campos do saber sem se limitar aos seus objetos, mas sim ao que resulta da 

própria relação. Primeiro, por criticar a ciência sociológica pensada sem a garantia da 

singularidade dos indivíduos, e segundo por tentar se afastar dos psicologismos que acabam 

por reduzir os sujeitos a seres sem interação cultural universalizando-os.  

A defesa da Psicologia Social promovida por Theodor Adorno diz respeito a seu 

interesse fecundo pelos fenômenos que surgiram com o fascismo do século XX. Para o autor 

tal estudo seria importante para compreender o que leva os indivíduos a agirem tão distantes 

de seus interesses racionais
10

. Trata-se, portanto, de investigar uma sociedade marcada por 

uma administração exacerbada da vida humana, esta que se encontra marcada pela 

racionalidade formal, mas claro, sem subjugar os fenômenos de natureza social a 

determinações construídas socialmente.  

A Psicologia Social, no entanto, é uma ciência distinta daquela que Adorno está 

acostumado a desenvolver, pois suas indagações são estruturadas a partir de uma leitura que 

relaciona o saber psicológico e social, mas onde o social que lhe interessa não é lido a partir 

de leis sociológicas. Podemos compreender melhor tal questão a partir de um texto do autor 

que trata da relação entre filosofia e a ciência intitulado Atualidade da Filosofia (1991). No 

                                                             
9
 Vale ressaltar que no âmbito da Psicologia, enquanto ciência e profissão, os trabalhos dos frankfurthianos não 

são necessariamente aceitos como estudos sobre Psicologia Social propriamente dita, mas no máximo como uma 

filosofia social que se apropria de conceitos psicanalíticos para realizar uma leitura da realidade social e política 

que envolve os indivíduos.  
10

 Sobre o conceito de racionalidade podemos evocar suas diversas definições ao longo da história, como aponta 

Horkheimer em seu trabalho intitulado ―Eclipse da Razão‖. Seria essa razão oriunda do pós-guerra, a razão 

decadente, tal como aponta a Psicanálise. Uma razão marcada pela sua incapacidade de promover reflexões sobre 

o destino da humanidade, mas capaz de construir bombas atômicas, com muita técnica, mas sem maiores 

questionamentos.  



 

29 

 

 

escrito citado, o filósofo utiliza-se da expressão ―Fantasia Exata‖ para delimitar a relação 

entre a Psicologia e a Sociologia. O termo ―exata‖ se refere à caracterização científica e 

―fantasia‖, às possibilidades de disposição dos dados obtidos para a construção dos mais 

diversos sentidos: ―Uma fantasia exata; fantasia que adere estritamente ao material que a 

ciência oferece, e só vai além das características mínimas da estrutura que estabelece: 

características que certamente tem a oferecer em primeira mão e a partir si mesma‖ 

(ADORNO, 1991, p. 99, tradução nossa). 

No trecho acima se pode notar que na concepção adorniana a fantasia parece destinada 

a possibilitar a interpretação de dados adquiridos pelo método empírico. A fantasia seria 

justamente o elemento que mais representa o sujeito da pesquisa, capaz de utilizar-se de sua 

imaginação como expressão legítima do pensamento. Tal postura representa a rejeição de uma 

tese comum ao campo científico, a saber, que o sujeito da pesquisa deve ser totalmente neutro 

e que o pesquisador deve se restringir ao material fornecido pelo próprio método científico. 

Mas para Adorno, corroborando com Benjamin, o conceito não é capaz de apreender a 

totalidade. O particular expressa a totalidade, e por isso, é a partir da singularidade que se 

pode compreender o universal. Ou seja, o ponto de encontro entre o estudo social e a 

psicologia centra-se no átomo social, este sim, é o verdadeiro objeto. Tal perspectiva se 

encontra ao final do texto: ―Pois o espírito não é capaz de produzir ou capturar a totalidade do 

real; mas sim de invadir o pequeno, para saltar no pequeno as medidas do meramente 

existente‖ (ADORNO, 1991, p. 102, tradução nossa). 

É importante destacar que o texto do jovem Adorno foi produzido antes de seu contato 

com a pesquisa nos Estados Unidos, país que lhe ofereceu a possibilidade de adquirir 

experiência com pesquisas particulares.  Adorno (1983) desenvolveu estudos sobre a música 

popular, por exemplo, utilizando-se da análise de conteúdo como metodologia. Algo até então 

estranho aos frankfurthianos. A preocupação de Adorno na pesquisa é a percepção que os 

ouvintes tinham ao receberem o estímulo sonoro e suas reações. Sua pesquisa era bem 

diferente da pesquisa puramente empírica da época, que buscava descrever o fenômeno da 

percepção a partir da relação estímulo/resposta, tal como faziam os behavioristas clássicos. 

Sua pesquisa buscava relacionar a música aos conteúdos ideológicos e políticos, algo muito 

incomum para a época, pois a música era costumeiramente compreendida como 

entretenimento e pesquisa como mercadoria, como se ele não resguardasse nenhum conteúdo 

político enquanto obra de arte.  
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A análise de Adorno das músicas de seu tempo o fez pensar na necessidade de fazer 

uma ciência capaz de se engajar, pelo seu potencial de análise social do fascismo, nas lutas 

contra regimes autoritários, e principalmente, contra a estrutura social que permite o 

surgimento de um ideário fascista. Nesse estudo, claro, não há menção direta à Psicologia 

Social, mas sim à análise do fetichismo da música, e da decadência dos ouvintes. Algo que 

evidencia sua preocupação com a relação entre indivíduo (singularidade) e sociedade 

(pluralidade), e principalmente como a constituição de um ego fragilizado e suscetível a 

discursos paternalistas. Pode-se dizer, portanto, que até mesmo ao pensar sobre questões 

estéticas da arte, Adorno encontra sua preocupação com o fascismo, talvez por desconfiar que 

este se estruturasse a partir de determinações objetivas que ao atingirem os sujeitos (pelos 

processos de subjetivação) produziam um tipo de razão incapaz de pensar sobre si mesma, e 

por isso, produtora de tipos psicológicos facilmente cooptados (ADORNO, 2005).  

Os estudos sobre a personalidade autoritária e seu poder de encantamento se 

realizaram a partir de categorias sociopsicológicas, mas se fundamentando a partir de uma 

teoria metapsicológica, a saber, a Psicanálise, embora não tenha realizado seu estudo do 

psiquismo e seus tipos a partir das fases do desenvolvimento psicossexual, pois tal caminho o 

teria levado a adentrar na perspectiva do complexo edipiano. A tentativa de construir tais 

perfis psicológicos tinha como base a leitura de que o sujeito inconsciente estava cada vez 

mais atuante via conflitos psicológicos, e por isso produziam ainda mais sustentação ao 

fascismo
11

 (ADORNO, FRENKELBRUNSWIK, LEVINSON e SANFORD, 1965). 

Para o filósofo em questão o fascismo não surge apenas de um desejo individual que 

um dia se potencializou no imaginário coletivo, mas sim como consequência do modo de 

produção capitalista, pois a perseguição aos judeus foi fortalecida pela crise econômica alemã, 

gerada também por baixos índices de consumo de mercadorias. No texto Reflexões sobre a 

Teoria das Classes (2004), escreveu: ―A fase mais recente da sociedade de classes é dominada 

por monopólios; inclina para o fascismo, para a forma de organização política digna de tal 

sociedade‖ (ADORNO, 2004, p. 350, tradução nossa).  

                                                             
11

 Tais estudos possibilitaram pesquisas fecundas acerca de regimes políticos não democráticos e seus anúncios. 

No Brasil, autores como Sérgio Rouanet, Christian Dunker, Vladimir Safatle, Marilena Chauí, Marcia Tiburí, 

dentre outros, das mais variadas gerações, procuraram e procuram compreender os fatores sociais que 

constantemente ameaçam a jovem democracia brasileira. Diante do atual quadro político nacional, onde 

encontramos indícios de politização do judiciário, nepotismo, manutenção de velhas práticas partidaristas, tais 

como a liberação de emendas pré-votação de textos quando de interesse da situação, sexismo, perseguição às 

minorias, ameaça ao princípio da laicização do estado, fenômenos estes sustentados por um ideário conservador 

na moral e liberal na economia, torna-se necessário o retorno a uma psicologia social, mesmo que renovada a 

partir de uma leitura de dimensão simbólica.  
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Não queremos aqui levantar a tese de que Adorno reduz seu entendimento às 

determinações econômicas, mas afirmar que ele não isola o sujeito de seu contexto social, 

compreendendo dialeticamente as produções entre os indivíduos e a sociedade. O capitalismo 

seria resultante da relação entre tais dimensões citadas, e por isso determina e é determinado 

por ela. Os ―átomos‖ sociais são, portanto, parte da engrenagem social, que enquanto tais 

seriam influenciados pelas esferas econômicas e políticas, embora tenham também o poder de 

engendrar mudanças nesse mecanismo.     

O estudo de Adorno sobre a constituição dos tipos psicológicos suscetíveis às teses 

fascistas buscava desvelar como os sujeitos psicológicos eram autômatos, e claro, com isso 

levantar um apelo social à necessária resistência à violência lançada a eles mesmos e aos 

outros. Tal proposta nos fica clara em suas infindáveis análises das propagandas nazistas 

(ADORNO, 2004). Portanto, podemos afirmar que tais pesquisas, mais especificamente sobre 

os tipos de personalidade autoritária e as propagandas do regime fascista, realizadas por meio 

do Instituto de Pesquisa Social, buscavam oferecer visibilidade aos elementos capazes de 

cooptar os desejos de cada indivíduo.  Sobre tal questão escreveu com Horkheimer:  

Oferecer receitas tem escassa utilidade. Mas quem teve em conta os feitos a que os 

agitadores são propensos e adquiriu consciência disso talvez já não sucumba 

ingenuamente aos seus falsos apelos; e o que conhece as motivações ocultas do 

preconceito resistirá a ser um joguete nas mãos dos que, para libertarem-se do peso 

que os oprime, voltam-se contra os que são mais débeis do que eles. Brochuras 

esclarecedoras e objetivas, a colaboração do rádio e do cinema, a elaboração dos 

resultados científicos para ensino nas escolas, poderiam ser medidas práticas de 

combate ao perigo da loucura totalitária da massa (HORKHEIMER e ADORNO, 

1978, p. 182).  

 

A centralidade do estudo no particular, no indivíduo, se efetiva segundo Adorno, 

porque até então não tinham sido realizados estudos nesse sentido sobre o fascismo, pois não 

existiu qualquer dúvida pairando no campo da pesquisa sociológica acerca da determinação 

quase que total do campo social sobre os indivíduos, assim como muitos achavam que 

psicologicamente os sujeitos (da razão iluminista) não seriam irracionais o suficiente para 

apoiar um regime contrário a seus interesses enquanto humanos. Por isso, o estudo sobre a 

personalidade humana era crucial para compreender as motivações racionais ou não que 

levam os sujeitos a apoiar ou a resistir ao totalitarismo (ADORNO, 2004). 

Como apontamos, a maioria dos estudos empíricos realizados por Adorno podem ser 

associados ao seu interesse pela Psicologia Social, pois voltaram-se à análise minuciosa de 

fenômenos como a música popular, o horóscopo, as telenovelas, e o mais visitado, a saber: A 

Personalidade Autoritária (1965). A leitura do referido texto é obrigatória a todos que se 

interessam por Psicologia Social, principalmente por sua interdisciplinaridade e pela 
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utilização de diversos recursos metodológicos. O trabalho foi iniciado por volta de 1944, mas 

só foi publicado em 1950 devido seu caráter interdisciplinar e a utilização de diversos meios 

empíricos, tais como: escalas de atitudes, entrevistas e testes projetivos.  

O texto levanta como hipótese a existência de uma estruturação psíquica capaz de 

congregar o posicionamento político dos sujeitos e os preconceitos contra minorias. 

(ADORNO et al. 1965). Tal hipótese acaba por ser testada a partir da articulação entre as teses 

da sociologia crítica e da Psicanálise, esta última que fornece elementos conceituais para a 

construção dos testes empíricos voltados às necessidades conscientes ou desejos inconscientes 

e suas possíveis relações com a dimensão social. Surge aí um problema metodológico, pois o 

arcabouço teórico não pode ser esgotado por testes empíricos. O inconsciente não pode ser 

acessado diretamente por qualquer escala ou tipologia. O que talvez possamos acessar sejam 

os sinais que anunciam os sintomas
12

.  

O frankfurthiano não suprime a contradição entre o objeto de sua pesquisa e o método 

estatístico, mas justifica tal contraditoriedade a partir da necessidade de apreender seu objeto 

em sua própria posição. Para saber como pensa um fascista é necessário entender como este 

pensa os mais diversos temas e problemas sociais. Com tal postura, Adorno evita uma 

pesquisa viciada em seu objetivo ou hipótese, produzindo resultados mais espontâneos e 

menos teleológicos. Tal contradição foi visualizada e anunciada por eles no seguinte trecho da 

obra: 

Os observadores tiveram de superar a repulsa pela atitude objetiva de espectadores 

desinteressados, com que deviam realizar as observações e o estudo desse horror que 

custou a vida de muitos milhões de vítimas inocentes. A essa atitude de investigação 

poderia ser acrescentada a convicção de que o conhecimento sociológico-científico, 

em sua particularização e com suas tonalidades, oferece alguma possibilidade de 

impedir, eficazmente, a repetição da calamidade onde ela surgir como ameaça e 

sejam quais forem as vítimas designadas. Além disso, quem deseja oferecer a ajuda 

da ciência na sociedade atual, deve usar tais métodos, alheados do imediatamente 

humano, entrincheirados atrás dos grandes números, das leis estatísticas, dos 

questionários e dos testes, entre outros símbolos semelhantes de desumanização. 

Mas este paradoxo não pode ser evitado, melhor dizendo, é necessário reconhecê-lo 

e reconhecê-lo na prática (HORKHEIMER e ADORNO, 1978, p. 172-173).  

 

Ainda para justificar a relevância de seu estudo, Adorno acentua a dificuldade que 

temos, mesmo a partir da luta política organizada, de modificar a realidade social no espectro 

do capitalismo, e por isso defende o fortalecimento dos sujeitos e de suas estruturas egóicas 

como mecanismo de resistência a discursos e regimes autoritários. A partir de tal ponto 

                                                             
12

 Freud não descobriu o inconsciente, pois os filósofos já o tinham teorizado, ele apenas encontrou um ―método‖ 

para acessá-lo. Eis que surge um desafio a todos aqueles que buscam relacionar os conceitos psicanalíticos as 

teorias sociais: o inconsciente é imensurável, por isso não é possível acessar seu conteúdo em si mesmo, mas 

apenas suas representações.  



 

33 

 

 

podemos pensar na importância da educação radical-crítica para a formação dos indivíduos. 

Aquilo que o filósofo defende para as ciências, o diálogo profícuo, também se estende para a 

educação. O que não gera uma crítica às especialidades, visto que o particular revela o todo, 

mas sim uma crença no poder da confrontação dialética, que pode nos levar às múltiplas 

compreensões de um mesmo fenômeno.  

É-nos claro que Adorno não era um defensor do pragmatismo ou da redução de um 

saber à sua dimensão utilitarista, mas um defensor de um novo conceito de razão, menos 

instrumental, mais sensível e sentimental, ou seja, mais humana. O conhecimento, seja ele 

produzido e adquirido nas instituições formais ou não, deve produzir o desejo de liberdade, a 

superação da alienação. A consciência, não é compreendida como o resultado de processos 

psicológicos básicos ou frutos de uma cognição, mas sim como instância psíquica capaz de 

fornecer aos sujeitos ciência das origens de seus sofrimentos. Tal posição, porém, não leva o 

autor a reduzir a teoria a sua dimensão prática, mas sim de submeter o campo da empiria a 

universalidade das ideias (ADORNO, 1995). 

Para defender sua ideia de que a desvinculação momentânea da teoria à práxis produz 

a independência da pesquisa, o filósofo cita a produtividade das reflexões de Karl Marx, a 

partir das quais se fundamentam os mais variados movimentos de oposição à 

incontrolabilidade do capital.  

O pudor de Marx ante as receitas teóricas para a práxis mal foi menor que o de 

descrever positivamente uma sociedade sem classes. O Capital contém um sem 

número de invectivas, em sua maior parte, aliás, dirigidas contra economistas e 

filósofos, mas nenhum programa de ação (ADORNO, 1995, p. 228). 

 

Como aponta Adorno (1995), a questão da relação entre teoria e práxis é associada à 

da relação entre sujeito e objeto; esse último (o objeto) não pode ser apreendido diretamente e, 

além disso, o sujeito deve ser pensado em sua objetividade, em sua determinação. Dessa 

forma, o conhecimento não é entendido como algo diretamente alcançável e, por isso, os 

métodos e as técnicas desenvolvidos pela ciência são importantes, desde que não se 

sobreponham ao objetivo da pesquisa. Por tal motivo podemos afirmar que deve ser a 

caracterização do fenômeno estudado que irá determinar o método, e não o contrário.   

Para o filósofo a ciência nunca é neutra, pois sempre possui fins políticos. O 

conhecimento produzido por ela também é determinado em determinadas condições 

históricas. As condições históricas permitiram ao autor, por exemplo, entrecruzar os dados 

colhidos a partir de pesquisas quantitativa e qualitativas, e que no seu entendimento são 

capazes de expressar diversos adjetivos dos fenômenos.  
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O filósofo frankfurtiano sabia que o objetivo de qualquer estudo deve ser o 

demarcador da metodologia escolhida, assim como das técnicas que porventura o pesquisador 

venha a se utilizar. No estudo sobre a personalidade autoritária foram realizadas entrevistas 

capazes de proporcionar conhecimento mais seguro de como os sujeitos percebem o tema 

tratado. As entrevistas, em geral, são mais adequadas quando o desejo do pesquisador é 

precisar o quanto a tese pode ser generalizada. No casa do estudo de Adorno, havia um 

particularidade, o objeto pesquisado se localizava em uma dimensão inconsciente, por isso as 

respostas às perguntas foram cruzadas com testes projetivos para detectar possíveis 

motivações ignoradas pelos sujeitos pesquisados. Mas a estruturação do material da pesquisa 

precisa se fundamentar em teorias minimamente universais, por isso filosóficas.  

Na obra Dialética do Esclarecimento (1985), produzida em parceria com Horkheimer, 

encontram-se diversas passagens que se dedicam à questão da indústria cultural e ao 

antissemitismo que foram provocadas a partir da Psicologia Social, pois se realizam buscando 

compreender o lugar do sujeito em seu determinado contexto histórico. Nesse período a teoria 

da pseudoformação era conhecida por muitos, assim como tese da mentalidade do ticket, que 

se caracteriza por se estruturar a partir de pensamentos em blocos, tais como: se o sujeito for 

nacionalista é também antissemita, se for neoliberal é também anticomunista, etc. Os 

fenômenos estudados na referida obra não são o totalitarismo e a perseguição ao judeus na 

Alemanha nazista, mas os fatores que os geram, tais como as transformações das sociedades 

liberais para as administradas.  

Os autores acabam por notar que um sistema político totalitarista terá inevitavelmente 

como seu fundador o capitalismo de monopólios, mas tal tese não os fez reduzir o sujeito a 

um ser passivo e totalmente dominado pelas condições socioeconômicas, pelo contrário, 

buscaram compreender a lógica da dominação a partir de elementos transcendentes a tais 

determinações
13

. O fascismo, portanto, não seria produto exclusivamente produzido pelo 

capitalismo monopolista, mas também pelo imaginário social e ideologias que corroborem 

com a dificuldade de aceitação das diferenças, sejam elas econômicas, raciais, de gênero, etc. 

Adorno e Horkheimer (1985) citam, como exemplo, o posicionamento do principal filósofo 

do idealismo alemão, Hegel. Afirmam a partir do hegelianismo que as corporações e a polícia, 

em tese, possuem o poder de tornar a sociedade mais coesa, mas ressaltam que na atualidade 

tais forças não servem para garantir uma sociedade racional. Tal problemática é fundamental 

para delimitar o objeto mesmo da Psicologia Social, assim como o lugar da ideologia nos 

                                                             
13

 A possibilidade de dominação da natureza e dos seres humanos não é visualizada pelos filósofos como algo 

inerente à condição humana, mas sim ao próprio movimento do real, aqui representado pelo esclarecimento. 
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processos de dominação e estruturação do psiquismo em meio a uma sociedade que serve 

voluntariamente às instâncias que a violentam.  

A Psicologia Social, como afirmamos antes, não basta para compreender fenômenos 

como o fascismo, precisa das bases sociológicas da Teoria da Sociedade, esta que se dedica ao 

reconhecimento dos impactos dos processos históricos e à falsa tese de que o progresso só 

pode se realizar pela via econômica. Por isso deve-se compreender a relação entre os sujeitos 

e a sociedade a qual habitam a partir do que essa relação produz. Adorno (2004) realiza tal 

empreitada a partir de uma reflexão sobre o que é a necessidade e a contingência. Utiliza-se, 

por exemplo, da fome. Explica que os seres humanos poderiam se alimentar de insetos, mas 

preferem outros alimentos por sentir nojo, este que se constrói em parte por elementos 

culturais. Do local à posição que comemos, assim como dos temperos que usamos, a 

alimentação revela o quanto a natureza se aproxima da cultura.  

As necessidades, quando cooptada pelos elementos históricos se transformam, tal 

como observamos pela influência do capitalismo monopolista no comportamento do 

consumidor. A cultura do consumo, por exemplo, produz adoecimento e sofrimento psíquico 

ao alterar o hábito de se alimentar por estabelecer imperativos de beleza. Bulimia, anorexia e 

vigorexia são exemplos de transtornos comportamentais produzidos no contexto do 

capitalismo avançado.  

Nesse modelo de sociedade as necessidades passam a ser confundidas com elementos 

contingenciais. Não é necessário, por exemplo, usar a camisa que uma pessoa famosa usou na 

propaganda, mas apenas usar uma que o deixe bem consigo mesmo. Mas os estudos em 

psicologia do consumidor possibilitam estratégias de venda que focam na marca e não no 

produto em si mesmo. Ou seja, no capitalismo a noção de necessidade é estranha aos sujeitos, 

que passam a confundir contingencialidade e necessidade, ou seja, passam a não equilibrar 

natureza e cultura.   

O capitalismo dos monopólios, criticado por liberais e por socialistas, se sustenta pelo 

controle direto do mercado, que nunca se apresenta livre. Em tal contexto, os trabalhadores 

tornam-se dispensáveis, a classe proletária, antes opositora do capital, torna-se sua aliada pela 

ideologia da integração
14

. O sentimento de aliança permanente se sustenta a partir da 

constante ameaça do desemprego e da existência de um exército de reserva de 

                                                             
14

 A ideologia da integração se efetiva a partir do discurso de que no capitalismo existe a possibilidade de 

ascensão dos sujeitos às classes sociais. Mas vale ressaltar que não existe garantia, mas apenas, como citado 

anteriormente, uma possibilidade. O poder de consumo, seja ele pequeno, médio ou alto, produz nas 

subjetividades esse sentimento de integração e generatividade, que por sua vez leva os indivíduos a se sentirem 

integrados e pertencentes ao corpo social.  
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desempregados. Tal realidade possibilita à burguesia o controle das massas via domínio de 

suas necessidades, pois sem trabalho não há salário, e com isso não é possível se alimentar.  

Para Adorno, existem outros mecanismos de ajustamento dos indivíduos ao capitalismo, tal 

como a criação de empregos desnecessários para a economia, os aumentos de proventos e até 

concessão de direitos aos trabalhadores, que são apenas estratégias de preservação do capital.  

Nota-se, que embora racionais não desenvolvemos uma real compreensão do lugar que 

ocupamos enquanto trabalhadores e humanos, assim como não tomamos as rédeas de nosso 

próprio destino. A sociedade administrada e a burocratização total da vida nos retirou a 

liberdade e nos ofertou a suposta segurança da subserviência. Se a razão nesse contexto não é 

capaz de garantir um projeto de formação humana, nos resta desvelar nosso poder a partir de 

outra dimensão. 

A apresentação do inconsciente como instância tão influente na vida dos sujeitos 

quanto a própria consciência inaugura uma nova concepção de racionalidade, que agora deve 

tomar consciência até mesmo de suas fragilidades. O sono dogmático iluminista, desenhado 

pela crença inabalável nas capacidades infinitas da razão cai por terra com a crítica 

psicanalítica. Por isso Freud (2010) nos apresenta o potencial de análise social dos conceitos 

psicanalíticos ao apontar que uma crise patriarcal pode levar as massas a aderir a uma ilusão 

coletiva sustentada por um líder e/ou ideal de líder. O sentimento produzido nos indivíduos 

pertencentes a um grupo que se unifica em torno de uma causa pode gerar a percepção que 

este possui a verdade, produzindo também a falsa noção de que esta coesão grupal seria capaz 

de compensar a fragilidade que lhe é inerente. Ou seja, o individual se torna frágil diante do 

coletivo, pois a ferida narcísica acaba por servir ao narcisismo coletivo. Aqueles que não 

encontram lugar para potencializar seus discursos acabam buscando sigilo das organizações 

clandestinas, dos partidos proibidos, até que possam ocupar o poder quando a loucura de 

massa se fortalece a partir da tese de que os fins justificam os meios
15

.  

Outro fator que nos chama atenção é o que ocorre com o prazer e a felicidade, pois 

ambos acabam se transformando em meios. As relações sexuais que antes eram reprovadas 

moralmente são defendidas e incentivadas, pois podem beneficiar a saúde e consequentemente 

gerar mais produtividade no trabalho.  O sujeito, portanto, envolto no autoritarismo de uma 

sociedade administrada acredita ser racional, e com isso possuir a razão. No texto intitulado 
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 Atualmente observamos o sistema jurídico brasileiro sob a ameaça de tal perspectiva. O Direito brasileiro 

durante décadas buscou construir mais leis que princípios, por isso os operadores do direito sempre seguiram 

mais chamada Civil Law do que a Common Law. O sentimento de impunidade quanto a crimes praticados por 

políticos acabou por gerar apoio popular a práticas jurídicas questionáveis do ponto de vista legal e ético. A 

justiça faz uso então de um estado de exceção, que se tornou permanente.   
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Família (1978), também produzido em parceria com Horkheimer, os autores defendem a tese 

de que foi por conta da ausência da autoridade familiar que os sujeitos acabaram suscetíveis à 

obediência ao líder, que passou a ocupar este lugar de autoridade antes inexistente.  

A reflexão dos frankfurtianos desemboca também em outra concepção, que se resume 

na seguinte proposição: pais autoritários geram filhos autoritários. Talvez por isso as 

pedagogias sociais críticas orientem os professores a reconhecerem seus lugares e construírem 

suas autoridades a partir de posturas menos verticais
16

. Nessa lógica da recusa e ódio contra a 

autoridade, produtora da repressão de desejos, se torna difícil a estruturação de uma 

consciência coletiva, visto que surge como imperativo a realização do desejo individual, que 

muitas vezes esbarra nas regras e valores sociais. A imposição da vontade individual se 

institui como forma de oposição ao pai e tal postura acaba por produzir sujeitos autoritários. 

Diante da lei paterna e de suas interdições resta ao sujeito a obediência, que por sua 

vez produz o desejo de destruição. Os pseudoconservadores, segundo Adorno e Horkheimer, 

apenas aparentemente desejavam conservar o status quo, pois seu verdadeiro desejo seria a 

destruição de tudo que fora estabelecido. Os filósofos defendiam que existia uma crise de 

autoridade, pois como vimos, esta se encontrava enfraquecida, mas que sua necessidade ainda 

existia. Em ambas as situações a heteronomia é o resultado, por isso, como afirmou Freud 

(2010) os líderes que representam os desejos individuais e que aparentemente mostram mais 

força para realizá-los tomam a posição da autoridade. 

Para os autores, além de aberto e indefeso ao autoritarismo, o sujeito contemporâneo é 

incapaz de se lançar verdadeiramente ao mundo do outro, de ceder ao desejo do outro. Por 

isso a tese de que este deseja, inclusive, o desejo do outro, não ama o outro, mas o amor que 

esse outro supostamente tem por ele. Tais características podem ser explicadas também pela 

fragilidade da formação do eu, que se entrega à organização racional da sociedade. O 

comportamento padronizado e o futuro já pré-concebido retiram do sujeito a necessidade de 

construir seu destino.    

A partir da obra Psicologia das Massas e Análise do Eu (2010), Adorno (2004) nos 

apresenta alguns problemas gerados pelo uso do termo ―Psicologia Social‖, mas nos indaga 

sobre seu sentido:  

Enquanto não há necessidade de hipostasia, qualquer consciência coletiva ou 

inconsciência; enquanto os conflitos ocorrem, por assim dizer, sem janelas sobre os 

indivíduos e são nominalmente derivados de sua economia dirigida individual, eles 
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 Parece-nos que a proposição freiriana: ―Quando a educação não é verdadeiramente libertadora o sonho do 

oprimido é se tornar opressor‖ ganha força a partir da leitura dos frankfurtianos acerca dos efeitos do 

autoritarismo sob os sujeitos.   
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têm a mesma forma em inumeráveis indivíduos. É por isso que o conceito de 

psicologia social não é tão equivocado quanto o termo mal construído e usado 

abusivamente pressupõe (ADORNO, 2004, p. 80, tradução nossa).  

 

A Psicologia Social, tal como pressupõe o filósofo deve focar seus estudos no eu, este 

compreendido como resultado das pulsões individuais e coletivas. Tais estudos, seriam, 

portanto, formatadores de um campo do saber capaz de fornecer material para o desvelamento 

dos mecanismos de controle social, de sua fragilidade, mas também de seu potencial 

revolucionário:  

Se os processos de integração, ao que parece, se limitam a enfraquecer o eu a um 

valor limite, ou se, como no passado, os processos de integração podem continuar a 

fortalecer, ou o fazem de maneira renovada, o eu, é uma questão que não foi 

levantada com precisão suficiente. Essa questão deve ser tratada por uma psicologia 

social que penetra no núcleo social da psicologia, que não acrescenta um 

complemento miserável aos conceitos sociológicos; e poderia resolvê-lo levando em 

conta os assuntos (ADORNO, 2004, p. 85, tradução nossa). 

 

Adorno, em Indivíduo e Organização (2004), estuda as contradições existentes em 

grupos que se organizam em instituições. O autor afirma que a organização parece se 

autorregular em direção à racionalidade formal e transformar seus membros em ferramentas. 

Os empregados, agora chamados de colaboradores, acabam por se tornar burocratas. Tal 

realidade não é vista pelos trabalhadores como mecanizada ou desumana, visto que as 

próprias regras estabelecem a crença de que nada é pessoal. A racionalização das atividades 

humanas acaba por produzir uma mentalidade incapaz de questionar a tese de que os fins 

justificam os meios. Os objetivos humanos são facilmente substituídos pelos objetivos do 

capital
17

. Como exemplo, podemos citar os impactos diretos do neoliberalismo na educação, 

tais como: a substituição do professor por Inteligências artificiais, a substituição da sala de 

aula física pela digital, a precarização do trabalho docente, altas cargas horárias de trabalho 

para compensar os baixos salários, acúmulo de funções, e claro, a burocratização do ato 

educativo. Tais fenômenos são resultado da transformação da educação em mercadoria, que 

enquanto tal precisa estar acessível ao consumidor, mas claro, se esse tiver condições de 

pagar.   

É importante destacar que, em Adorno (2004), a Psicanálise é a base da Psicologia 

Social, embora não se confunda com ela. O filósofo sabia que Freud a desenvolveu a partir de 
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 No Brasil do século XXI observa-se uma crescente onda neoliberal. Tal onda parece se sustentar na ideia de 

que a gestão da coisa pública deve ser feita a partir da lógica empresarial. Nesse sentido, o estado estaria mais 

preocupado em gerar riqueza do que em compartilha-la, assim como estaria mais propenso a administrar o 

capital do que a gerir vidas.  
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suas preocupações clínicas, e não sociológicas, embora tenha dissertado sobre tais questões. 

Por isso, o frankfurtiano defende a necessária relação da teoria psicanalítica com a Teoria 

Crítica. Mas levanta tal consideração após fazer duras críticas a Freud e aos neofreudianos.  

Adorno (2004) não defende uma divisão clara entre a Psicanálise e a Teoria Crítica, 

mas sim a superação das limitações inerentes aos estudos realizados até então sobre o 

indivíduo e a cultura. O autor critica o pai da Psicanálise afirmando que este não compreende 

o poder de sua teoria para a análise social, que não se dedicou suficientemente às influenciais 

do campo social sob o eu, e por isso acaba sendo omisso diante da questão da degradação da 

humanidade. Já aos neofreudianos, o autor direciona a afirmação de que estes se apressaram 

em seus estudos sobre os sujeitos psicológicos e a sociedade.   

A partir das críticas anteriormente lançadas podemos inferir que não devemos 

abandonar o conhecimento psicanalítico, mas que também não devemos entender o fenômeno 

da crise de legitimidade recorrendo apenas à teoria das pulsões, pois a tendência de toda 

proposta de intervenção em saúde é possibilitar o retorno e adaptação do indivíduo à 

sociedade. A crítica de Adorno (2004) a qualquer proposta de terapia psicológica se pauta na 

incapacidade inerente a qualquer proposta de intervenção em saúde mental feita entre quatro 

paredes, ou seja, distante do lugar onde foram geradas as demandas do sujeito. O efeito da 

clínica é eficaz para o sujeito em seu isolamento, mas ineficiente para este quando se depara 

com as determinações sociais.  

Por fim, para Adorno, a Psicologia Social não tem um só objeto de estudo, mas sim 

vários, visto que tudo aquilo que surge na fronteira entre o individual e o social pode ser 

considerado enquanto tal. Os comportamentos, os sentimentos, sejam eles anunciados, 

manifestos ou não, são os elementos capazes de desvelar o tecido do real. Para o filósofo a 

psicologia deve se interessar pela subjetividade, mas se esta não se recolher ao isolamento. A 

força da fusão entre a Psicanálise e a Teoria Crítica, reside, portanto, em sua capacidade de 

promover uma crítica da cultura a partir do reconhecimento das dimensões conscientes e 

inconscientes que a constituem.  

 

3.2 Herbert Marcuse: um crítico de Freud salva o freudismo 

 

É importante destacar o vasto trabalho desenvolvido por Herbert Marcuse acerca da 

Psicanálise. O filósofo talvez seja o frankfurtiano que mais se dedicou a criticar a Psicanálise 

freudiana e a buscar na sua interioridade os elementos que pudessem salvá-la. Marcuse (1997) 
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escreveu um capítulo intitulado Obsolescência da Psicanálise. No referido texto, o filósofo 

afirma que o título de seu trabalho se refere ao destino de alguns dos princípios fundamentais 

da teoria psicanalítica, tanto freudiana quanto revisionista, e aponta os motivos pelos quais 

julga que eles (em sentido estrito) se tornaram obsoletos, 

(...) na medida em que seu objeto, o ―indivíduo‖ enquanto encarnação do id, ego e 

superego, se tornou obsoleto na realidade social. O desenvolvimento da sociedade 

atual substituiu o modelo freudiano por um átomo social cuja estrutura psíquica já 

não apresenta as qualidades atribuídas por Freud ao objeto Psicanalítico 

(MARCUSE, 1997, p. 91).  

 

Como notamos, o autor afirma que a Psicanálise mesmo tendo sobrevivido nas suas 

diferentes escolas e se difundido em amplos domínios da sociedade, não teria mais como se 

sustentar solidamente na condição sócio-política do pós-guerra, pois com a transformação do 

seu objeto
18

 (a psique humana), acentuou-se a disparidade e a incongruência entre a sua teoria 

e sua prática. Após a experiência degradante da guerra a prática psicanalítica afirmada pela 

própria terapia parece ―mais ajudar a ordem social estabelecida do que o próprio indivíduo em 

particular‖, ou seja, a Psicanálise se converteu em discurso sobre a sociedade, onde tal 

discurso desvela o fato de que a obsolescência de seu objeto manifesta até que ponto ―o 

'progresso' foi, na realidade, repressão‖ (MARCUSE, 1997, p. 91). Embora afirme que a 

Psicanálise sofre com a existência de um grande abismo entre sua teoria e sua prática devido à 

modificação da estrutura psíquica de seu átomo social,
19

 o frankfurtiano aponta para o fato de 

a Psicanálise possibilitar o lançamento de uma nova luz sobre a política da sociedade 

industrial.   

Podemos notar que a proposta marcuseana no texto presente na obra Cultura e 

Sociedade pretende apontar dois fatores como primordiais para uma leitura coerente da 

realidade social à luz da teoria psicanalítica: o primeiro, que os conceitos psicanalíticos ―não 

precisam ser ―relacionados‖ com a situação social e política por já serem em sua gênese 

categorias sociais e políticas; e segundo, que a Psicanálise deve ser notada como um elemento 

desmistificador na leitura das relações sociais e culturais, pois segundo sua ótica (...) ―Freud 

descobriu, na dimensão profunda das pulsões e das satisfações pulsionais, os mecanismos do 
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 A modificação da estrutura psíquica do indivíduo, segundo a ótica freudiana, só ocorreu uma vez na história 

da humanidade. E sobre esse acontecimento o que sabemos só se apresenta através dos rastros deixados pelos 

mitos. Estamos tratando aqui do salto do natural para o cultural, enfim, do que foi posto por Freud (2006) quando 

falava de sua horda primitiva e das ―necessárias‖ interdições em seus textos de cunho antropológico. 
19

 Vale ressaltar que embora Marcuse tenha supervalorizado o impacto subjetivo causado pelas viradas sociais do 

pós-guerra. Este não nega que os modos de subjetivação tenham desaparecido completamente em sua estrutura, 

mas sim, que o entendimento dessa estrutura sofreu alterações após experiências tão marcantes.  
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controle social e político‖ (MARCUSE, 1997, p. 91). Mas como esse entendimento se funda e 

se torna possível? 

Marcuse leva adiante sua exposição afirmando que devemos nos voltar primeiramente 

para o entendimento da relação dinâmica, que se mostra muitas vezes dialética, do aparelho 

psíquico, pois é através dela que podemos entender inicialmente as origens psicológicas das 

transformações político-sociais. É através da luta entre pulsão de vida e pulsão de Morte, id, 

ego e superego, princípio do prazer e princípio da realidade, que os indivíduos aprendem a 

estabelecer um equilíbrio, mesmo que precário, entre Eros e Thanatos,
20

 ou seja, só assim ele 

é capaz de se colocar diante da sociedade e da cultura que cada vez mais se mostram 

incapazes de fazê-lo feliz, de satisfazer suas pulsões. Na defesa de tal entendimento, o 

frankfurtiano aponta para algo que está sempre presente na perspectiva psicanalítica, a saber, 

que a história patológica de um indivíduo retrata a história de sua espécie. 

O conflito tem suas raízes não apenas na história patológica privada do paciente, 

mas também (e em primeiro lugar) no destino geral, abrangente do indivíduo sob o 

princípio da realidade estabelecido: a história ontogenética do caso patológico repete 

sob formas particulares, a história filogenética da humanidade (MARCUSE, 1997, 

p.95) 

 

Herbert Marcuse propõe que a relação edipiana
21

 não é apenas um modelo simples e 

oculto pelo qual podemos compreender a relação entre pai e filho, mas também o elemento, o 

segredo que depois de desvendado, pode apontar para uma possível resposta quanto ao fato de 

existir uma opressão permanente do homem pelo homem, pois ―é na situação edipiana que se 

encontram as raízes individuais, pulsionais do princípio da realidade que rege a sociedade‖ 

(MARCUSE, 1997, p. 93). 

Se o resultado satisfatório de um processo psicoterápico depende quase sempre do 

reconhecimento e tomada de consciência entre a infelicidade individual e a infelicidade geral, 

e esse movimento de conscientização antes colocado por Freud se tornou impossível de ser 

encontrado na sua integridade na sociedade do pós-guerra, como compreender um processo 

tão complexo quanto a sociabilidade? O frankfurtiano afirma que, segundo a teoria freudiana, 

o conflito que se estabelece entre o indivíduo e a sociedade é primeiramente vivido pelo 

sujeito na confrontação com seu pai, pois este é quem impõe originariamente ao indivíduo (o 
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 Na Mitologia Grega, Eros se refere ao Deus do Amor, filho de Vênus. Já Thanatos, se refere ao Deus da morte. 

Em Psicanálise Eros se caracteriza como pulsão de vida e Thanatos como pulsão de morte. Energias que 

tencionam o aparelho psíquico do sujeito e seus comportamentos para a manutenção da vida ou para a sua 

extinção. 
21

 A relação edipiana a qual nos referimos diz respeito ao acontecimento proposto por Freud onde a criança ou o 

homem, dependendo da ocorrência ou não da castração, toma sua mãe como objeto de desejo e encontra no pai 

um ―inimigo‖ que impõe esse objeto como proibido ―barrando‖ a efetivação de um desejo. 
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filho) a confrontação do princípio do prazer com o princípio da realidade, ou seja, o primeiro 

contato e processo de ―socialização‖ do indivíduo se faz por sua presença na família. Mas é 

pela via da explicitação da plasticidade e dinamicidade da relação entre Id, Ego e Superego
22 

que Marcuse vai apontar claramente a diferença estrutural da psique do sujeito freudiano, do 

homem vitoriano, quando comparado ao inserido no contexto histórico do pós-guerra. 

Marcuse então afirma que se é na relação com o pai, e a partir de uma determinada 

estrutura familiar sólida, que o sujeito do período freudiano aprende as primeiras regras de 

convivência em sociedade, é também na modificação desta configuração que podemos 

encontrar o motivo fundante da ―obsolescência‖ da Psicanálise, pois essa relação sofreu uma 

grande transformação na sociedade industrial avançada, constituída durante as duas grandes 

guerras e ainda sustentada no pós-guerra
23

. Marcuse enumera alguns dos vários fatos que 

modificaram a estrutura e a organização social tentando evidenciar a necessidade de se 

compreender criticamente os impactos de possíveis determinações históricas sob os seres 

humanos.  

(…) passagem da concorrência livre à concorrência organizada, concentração de 

poder nas mãos de uma administração técnica, cultural e política onipresente, 

produção e consumo de massa que se expandem automaticamente, sujeição de 

dimensões outrora privadas e anti-sociais da existência ao adestramento, 

manipulação e controle metódicos (MARCUSE,1997, p. 94). 

 

Mas, por quais motivos a dinâmica psíquica dos indivíduos vista pelo modelo 

psicanalista clássico perde sua validade na sociedade industrial avançada? Marcuse responde a 

esta pergunta de forma bastante clara: ―a família não funciona mais como agente de 

socialização primária por ter perdido seu valor numa sociedade que a substituiu pela força dos 

mass media, dos agrupamentos escolares e esportivos, dos bandos de jovens, pelos quais 

agora está sendo constituído o ego‖. A dinâmica antes pluridimensional, pela qual o indivíduo 

alcançava o equilíbrio entre sua heteronomia e sua autonomia, foi destruída e substituída 

silenciosamente por uma dinâmica unidimensional, tal qual o próprio Marcuse aponta em O 
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 Essa estrutura foi colocada por Freud no que costumamos chamar de segunda tópica. O id pode ser entendido 

como uma estrutura básica do aparelho psíquico do sujeito pela qual emerge o ego, que se caracteriza 

principalmente por proporcionar ao indivíduo a percepção da realidade externa a si mesmo, já o superego deve 

ser entendido como uma força que impede o indivíduo de realizar todos os seus desejos. 
23 Podemos aqui levantar uma objeção à Marcuse de que não podemos dizer absolutamente que a família não 

funciona mais como agente de socialização, mas sim que ela ainda continua viva, embora com outros contornos. 

A Psicanálise poderia então aceitar que o pai e mãe foram extintos na sociedade europeia do pós-guerra, porém 

afirmando que enquanto houver linguagem existirá a função paterna e a função materna. Ou seja, o pai existe, 

mas está em desordem. Essa desordem não é nova. Ela começa precisamente na aurora da modernidade, com o 

declínio do discurso religioso (processo de secularização), ou ainda, com o declínio da voz deste grande pai que 

seria Deus. Sobre o processo de Secularização cf. MARRAMAO, Giacomo. Poder e secularização: As 

categorias do tempo. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 1995. 
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Homem Unidimensional (1964), ocasionando uma identificação estática do indivíduo para 

com seus semelhantes e para com o princípio da realidade estabelecido e administrado. 

Podemos afirmar, então, que o modelo do aparelho psíquico posto por Freud, formado 

por id, ego e superego, afirma o ego como originado a partir da relação entre o princípio da 

realidade e o princípio de prazer, que só é resolvida com intervenção do pai. Mas como ocorre 

a estruturação do ego após a crise de autoridade?
24

 Marcuse defende que essa estrutura, de 

nível individual não alterou sua forma, mas sim seu conteúdo. O indivíduo encontra no pai o 

superego, mas o pai na sociedade industrial do período hitlerista foi substituído pela imagem 

do líder (Führer). Este é o retrato que Marcuse quer desenhar: o indivíduo que antes construía 

seu ego pela relação bastante individual com seu pai passou a encontrar seu ideal do eu 

(Ichideal), a partir do qual estrutura seu ego, na figura do líder paternalista, e assim: 

A análise do ego converte-se numa análise política, na qual os indivíduos se ligam 

até transformarem-se em massa e da qual o ideal do ego, a consciência e a 

responsabilidade foram ―extraídos‖, arrancados ao domínio da psique individual e 

encarnados num agente externo. Esse agente, que assim recebe algumas das mais 

importantes funções do ego (e do superego), é o Líder. (MARCUSE, 1997, p. 96). 

 

A afirmação posta por Marcuse de que o próprio Freud em ―Psicologia das Massas e 

Análise do Ego‖ (2006) aplicou a Psicanálise em tal nível que podemos afirmar que o próprio 

Freud deu o primeiro passo da Psicologia Individual à Psicologia coletiva, nos possibilita 

tratar de forma mais segura alguns fenômenos universais. Um destes fenômenos pode ser 

notado por alguns traços presentes na sociedade, que são, na ótica de Marcuse, característicos 

do processo de inibição da energia erótica, tal como a repressão que se segue após a 

constituição das massas produtoras de energia destrutiva. Sobre tal problemática Marcuse 

afirma ter encontrado no próprio Freud alguns traços.  

Desaparecimento da personalidade individual consciente, orientação dos 

pensamentos e sentimentos para a mesma direção, preponderância da afetividade e 

da vida psíquica inconsciente, tendência a executar imediatamente as intenções que 

surgem (MARCUSE, 1997, p. 97). 

        

Esses traços, segundo Marcuse, indicam que o indivíduo da Sociedade Industrial 

renunciou ao seu ideal do ego, trocando-o pelo ideal do grupo.
 
Vale notar que alguns dos 

elementos antes colocados configuram a imagem da crise do sujeito unidimensional, este que 
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 Não podemos esquecer que Marcuse trata aqui de um estado de exceção. Marcuse faz o "desvio de rota" como 

sendo a nova estrada das construções sociais e subjetivas. É por isso que ele se refere ao pai-líder-hitler como um 

novo modelo para toda uma sociedade. Talvez este aspecto encontre um lugar de validade para a sociedade 

alemã da época, que apostou todas as suas fichas nas identificações com Hitler. Todavia, não poderíamos afirmar 

com precisão se os judeus do holocausto colocaram o Führer nesta posição tão valorizada. Ou se, ao contrário 

disso, eles foram atrás de suas idealizações, de suas genealogias, da força de identificação do Ser judeu para 

suportar tamanha tirania. Enfim, apesar de aceitarmos a leitura de Marcuse, não podemos deixar de perguntar: 

mas isso é válido para toda a humanidade? Marcuse pode ter confundido o conceito de humanidade com o de 

cultura. 
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ainda pode ser encontrado na sociedade atual em que vivemos, pois nos deparamos no Brasil 

com grupos que se intitulam nacionalistas, apartidários, que afirmam não seguir ideologia 

alguma e combater, na política, aqueles que atuam ideologicamente, mas em período eleitoral 

apoiam políticos publicamente e fazem campanha contra o partido oposto, assim como se 

candidatam a partir de uma sigla partidária. Tais grupos defendem pautas neoliberais na 

economia e quase sempre conservadoras na moral, mas ainda assim julgam que não possuem 

ideologia. O que nos possibilita afirmar que não exatamente lutam contra a ideologia
25

, mas 

contra qualquer ideologia contrária a sua, e muitas vezes de forma violenta. Tais ações 

parecem ser resultado de um fenômeno:  

A atrofia do ego, sua resistência reduzida aos outros manifestam-se na maneira com 

que permanentemente fica disponível para resoluções que lhe são impostas de fora. 

A antena em cada casa, o rádio em cada praia, a vitrola em cada bar e restaurante são 

todos gritos de desespero para não ficarmos no vazio, ao ódio ou aos sonhos do 

próprio eu (Selbst). E esses gritos arrastam os vizinhos, e mesmo os que ainda têm 

ou desejariam ter seu próprio ego estão condenados – um imenso auditório cativo 

cuja grande maioria se alegra com o encantador de ratos (MARCUSE, 1997, p. 97). 
 

Segundo Marcuse, esta força da regressão do ego nos leva ao seguinte problema, ainda 

mais ―funesto‖: Como um ego tão fragilizado pode fortalecer continuamente suas faculdades 

críticas? O fenômeno da regressão do ego proporciona paralelamente o enfraquecimento da 

psique em sua totalidade. A consciência moral e a responsabilidade pessoal se degeneram sob 

as condições da ―burocratização total‖. Assim a autonomia pessoal fica distante da realidade 

do indivíduo, onde a instrumentalização da sociedade industrial o tolhe de qualquer condição 

autônoma de decisão. O indivíduo na sociedade industrial possui, portanto, um ego que se 

esgota no esforço de encontrar a identidade. 

Em uma sociedade como a atual, onde os meios de comunicação conseguem abarcar 

praticamente todas as esferas do mundo social, o indivíduo que se apresenta incapacitado para 

conduzir seus passos de forma auto-orientada se mostra bastante vulnerável às diversas 

pressões de fora. É uma entidade útil ao aparato de produção dominante, visto que pode ser 

facilmente administrado. O sujeito perde sua Razão crítica e instaura-se enquanto objeto na 

Razão instrumental, tal como concebia Horkheimer. Este ser se move pelos diversos domínios 

com tamanha facilidade que se vê (ou nem se vê) na ilusão de estar experimentando algo 

parecido com ―liberdade‖, quando, na verdade, estará vivendo apenas diversas construções de 

si mesmo. O membro da sociedade industrial avançada, segundo Marcuse: 
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 O projeto de lei ―Escola sem Partido‖ é justamente expressão desse posicionamento de combate ao inimigo 

fantasma, assim como a perseguição a Paulo Freire, pois afirmar que e crise da educação brasileira é 

responsabilidade da pedagogia paulofreiriana é no mínimo desconhecer o fato de que tal proposta educativa está 

longe de fundamentar as práticas docentes.   
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(...) não aprende nem avalia tudo isso a partir de si mesmo, em termos de seu ego e 

do seu próprio ideal do ego (seu pai e os ideais postos por ele), mas através de todos 

os outros e em termos de um ideal do ego exteriorizado, que lhes é comum: os 

interesses nacionais e internacionais e seus porta-vozes oficiais (MARCUSE, 1997, 

p. 97). 

 

Portanto, as transformações sociais parecem ter tornado inválidas as afirmações 

presentes nas interpretações freudianas da moderna sociedade de massas, pois segundo 

Marcuse, o corpo teórico da Psicanálise freudiana pede um líder como força unificadora, 

assim como a transferência do que ele chamava de ideal do ego para o líder enquanto imagem 

do pai. Mas a crescente massificação das informações, as relações pautadas na velocidade e 

no discurso de que ―tempo é dinheiro‖ impossibilitam tais realidades. O filósofo afirma que se 

o quadro apresentado não pode ser desenhado de forma realista, a partir dos fatos observados, 

podemos afirmar que Freud transcende essa impossibilidade ao afirmar que existe ainda uma 

saída para a sociedade moderna, a saber, substituir a imagem do pai, do líder, por uma 

abstração, uma ideia, seja ela a de liberdade, a do capitalismo, a do socialismo ou do 

comunismo. 

A própria ideia de liberdade depende em grande medida da capacidade e força que o 

indivíduo tem de opor-se à opinião das massas, de defender as práticas políticas impopulares, 

de modificar até o próprio conceito vigente de progresso. Segundo Marcuse, a Psicanálise não 

pode nos oferecer uma alternativa política, mas pode contribuir para estabelecer tanto a 

autonomia quanto a responsabilidade privada, tão necessárias para a recusa da ordem 

estabelecida. 

Assim, a Psicanálise extrai sua força da sua obsolescência: de sua insistência nas 

necessidades e possibilidades individuais, que foram ultrapassadas pelo 

desenvolvimento social e político. Mas o que é obsoleto nem por isso é falso. Se a 

sociedade industrial desenvolvida e sua política tornaram inválido o modelo 

freudiano de indivíduo e sua relação com a sociedade, se minaram a força do 

indivíduo para separar-se dos outros e tornar-se e permanecer um eu (Selbst), então 

os conceitos freudianos invocam não apenas um passado que está atrás de nós, mas 

também um novo futuro a ser conquistado (MARCUSE, 1997, p. 109). 

 

Portanto, podemos afirmar que a análise e a interpretação da obra de Freud realizada 

por Marcuse devem ser entendidas no contexto da crítica marxista da sociedade de massas 

contemporânea, porém de um marxismo não ortodoxo. Analisando alguns acontecimentos 

históricos do século XX, Marcuse repensa e questiona os conceitos e concepções do 

marxismo para lançar um olhar crítico sobre a sociedade moderna, sua estrutura, sua cultura. 

Neste processo, a teoria freudiana adquire um papel fundamental. Por fim, o que a Teoria 

Crítica promove ao incorporar a Teoria Psicanalítica é a ampliação da leitura de um mesmo 
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―fato‖ a partir de duas perspectivas de uma mesma realidade, a realidade do sujeito 

psicológico do nosso tempo, explorado e alienado. Imagem do real quadro sócio-político que 

se apresenta na sociedade contemporânea.  

 

4. A AUTORIDADE E SEU DECLÍNIO NA PSICANÁLISE 

Como a proposta da presente tese é apresentar os fatores que levaram à crise de 

legitimidade na educação, faz-se necessário levantar alguns fatos históricos que indiquem a 

transformação do modelo patriarcal de sociedade. Trata-se aqui não de defender o 

patriarcalismo, visto que este foi e é capaz de produzir inúmeras formas de violência, mas sim 

de elucidar uma problemática para que possamos seguir na pesquisa.  

Os questionamentos sociais acerca da sociedade patriarcal não são uma novidade, pois 

ainda na Revolução Francesa já se podiam observar protestos contra a dominação masculina, 

concomitantes às pautas como o trabalho injusto e o autoritarismo dos chefes. Mas sabe-se 

que foi a partir da década de 60 do século passado que esse questionamento ganhou força, 

possibilitando de forma mais direta a observação de uma crise no modelo social patriarcal a 

partir da ―revolução dos costumes sexuais‖, que por volta da segunda metade do século XX, 

mais precisamente em Maio de 1968 em Paris se apresenta enquanto uma revolta 

antiautoritária, que enquanto tal elege o machismo como alvo.  

 Como resultante dessa revolta houve uma modificação na lei francesa em 1970, que a 

partir de então passa a adotar como termo oficial a autoridade parental e não mais autoridade 

paterna, reconhecendo que nem sempre a autoridade é exercida pelo pai, rompendo assim com 

a leitura patriarcal de família. Nesse contexto, o movimento feminista merece destaque, 

sobretudo em suas conquistas no sentido da separação entre sexualidade e reprodução, e entre 

erotismo e maternidade. A contracepção, com a invenção da pílula anticoncepcional, e a 

despenalização do aborto na década de 1970 (na França) permitiram um novo controle da 

mulher sobre sua atividade sexual e seu papel na procriação. O slogan das manifestantes ―Um 

filho se eu quiser, quando eu quiser‖ (―Un enfant si je veux, quand je veux‖) é revelador do 

desejo das mulheres de controlarem a reprodução e o próprio corpo
26

. 

No dicionário de Psicanálise de Roudinesco e Plon (1998), ―patriarcado‖ é definido 

como um sistema político-jurídico no qual a autoridade e os direitos sobre os bens e as 

pessoas se concentram nas mãos do homem ocupando a posição de pai fundador. Ou seja, 
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 Vale ressaltar que tal defesa, a saber, pelo direito de controlar o próprio corpo e a reprodução, ainda se 

manifesta nos movimentos feministas, visto que não há direitos garantidos às mulheres.  
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patriarcado pressupõe poderes desiguais e relações hierarquizadas entre o pai e os outros 

membros da família, desse modo, também favorece a dominação masculina e a subordinação 

da mulher. Assim, o patriarcado, enquanto controle da vida e da descendência exercido pelo 

pai, foi e ainda vem sendo desmontado pelas lutas e conquistas feministas quando elas 

colocam no centro dos debates as relações entre pais e filhos, sobretudo no que diz respeito à 

autoridade paterna, às liberdades de cada gênero, às formas de assujeitamento e de violência – 

sexual e simbólica – contra as mulheres, as normas da sexualidade e as concepções das 

subjetivações feminina e masculina. Nesse contexto, a articulação sustentada pela Psicanálise 

entre a partir do complexo de Édipo e a função paterna, assim como as particularidades 

(assimétricas) dos trajetos edipianos do homem e da mulher também são temas centrais das 

discussões levantadas pelas críticas feministas
27

. 

Outras duas mudanças ocorridas recentemente na legislação francesa podem ser 

interpretadas como reflexo dessa crise do patriarcado. A primeira foi a autorização, em 1985, 

de que na certidão de nascimento de uma criança fosse acrescentado o sobrenome da mãe 

após o sobrenome do pai, até então o único passível de registro. Ainda assim, esse sobrenome 

materno só tinha título de uso e não podia ser transmitido pelo indivíduo posteriormente a 

seus filhos. Em 2001, outra proposição de lei foi aprovada permitindo então aos pais darem 

aos filhos o sobrenome da mãe, do pai, ou os dois, e na ordem que preferirem. Também a 

regra de só o pai transmitir seu sobrenome foi abolida. Diante da crise do patriarcado e da 

mudança nos papéis atribuídos ao homem e à mulher, uma nova questão se coloca então à 

Psicanálise: como se efetua hoje a função paterna?  

Na cena psicanalítica francesa, encontramos dois posicionamentos principais. De um 

lado, há aqueles que associam a crise do patriarcado à crise da função do pai e se perguntam 

com inquietude como se dará a constituição do sujeito. Para eles, o exercício da função 

paterna depende de uma hierarquia entre o pai e a mãe que legitime a autoridade paterna e sua 

intervenção mediadora entre mãe e criança. De outro, os que entendem que a função paterna 

pode ser repensada em nossa cultura, na forma de uma mediação desatrelada da necessidade 

de hierarquia entre os sexos ou entre a mãe e o pai. Nesse sentido, alguns pressupostos da 

função paterna, reveladores de certo tipo de arranjo familiar e das relações de gênero e de 

sexo prevalentes na época em que foram concebidos, podem ser revisados e modificados. 

Porém é importante destacar que estudos recentes sobre as sociedades animistas estão 
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 Vale ressaltar que o movimento feminista organizado não luta pela submissão do masculino ao feminino, mas 

sim por igualdade entre os gêneros. Para isso não acreditam que devem ser tratadas com indiferença pelo sistema 

jurídico, mas como iguais na medida de suas desigualdades. 
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possibilitando uma nova compreensão acerca da formação do aparelho psíquico em uma 

sociedade não totêmica, ou seja, nem patriarcal e nem matriarcal
28

. É desse debate, portanto, 

que surge a intenção de interpretar os novos arranjos familiares não como indesejáveis, 

patológicos, como um risco a transmissão da diferença e a própria subjetivação da criança, 

mas sim como fenômeno histórico. Portanto, devemos entender a função paterna tal como é 

descrita na teoria psicanalítica, como uma categoria histórica e não universal. A análise do 

debate pressupõe que primeiramente façamos um percurso de como a função paterna é 

desenvolvida nas teorias de Freud e de Lacan. 

Do pai da horda primitiva à tese do pai sedutor, assim como do pai como fantasiado 

pela criança, a figura paterna sempre foi central para a compreensão das estruturas psíquicas, 

e por isso sempre se destacou na Psicanálise freudiana, assim como a teoria dos complexos, da 

castração e das interdições fundamentais
29

, ameaça de castração e proibição do incesto. 

Em Totem e Tabu (1996), Freud afirma que o Édipo aponta para a pré-história dos 

seres humanos, se refere ainda às hordas primitivas, mas amplia seu olhar apontando o quando 

a relação edipiana é fundamental para compreendermos os desejos infantis, e claro, as 

neuroses. Nas tribos primitivas a morte do pai primordial era bastante comum, assim como o 

incesto. Segundo Birman (2001) os rastros do parricídio originário seriam duradouros e se 

perpetuariam através de elementos e traços característicos da subjetividade. Nesse sentido, 

pode-se dizer que carregamos a pré-história da humanidade, a capacidade de agirmos 

conforme a ausência de lei. O que nos leva a pensar a importância da Psicanálise, visto que ele 

nos possibilita, pelo menos em tese, um maior domínio sobre aquilo que escapa do 

inconsciente.   

Freud, ainda em Totem e Tabu nos apresenta o estatuto do que podemos chamar de 

―aparelho filogenético originário‖, fundamento de toda a singularidade da história edipiana 

dos sujeitos e que pode pela amplidão de sentido remontar à origem das instituições, 

familiares, escolares, sociais e culturais. Ao elucidar a questão da filogênese da interdição ao 

incesto, o mito reforça a importância de tal interdição para a estruturação do aparelho 

psíquico, seja nos casos de neurose, psicose ou perversão, mesmo que não tenha se dedicado 

tanto às duas últimas estruturas.   
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 Cf. ANTONIO, Maria Carolina A & MENDES, Tássia N. Eide. Antropologia e Psicanálise: entrevista com 

Cristian Dunker. Revista de Antropologia Social dos Alunos do PPGAS-Ufscar,v.3, n.2. jul.-dez. p.121-146, 

2011.Acessado em 25 de março de 2019, disponível em: http://www.rau.ufscar.br/wp-

content/uploads/2015/05/Vol3no2_ENTREVISTADUNKER.pdf.   
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 Em Totem e Tabu, Freud afirma que duas interdições ou proibições foram fundamentais para a passagem da 

humanidade da selvageria para a cultura, a saber, a interdição ao incesto e ao parricídio. E de forma muito bem 

humorada ainda aponta a interdição da relação genro/sogra afirmando seu caráter naturalmente problemático. 
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Laplanche e Pontalis (2001) afirmam que, embora questionável historicamente, o 

Édipo é uma hipótese de Freud que deve ser compreendida mitologicamente, mas ressaltando 

suas reverberações sobre todo e qualquer ser humano. ―A sua eficácia vem do fato de fazer 

intervir uma instância interditora (proibição do incesto) que barra o acesso à satisfação 

naturalmente procurada e que liga inseparavelmente o desejo à lei (ponto que J. Lacan 

acentuou)‖ (LAPLANCHE e PONTALIS, 2001, p. 80). 

Retomemos a fórmula proposta por Freud sobre como se configura o complexo de 

Édipo no menino, mesmo que em sua manifestação positiva e simples (Freud, 1996): o 

menino deseja a mãe e se opõe ao pai. A saída da relação edipiana se configura a partir de 

outro complexo, a saber, de castração, que se realiza quando o menino por ter medo do pai 

abre mão do desejo que era dirigido à sua mãe e encontra como recurso final a identificação 

com o pai.  Ou seja, para Freud a função paterna é a de promover uma castração/interdição 

fundamental para que o sujeito possa se dirigir ao mundo paterno, e assim adquirir sua 

identificação sexual.  

É também a partir da interiorização dessa autoridade do pai que se origina o supereu, 

que pode ser compreendido como uma instância moral nascida dessa proibição ao incesto. O 

supereu é fundamental por possibilitar ao sujeito tanto o desejo de querer parecer/ser o pai 

quanto a negação desse desejo, tão fundamental para construção de sua identidade própria. 

Portanto, podemos afirmar que para a Psicanálise freudiana só é possível ao sujeito sair do 

Édipo pela via da consciência e moralidade, e por isso são tão importantes o abandono do 

desejo incestuoso e do parricídio, que só é possível via interdição por uma figura paterna.  

 A castração, portanto, surge para a criança como a condição para sua estruturação 

psíquica saudável. E como afirma Birman (2001) é a imposição dessa lei que regula toda a 

afetividade do menino em seu primeiro espaço de ensaio social, a família, assim como acaba 

por delinear sua possível identidade sexuada e seu erotismo. Michel Tort (2017) chega até 

mesmo a defender que em certo momento ocorre um apagamento da figura paterna na 

explanação freudiana sobre o processo edipiano, e levanta tal hipótese por perceber que Freud 

ao desenvolver sua leitura sobre as figuras paterna e materna fora se aprofundando nas 

questões de gênero e sexo que permeavam sua época. E assim, a figura materna deveria 

ocupar uma posição secundária quando comparada à figura do pai.
30

 A psicanalise freudiana 

parece sempre sustentar a ideia de que sempre será o pai o grande agente da castração e da 
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 Aqui reside um ponto sempre retomado pela Teoria Crítica, pois para eles as figuras paternas e maternas são 

muito mais funções que papéis, estes que só podem ser ocupados por pessoas do sexo masculino ou feminino. 

Alargando os conceitos de pai e mãe pode-se compreender que um partido político ou até mesmo um líder pode 

ocupar uma função paterna na vida de um sujeito.    
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interdição, pois a angústia de castração, para ele, mesmo quando provocada pela mãe, seria 

originária do pai. Para Tort, então, já existiria em Freud uma crença na inabalável ―solução 

paterna‖.   

Markos Zafiropoulos (2014) nos apresenta uma releitura da teoria dos complexos de 

Freud a partir da teoria lacaniana. O psicanalista afirma que esta pode ser apresentada em dois 

planos: um que apresenta o declínio da imagem paterna, no qual Lacan teria sido influenciado 

diretamente pela sociologia de Durkheim e suas leituras sobre as condições históricas da 

família, e um segundo momento em que Lacan teria se aproximado do estruturalismo 

proposto por Lévi-Strauss, tempo em que entenderia a função paterna na dimensão simbólica. 

Tais afirmações podem ser comprovadas ao realizarmos a leitura de ―Os complexos familiares 

na formação do indivíduo‖. Nesse escrito, Lacan (2003) demonstra ser influenciado pela tese 

da contração familiar, assim como da perda da autoridade do pai, ambas apresentadas por 

Durkheim (1892/1921) em ―La famille conjugale‖, onde o sociólogo descreve como ocorreu o 

declínio da imago social paterna, que consequentemente produziria uma dificuldade quase 

generalizada de identificação da família, e assim, do Complexo de Édipo. Fenômeno social 

que explicaria a razão da fratura família/sociedade via degradação de um espaço social 

importante para os processos de subjetivação da criança, pois se a imago paterna está em 

declínio, devido à transformação da família extensa, patriarcal, à sua forma mais conjugal e 

reduzida, marcada por interesses mais matrimoniais onde a figura do pai possui menos poder e 

autoridade do que pelo patriarcalismo e dominação masculina, o modelo de família tal como 

pressupunha Freud não mais existe.  

Em Lacan, são determinantes que existam as condições para a experiência do 

complexo de Édipo. A neurose, por exemplo, é compreendida pelo psicanalista francês como 

produto resultante das modificações das interdições. Tal como afirma: ―Nossa experiência nos 

leva a designar a sua [da neurose contemporânea] determinação principal na personalidade do 

pai, sempre de algum modo carente, ausente, humilhada, dividida ou postiça‖ (Lacan, 2003, p. 

67). O autor deixa claro na passagem que, a dita fragilização da figura paterna, resultante do 

fenômeno social apresentado anteriormente, seria a causa do desaparecimento paulatino de 

qualquer imperativo de autoridade e interdição. Nesse contexto, poderíamos pensar que a 

imago paterna teria dificuldade em se contrapor à materna. Como afirma Birman (2006), para 
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Lacan, a tarefa da Psicanálise seria fortalecer a imago paterna no sujeito, algo que lhe 

possibilitaria uma relação triangular e o lançaria no espaço social das trocas com os outros.
31

  

Em vez de universal, como propõe Freud, em Lacan as interdições e a castração, nesse 

momento são socialmente determinadas e relativas às especificidades de uma estrutura social 

e familiar onde um pai atua conforme as condições sócio-históricas que possibilitam o 

exercício de sua autoridade. A novidade lacaniana acerca do Édipo se justifica pela presença 

de uma relatividade sócio-histórica que impõe a incerteza sobre a permanência da presença 

paterna, e a coloca como uma variável que pode não ser encontrada em todas as situações. 

Outro fator importante é a destituição da família patriarcal como a única capaz de fornecer as 

condições sociais mais fecundas à castração, ao desenvolvimento saudável dos indivíduos.  

A partir da década de 50 do século XX, mais precisamente depois de 1953, Lacan salta 

em direção ao estruturalismo de Lévi-Strauss, deixando para trás os condicionantes 

apresentados por Durkheim. O psicanalista francês reformula seu arcabouço teórico saindo de 

uma tópica pautada no imaginário para uma que se instaura no campo simbólico. A noção de 

família acaba por ser substituída pelas relações de parentesco, e a função paterna acaba por ser 

mediada pelo significante Nome-do-Pai.  

A partir de Lévi-Strauss (1947), mas precisamente sobre seus estudos sobre as 

estruturas elementares do parentesco, Lacan (1995) propõe que o Édipo seja agora 

compreendido no rastro da natureza (polo materno) à cultura (polo paterno). O Édipo agora 

acaba por se configurar como um processo violento de retirada da criança do espaço materno. 

O responsável por esse corte seria o pai, que a partir de tal ação retiraria a criança do espaço 

do imaginário para inscrevê-lo no simbólico, no campo social, este também fundado por 

interdições
32

.  

Na perspectiva lacaniana, a criança precisa se separar da mãe, mas não possui 

originalmente todos os recursos para realizar tal tarefa, por isso precisa de um auxiliar 

exterior. Esse apoio seria exercido pela lei simbólica do pai com o objetivo de impedir que a 

criança se fundisse com a mãe. O Nome-do-Pai, portanto, seria o significante que introduz a 

lei (simbólica) da interdição do incesto no inconsciente. ―É no Nome-do-Pai que devemos 

reconhecer o suporte da função simbólica que, desde a aurora dos tempos históricos, identifica 

sua pessoa à figura da lei‖ (LACAN, 1999, p. 276). 
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 É importante destacar que existe uma diferença fundamental entre Freud e o Lacan influenciado por 

Durkheim, a saber, que enquanto o primeiro atribuía um caráter de universalidade ao Complexo de Édipo, o 

segundo condicionava sua realização a determinadas condições sociais.    
32

 Devido tal posicionamento atribui-se a Lacan uma possível virada linguística no escopo da Psicanálise. A 

linguagem seria a única ferramenta de inscrição do sujeito no campo simbólico.  
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É nessa virada estrutural e simbólica que Lacan apresenta uma nova leitura do Édipo, 

que a partir de então deixa de ser apresentado como um complexo e se transforma em 

estrutura, esta que possibilita a normatividade da função do pai quanto a sua capacidade de 

lançar o sujeito no mundo simbólico. No Seminário 5, o autor chega a afirmar que o Édipo e a 

função do pai podem ser compreendidos como uma única e mesma coisa: ―Não existe a 

questão do Édipo quando não existe o pai, e, inversamente, falar do Édipo é introduzir como 

essencial a função do pai‖ (LACAN, 1999, p. 171). 

Desse modo, podemos afirmar que Lacan parece promover um duplo reducionismo. 

Primeiro no que se refere à equivalência da função paterna ao Édipo, e segundo por colocar 

em evidência apenas a influência da figura paterna em diversos contextos, como a função da 

castração e a interdição ao incesto, pois segundo Lacan (1995) é do complexo de castração 

que resultam tanto o desenvolvimento psíquico quanto sexual dos sujeitos, estes que somente 

a partir de então podem se tornar homens e mulheres.  

É pela castração da mãe, com a consequente ameaça (no menino) ou nostalgia da falta 

a ter (na menina), que a lei do pai opera para a construção da estrutura psíquica, e até 

sintomática do sujeito quanto à sua economia do desejo.  Sem lei, tal como pensa Lacan, não 

há entrada no campo dos significantes, portanto, não existe sujeito desejante. Por isso 

podemos corroborar com Zafiropoulos (2002, 2014), quando este argumenta que o caminho 

de Lacan da década de 30 a 50 se inicia em uma crença inabalável no poder social do grupo 

patriarcal e se dirige às vicissitudes sociais e simbólicas da função significante do pai. Parece-

nos que para esse segundo Lacan são mais os efeitos inconscientes da função do Nome-do-

Pai, e não os fatos históricos e sociais que o delimitam, pois, a posição do Nome-do-Pai, 

assim como o pai como procriador, são questões que se encontram no nível simbólico. Podem 

materializar-se a partir de diversas formas e culturas, mas não depende de tais condicionantes, 

pois é uma necessidade de uma cadeia extensa de significantes (LACAN, 1999, p. 187). Nota-

se, portanto, que Lacan se afastou de Freud no primeiro momento, mas se reaproximou no 

segundo momento de sua pesquisa por encontrar na diferença existente entre significantes e 

significado o caminho para essa aparente contradição entre a linguagem e o mundo que ela 

tenta apreender.  

Joel Dor (1991), retomando Freud e Lacan corrobora com a ideia de que a noção de 

pai acaba por se tornar um operador universal, a-histórico, que estrutura o aparelho psíquico 

dos sujeitos. Por isso, para o autor, também importariam menos as condições sociais e 

familiares que originam o Édipo, visto que a função paterna não estaria limitada a sua 
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construção e manutenção social e familiar, mas sim ao seu registro simbólico universal. Nessa 

perspectiva, portanto, o pai da família tradicional, extensa, não seria mais importante que o 

pai de qualquer outro modelo de família. 

Lacan nos chama atenção ao afirmar que não devemos confundir a inexistência do pai 

na família com sua apresentação no complexo, pois a primeira noção paterna é apenas realista, 

já a segunda é simbólica. Ou seja, a inexistência de um pai, não se realiza pela sua ausência 

material e biológica, pois o pai é um significante. Por isso, para o autor, é nesse nível que 

devemos procurar as carências paternas, pois não iremos encontrá-las em nenhum outro lugar 

(LACAN, 1999, p. 180). 

Como vimos, embora Lacan abandone a tese do declínio do pai (entendido em sua 

dimensão de realidade), que parece carregar certa nostalgia em relação à fragmentação da 

família patriarcal e que servia de base para a leitura das neuroses, o psicanalista nos apresenta 

sua nova perspectiva colocando também em questão à lógica da função paterna, pois em sua 

tese, todo pai, simbolicamente, é inferior à função que deve exercer
33

. 

Em seu texto intitulado O mito individual do neurótico, Lacan (2008) afirma que 

existe sempre um declínio da figura paterna, de tal forma que a experiência do Complexo de 

Édipo acaba gerando um efeito mais patologizante do que normatizante. Por isso Erick Porge 

(2013) chega a afirmar que a própria conceituação do termo Nome-do-Pai aparece em Lacan 

com um tom depreciativo. Ou seja, mesmo com toda transformação da teoria lacaniana o pai 

parece ocupar um lugar degradante, mesmo que ele não associe essa característica da função 

paterna a uma crise da autoridade do pai na família, mas a condições estruturais. 

Zafiropoulos (2002) desenvolve uma crítica direta à leitura feita por parte da 

Psicanálise contemporânea. Para o estudioso muitos psicanalistas quando tratam do mal-estar 

em nossa cultura, se restringem ao texto ―Os complexos familiares na formação do 

indivíduo‖, onde Lacan disserta sobre a crise na família patriarcal. Tal leitura unívoca acaba 

por resultar em posturas clínicas e políticas que centralizam todas as questões que envolvem o 

psiquismo à lógica da necessária função interditora exercida pelo pai. O que se desvela, na 

posição desse grupo de psicanalistas, alguns dos quais trataremos na presente tese, é a junção 

das duas perspectivas teóricas de Lacan, a saber: a tese que entendia a função paterna como 

determinada sócio-históricamente e a que sustenta a dimensão a-histórica da função paterna. 

Diante de teses tão díspares se produziu uma síntese que defende a universalidade da função 
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 Eis um apontamento lacaniano importante para a possibilidade de levantarmos a tese de que a crise de 

legitimidade é generalizada, pois independente de contexto histórico, embora possa ser influenciado por ele, seria 

mais resultado de um processo de subjetivação.  
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paterna no campo do simbólico e a complementar afirmação de que mudanças históricas (crise 

do patriarcado) estariam alterando os processos de subjetivação por deslocarem o Nome-do-

Pai de sua função fundamental. 

Como veremos, aqui reside um paradoxo, pois para tais psicanalistas os elementos 

históricos seriam causadores da crise da função paterna e de sua inscrição simbólica, mas não 

seriam compreendidos como provocadores de novas formas de exercício de tal função, que, 

portanto, se mantém a-histórica. Por fim, a apresentação do problema apresentado no 

panorama da Psicanálise contemporânea nos serve de base para compreendermos e nos 

situarmos diante de um problema epistemológico no âmbito da teoria psicanalítica. Qual de 

fato é o lugar do singular (sujeito) em meio ao plural (cultura e sociedade) em tempos de 

transitoriedade de valores? É justamente com o objetivo de responder a tal indagação que 

dissertamos no próximo tópico sobre a Psicologia Social desenvolvida por Adorno e 

Horkheimer.  

Porém, mesmo reconhecendo a relevância e originalidade dos estudos psicanalíticos 

desenvolvidos pelos frankfurtianos, é importante destacar que estes não tiveram contato com a 

escola lacaniana, e claro, com a consequente reviravolta linguística ocasionada por ela no 

escopo do saber psicanalítico, por tal motivo é importante destacar alguns princípios básicos 

da Psicanálise contemporânea a partir de seus principais expoentes.  

Jean-Pierre Lebrun (2011), no livro Un monde sans limite, argumenta que a sociedade 

contemporânea sofre com a ―dessimbolização‖, fenômenos este causado pela fragmentação da 

família enquanto instituição e pelo consequente declínio do patriarcado. O autor desenvolve 

sua tese a partir do que colocava Durkheim, e afirma que a família hoje se desvincula do 

social e passa a resolver seus conflitos internamente, o que leva ao desaparecimento da 

hierarquia entre o casal e sua atenuação entre as gerações. Daí teria resultado o declínio da 

autoridade do pai e da legitimidade de sua intervenção como terceiro, como figura de exceção. 

E, em segundo, Lebrun visita Lacan, citando justamente o texto de 1938 ―Os complexos 

familiares na formação do indivíduo‖, para sustentar que há um declínio da função paterna na 

atualidade. Por declínio da função paterna Lebrun entende um mundo sem referência paterna, 

sem lugar para um pai. Trata-se, como o título do livro indica, da passagem de um mundo 

delimitado, circunscrito, a um mundo sem limite. Falta limite, afirma o autor, ou seja, falta a 

função do pai de castração, de representante de um limite, cujo paradigma é o interdito do 

incesto.  
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O psicanalista belga analisa a lei francesa de 1970, já citada anteriormente, que 

substitui o uso da terminologia ―autoridade paterna‖ por ―autoridade parental‖, pois 

compreende que tal mudança acaba por deslegitimar a já frágil autoridade paterna e, também 

coloca em risco a desinscrição da diferenciação entre mãe e pai, funções contrárias e dialéticas 

tão necessárias para a trajetória edipiana do indivíduo. Tal lei, seria apenas o conteúdo 

manifesto que comprovaria um fenômeno que não deixaria lugar para a alteridade e que 

colocaria o pai em um lugar de estrangeiro para o filho. Trata-se de anunciar que nesse 

contexto a função paterna seria destituída, o antes interditor, portanto, seria agora apenas um 

apoio à mãe, uma redundância funcional presente nas novas configurações familiares. Essa lei 

produziria, portanto, o sentido da dessimbolização, já mencionada, de uma sociedade onde os 

laços não seriam mais institucionais e obrigatórios, mas livremente consentidos. Desse modo 

o que estaria em jogo seria todo o equilíbrio da triangulação do complexo, que estaria em 

processo de ruptura, pois a função paterna não atuaria mais como oposição à materna, 

quebrando, portanto, a possibilidade de apresentação para a criança de uma condição dialética 

(LEBRUN, 2011, p. 60). 

O psicanalista se posiciona a favor da manutenção da oposição entre as funções por 

acreditar em sua função na resolução do complexo de Édipo. O autor afirma que a anulação da 

função do pai resultaria na univocidade da mãe, em uma permanência do estado pré-edipiano, 

assim como no lançamento de um desejo indiferenciado e mortífero, ou seja, um desejo que 

não se lança a qualquer possibilidade de se constituir pela alteridade. 

A predominância do matriarcalismo sobre o patriarcalismo justifica ainda a 

substituição da dimensão simbólica pela imaginária. Podemos chamar esse simbólico de 

―pseudo-simbólico‖ ou ―simbólico virtual‖, virtual por só existir enquanto potência, e não em 

ato, por isso defender que nele a castração falha:  

O simbólico que chamamos de virtual […] torna caduca a tarefa tradicionalmente 

atribuída ao pai de atualizar a castração. E vice versa, o declínio da função paterna 

na nossa sociedade deixa se desenvolver em um mundo onde a castração é sempre 

remetida para mais tarde (LEBRUN, 2011, p. 159). 

 

Para o autor, o pai é um terceiro na relação da criança com a mãe, e atua como um 

limite, este que não se sustenta sozinho, pois precisa do reconhecimento da mãe e claro, da 

chancela da função paterna pelo social e de resguardo de seu lugar. Ou seja, o social deve 

garantir a validade de sua função já evidenciada na esfera privada familiar. Como exemplo de 

tal necessidade de confirmação da paternidade o psicanalista cita como exemplo o que ocorre 

no Marrocos, país onde mulheres solteiras não podem colocar seu sobrenome no filho. Em 

casos assim cabe ao funcionário público responsável pelos registros escolher um sobrenome. 
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Para Lebrun, essa interdição mostra que no Marrocos o social se autoriza a negar que um filho 

tenha apenas a mãe, e com isso passa a atribuir a função paterna a tarefa de possibilitar um 

lugar para a criança na estrutura familiar.  

O funcionamento social em uma cultura que substitui a função paterna da interdição e 

castração pela materna de acolhimento e positividade, portanto, pode ser considerado o 

produtor de processos de subjetivação e estruturação de sujeitos perversos, visto que tais 

indivíduos não receberiam essa marca fundamental da negação dos seus desejos mortíferos e 

incestuosos. Na experiência da perversão o campo do simbólico também é reconhecido pelos 

sujeitos, mas não se consente a ele. Surge então uma brecha entre o individual e o social em 

que se manifesta um sujeito incapaz de se colocar no lugar do outro, ou melhor, que se coloca 

no lugar do outro na medida em que toma esse lugar e anula o sujeito que antes o habitava. A 

sociedade da crise de legitimidade, portanto, oferece aos indivíduos perversos a lógica da 

positividade, ou seja, a crença constante na afirmação de seu desejo individual pode e deve ser 

sempre realizado. Em tal sociedade é possível ―se imunizar contra o pai‖ (Lebrun, 2011, p. 

148) e claro, contra suas interdições.  

Haveria então uma configuração nova do trio que o triângulo edipiano introduz, 

tanto na família como no social: uma mãe que continua protegendo seu filho – não é 

essa a função do social, do qual se pede proteção? – um pai que não consegue mais 

cortar a mãe – o que atestaria seu declínio – e um sujeito que pode, nessa posição, 

continuar esperando obter a manteiga e o dinheiro da manteiga. É a enfrentar as 

consequências de tal dispositivo que a sociedade se vê obrigada hoje, a menos que 

ela invente novas modalidades de acesso ao terceiro (LEBRUN, 2011, p. 148). 

 

Recorrendo a elementos históricos, Lebrun cita o código de Napoleão, de 1804, mas 

que perdurou até 1960 cumprindo a função paterna de interdição por utilizar-se da força da lei 

e da autoridade do Direito. Segundo o psicanalista, o direito e as leis exerciam essa função de 

referência terceira que desaparece na atualidade. Em tal documento o casamento civil seria 

chancelado a partir de um contrato formal e vitalício entre as partes, assim como descrevia a 

família como uma instituição hierárquica em que a autoridade seria o pai. A lei, portanto, 

servia de terceiro elemento de um único modelo de família, e claro, de uma referência 

simbólica que lança o sujeito para o campo do Outro.   

Até aqui nos parece que Lebrun se posiciona de forma conservadora do ponto de vista 

da estrutura familiar, defendendo monoparentalidade, mas é importante destacar que para o 

autor existe uma diferença entre ser pai e mãe e exercer as funções paterna e materna na vida 

de alguém, nesse sentido uma mulher poderia muito bem exercer a função paterna à medida 

que representa essa lei interditora do desejo infantil. De fato, observamos que o casamento 

deixou de ser um contrato para se tornar um ritual em que duas pessoas tomam a iniciativa de 
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compartilhar parte de suas vidas e sentimentos. Um fator importante que devemos levar em 

consideração é que a não obrigatoriedade legal de permanência vitalícia entre dois sujeitos 

pode diminuir consideravelmente a infelicidade conjugal, assim como vários tipos de 

violência.  

Michel Schneider (2007), importante psicanalista francês também critica as leis 

francesas dedicadas ao registro de crianças. Na França, atualmente, a criança não recebe 

obrigatoriamente o sobrenome do pai, mas sim o da família. Tal legislação possibilita aos 

pais, escolherem qual o sobrenome que darão ao seu filho, que pode ser apenas o de um deles 

ou os dois. Segundo o autor, tal possibilidade de escolha não possui relação com a questão da 

igualdade de gênero, mas sim com a inscrição do Nome-do-Pai, que pressupõe uma hierarquia 

entre os componentes da família. 

Assim como Lebrun, o psicanalista francês se posiciona a favor da manutenção da 

hierarquia entre os sexos, pois só assim as funções materna e paterna seriam delimitadas e 

polarizadas. Parece-nos que na ótica do autor a atribuição do sobrenome do pai ao filho 

produziria um efeito simbólico fundamental para que a criança não fosse inserida em uma 

relação muitas vezes indiferenciada com a mãe. O sobrenome, portanto, seria um símbolo 

paterno que delimitaria à criança seu não pertencimento à mãe.  

A função paterna permite à criança adquirir sua identidade de sujeito por essa 

nominação não escolhida. Ela não a garante. Mas com a transmissão de um 

sobrenome da mãe, essa inscrição corre o risco de se tornar impossível 

(SCHNEIDER, 2007, p. 86, tradução minha).  

 

Nota-se a semelhança existente entre os argumentos apresentados por Lebrun e 

Schneider. Os casos citados retratam situações diferentes do ponto de vista legal, mas que 

produzem o mesmo efeito, a saber, a retirada da força do barramento do desejo instaurada pela 

lei paterna via dimensão simbólica. A sustentação de Schneider (2007) se justifica pela 

diferenciação existente entre a doação do nome e a transmissão do sobrenome, pois enquanto 

um primeiro se lança no imaginário o outro se constitui enquanto elemento simbólico, pois 

anuncia simbolicamente o lugar do sujeito na filiação, algo que garante, também 

simbolicamente, sua inscrição intergeracional. Como defende o psicanalista, os laços 

familiares não resultam da ação dos sujeitos, mas sim de algo que não lhes é possível 

escolher, tal como seu sobrenome, seu sistema linguístico, etc. O que Schneider quer destacar 

é que existe uma redução de poder do indivíduo diante do simbólico, pois este se impõe como 

algo determinante na estrutura psíquica.  

Também o psicanalista Charles Melman (2002, 2010) compreende o problema da crise 

de legitimidade a partir da crise do patriarcado. Para ele, de fato vivemos na era em que o 
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patriarcado declina e o matriarcado se sobrepõe. O declínio do patriarcado, para o 

psicanalista, se enquadra no escopo de vários outros declínios, tais como: do sagrado, da 

autoridade, do saber, dos limites, etc. Uma sociedade matriarcal só se estrutura enquanto tal a 

partir do momento em que os sujeitos que a vivenciam não respeitarem mais a referência 

paterna, ou seja, as leis, os interditos. Em tal cultura o Nome-do-Pai não tem mais seu poder 

simbólico.   

[…] devido ao declínio do patriarcado, ao fato de o pai não ser mais uma instância 

amada e privilegiada e cuja autoridade é reconhecida, o matriarcado se torna a forma 

dominante de criação das crianças e então causa sintomas novos aos quais devemos 

responder (MELMAN, 2010, p. 230).  

 

Porém, é importante destacar que para o autor o matriarcado não é um retrocesso, mas 

sim um progresso em diversas dimensões, tais como a cultural e a psíquica. O matriarcado 

marca a entrada dos sujeitos em um novo pacto simbólico, que precisamos dar conta enquanto 

analistas, educadores, sociólogos e filósofos. A questão é que para ele no matriarcado só 

existem relações dualistas, quebrando, portanto, a triangulação dialética edipiana. Nesse 

contexto, as relações seriam muito mais fusionais e indiferenciadas, sem mediação, e claro, 

diretas. No matriarcado não existe mais a lei paterna para demarcar a separação entre a mãe e 

a criança, o que poderia produzir uma geração de sujeitos perversos, pela sua impossibilidade 

de compreender que no âmbito cultural seu desejo não impera.  

Melman (2010) então fala de uma ―nova economia psíquica‖ como produto resultante 

dos espaços de socialização da contemporaneidade e seus novos elementos simbólicos. Tal 

economia seria comum a um sujeito ―atópico‖, ou seja, sem lugar, sem sentido para a vida. 

Talvez por isso tenha aumentado tanto a quantidade e frequência de pessoas viajando em 

busca de novos lugares. Do ponto de vista sexual, Melman afirma que os sujeitos se deparam 

com a dificuldade de construir sua identidade, visto que a diferença entre o casal que compõe 

seus primeiros outros fora substituída pela igualdade, gerando uma dinâmica de ambiguidade 

referencial.  

Melman (2002) não defende que retornemos ao patriarcalismo para resolvermos os 

problemas de uma geração entodada, mas afirma que somente o patriarcado garante o 

exercício da função paterna, as necessárias interdições e com isso a formação de sujeitos 

capazes de compreender que identidade é diferença.  

A posição do pai, de fato, só pode depender do patriarcado. Se não, o pai é esse 

homem qualquer que conhecemos hoje, um pobre tipo, até um cômico. De onde ele 

pode tirar sua autoridade, em uma família, se não do valor atribuído ao patriarcado? 

Um pai não pode se autorizar a si mesmo, ele só pode ser autorizado pelo 

patriarcado (MELMAN, 2002, p. 152-153, tradução minha). 
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Portanto, Melman aponta diversos problemas de sociabilidade nas sociedades 

matriarcais, mas não apresenta uma saída viável, nos deixando com a sensação de que apenas 

pelo retorno do patriarcado superaríamos a crise de legitimidade generalizada. Para Lebrun, 

Schneider e Melman não existe a possibilidade de pensarmos uma saída para a crise do 

patriarcado sem pensar no retorno de seus elementos, tal posicionamento se justifica, como já 

vimos, por ser a Psicanálise a detentora de um discurso universalizante e atemporal, que como 

tal acaba desprezando elementos históricos.  

 Poderíamos então considerar os conceitos psicanalíticos sem entrarmos em contradição 

ao reconhecermos elementos históricos e sociológicos? A resposta pode ser afirmativa se 

analisarmos o que construíram os frankfurtianos em termos de quadro referencial teórico. A 

suposta atemporalidade da Psicanálise é conceitual, assim como sua universalidade, tal 

característica não a impede de nos fornecer os elementos necessários para a crítica da cultura, 

de suas singularidades e de seu impacto sob os processos de subjetivação.  Podemos, a partir 

de tal premissa, defender que os próprios conceitos e enunciados psicanalíticos são 

historicamente construídos, e por isso entenderemos que sua postura crítica diante do novo é 

apenas uma entre outras possíveis. Por isso, a seguir exploraremos, justamente, novas 

possibilidades de se pensar a trajetória edipiana e a função paterna, mesmo que desatreladas 

da necessidade de uma hierarquia entre os sexos e entre o pai e a mãe, assumindo que esses 

próprios conceitos podem e merecem ser revisados. 

 

4.1 A crise da autoridade enquanto crise de legitimidade 

 

É justamente com a teleologia de relacionar as modificações sociais resultantes dos 

processos históricos que podemos investigar a relação objetividade-subjetividade no que se 

refere à formação humana, e para que tal tarefa possa ser levada à frente podemos iniciar 

levantando uma pergunta fundamental construída pelo psicanalista Belga, Jean-Pierre Lebrun 

(2008): O que nos acontece hoje nas sociedades avançadas? 

Pode-se afirmar inicialmente que a resposta para a pergunta anteriormente realizada 

não pode ser encontrada de forma absoluta, visto que teríamos muitas dimensões para serem 

analisadas, mas podemos começar ensaiando um possível entendimento a partir da análise de 

um fenômeno que parece se apresentar frequentemente no âmbito da educação familiar, a 

saber, a dificuldade dos pais hipermodernos pronunciarem a palavra ―Não‖ aos seus filhos.  

Com efeito, não há rastros na História de uma geração de pais que não reconheça 

para si a legitimidade de poder – e até dever – interdições aos filhos. Hoje, como 
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sabemos, muitos pais sentem-se até obrigados a estar sempre em condição de atender 

aos pedidos dos filhos, e o argumento que acabaram dando ao clínico para justificar 

esse comportamento é que, caso contrário, arriscam o filho não gostar mais deles 

(LEBRUN, 2008, p. 21).  

A partir da ―Teoria dos Complexos‖, apresentada pela Psicanálise, se sabe que os 

primeiros objetos de desejo de uma criança, mesmo que ainda não percebidos de forma 

consciente, são os pais. É na relação edipiana que se constrói o espaço para a estruturação do 

Ego. Porém, segundo Freud, não basta que essa relação exista, ela precisa alcançar sua 

finalidade apresentando em determinado momento as interdições ao sujeito para que este se 

veja diante de um Não fundamental, que possui função reguladora necessária, pois é através 

desse primeiro barramento que o sujeito nota que nem todo desejo pode ser satisfeito 

imediatamente. É aqui que segundo Lebrun reside o cerne do problema da Crise de 

Legitimidade enquanto tal. Crise esta que, segundo Marcuse (1997), se estendeu ao conjunto 

do corpo social visto que líderes políticos parecem aproveitar o vazio de tal função para serem 

legitimados. É nesse ponto que Lebrun contraria o pensamento de Marcuse em A 

obsolescência da Psicanálise, ao afirmar que não é se colocando na função paterna que o 

político ou qualquer líder chega ao poder e controle das massas, mas sim por ser apenas um 

representante de tal função, um símbolo, que na sua ótica, não possui mais legitimidade. 

Relembrando outros tempos, Lebrun aponta que até pouco tempo o social era 

organizado conforme um modelo religioso. Da mesma forma que se reconhecia 

indiscutivelmente a existência de Deus e a autoridade de seu discurso, reconhecia-se a 

autoridade do rei, do pai, do professor, do chefe, etc. Nesse tempo da autoridade ocupávamos 

um lugar supostamente seguro para realizar interditos com toda legitimidade necessária. Mas 

com a morte de Deus, conforme anunciou Nietzsche, e com o processo de secularização
34

, 

destruímos o espaço do transcendental.  

Foi a partir dessas transformações resultantes dos processos históricos que segundo 

Lebrun (2008, p. 27) os pais passaram a proteger as suas crianças ―dos avatares e 

traumatismos engendrados pelas necessidades da vida coletiva‖. A instituição familiar, a 

quem antes cabia a tarefa de fornecer a preparação para a ocupação de um lugar na vida social 

e que sustentava tal funcão via legitimidade das diferenças das gerações, hoje mais parece ser 

espaço de trocas recíprocas e simétricas.  

Assim, pela primeira vez na História, a solidariedade entre o funcionamento social e 

o da família fraturou-se: a família, agora, protege os filhos da sociedade! Com o que 

aparece outra novidade: por não estar mais naturalmente ao trabalho que a leva a 
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Cf. MARRAMAO, Giacomo. Poder e secularização: As categorias do tempo. São Paulo: Editora da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), 1995. 
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renunciar a seu todo-poder infantil e a se separar de seus primeiros outros, a criança 

vê-se como que convidada a recusar esse trabalho (LEBRUN, 2008, p. 27). 

 Nesse sentido, Lebrun aponta que tal observação sobre o funcionamento da família já 

estava presente em Freud e Lacan e cita que o último em um congresso sobre psicoses da 

criança em 1968 já evocava uma época futura marcada por adultos que pareceriam crianças 

generalizadas, ou seja, uma época onde permanecer criança seria plenamente aceitável. Se em 

tal contexto somos forçados a nos sustentar no vazio do transcendente, ser criança, 

permanecer criança, seria a condição perfeita para que toda responsabilidade para com o 

coletivo e as leis fosse suprimida. Como já apontava Walter Benjamin, toda sociedade tinha 

na tradição da transmissão da experiência ao longo das gerações um ponto de apoio que 

fornecia as normas que regulavam as relações, mas hoje a dimensão do conteúdo da fala se 

restringe à sua funcionalidade, à sua dimensão pragmática, que se limita a trocar informações, 

sem fundar nenhum tipo de experiência válida para o coletivo (BENJAMIN, 1994, p. 114). 

 Como afirma Lebrun (2008, p.27), podemos nos apoiar no que Freud e Lacan 

afirmaram acerca da linguagem e sua função na vida do inconsciente, a saber, que a condição 

de ser falante sempre supõe que o sujeito já consentiu sua perda. Primeiro por ter estado no 

espaço do vazio por seus primeiros outros e posteriormente por ter que interiorizar esse 

mesmo vazio. O que Lebrun aponta aqui quando trata do sujeito perdido é que diante da 

realidade secularizada nós não temos mais qualquer ponto de apoio que nos sustente diante do 

coletivo. As normas que antes eram facilmente identificáveis e transmitidas de uma geração à 

outra parecem ter se diluído, visto que nenhuma criança precisa seguir as regras 

integralmente. Se somos hoje adultos incapazes de nos sustentarmos no vazio, como 

poderíamos fornecer conteúdos aos filhos para que esses sejam educados a partir de um 

processo que os possibilite pensar de forma legítima em seus papéis sociais? 

 Segundo o psicanalista belga, essa parece ser a dificuldade própria de nossos tempos, a 

saber, ensinar aos filhos que viver é abandonar um espaço de segurança e prazer fornecido 

pela mãe para enfrentar a lei do pai.
35

 Como os pais atualmente estão deslegitimados, Lebrun 

aponta que nossa sociedade acaba se transformando em uma comunidade de renegações, pois 

os filhos desobedecem às leis paternas em detrimento da ausência de um ponto comum 

sustentado socialmente. Assim o trabalho de subjetivação que a criança tem de realizar para 

assumir as suas responsabilidades enquanto sujeito consciente se esvai em um vazio de 

sentido, de legitimidade. Tal fato atinge tanto o sujeito individual quanto o sujeito coletivo, 
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 Cf. FREUD, Sigmund. Totem e Tabu e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Editora Standart brasileira, Imago, 

2006. 
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visto que o trabalho de estruturação do Ego se faz com relação às leis sustentadas 

coletivamente.   

 Diante dessa nova configuração social surge um sujeito que, contraditoriamente, é 

vítima e culpado pela construção de uma crise de sentido, visto que se encontra inserido em 

uma realidade social que supervaloriza a individualidade do sujeito, mas que parece não o 

preparar para sustentar-se através de sua singularidade. Segundo Lebrun, é a partir desse 

obstáculo que a ―máquina social emperra‖, pois com a ausência da promoção de interditos 

pelos primeiros outros as crianças podem passar a pensar que ―tudo é possível‖, inclusive a 

imposição do Eu em detrimento do Tu (LEBRUN, 2008, p. 31). Assim, a vida em 

coletividade se torna efetivamente difícil, pois surge uma geração de sujeitos que não são 

capazes de sustentar o choque de suas próprias violências, que, portanto, não poderá tomar 

outro caminho que não o da sublimação. Então, tal geração: 

Estará então fadada a seu funcionamento, apenas a seu gozo mortífero. Pais 

deslegitimados, muito ocupados em se interrogar sobre a legitimidade do que têm – 

ou não – que sustentar, não se sentem mais capazes de assimilar o golpe. Pior, 

consideram que não têm mais o dever de enfrentar isso. Mediante essa flutuação, 

essa ―folga‖ nas engrenagens o encontro parent-filho não ocorre: portanto, com 

muita frequência, está como que foracluído: o pai [parent] se esquiva do ódio da 

criança ou a ele se subtrai, evitando sistematicamente o conflito (LEBRUN, 2008, p. 

32). 

 Lebrun destaca aqui a função reguladora da paternidade e afirma que esta, por não 

mais ser capaz de suportar a legitimidade íntima inerente à interdição, acaba por não fornecer 

ao jovem um primeiro endereço para seu ódio, um espaço onde este possa notar que outro 

pode suportar mais ou menos bem este sentimento
36

. Logo, segundo o psicanalista, o jovem 

não percebe mais que transformar seu ódio em outra coisa não é só possível como necessário. 

Nesse sentido, podemos apontar que hoje, os jovens parecem não possuir endereço certo para 

seus ódios, mas sim um ódio generalizado que resulta em atos desmedidos de violência
37

. É a 

partir de tais relações que os primeiros passos para uma nova economia psíquica são dados. O 

que está colocado em questão aqui é o que Freud apontava em seus textos antropológicos,
38

 a 

saber, que o ―trabalho da cultura‖ (Kulturarbeit) é de instaurar um processo inconsciente 
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 Tal fenômeno pode nos fornecer material valioso, pois pode nos oferecer material para uma melhor 

compreensão do fenômeno da indisciplina, esta que tem se apresentado a partir das várias dimensões da 

violência. O bullying, o cyberbullying, as brigas físicas, a dificuldade de compreender e seguir os códigos de 

ética das escolas, embora não sejam problemas gerados apenas pelos estudantes, mas também pela própria 

cultura escolar, acabam atingindo a coletividade, criando espaços de tensão que dificultam o desenvolvimento 

intelectual e a saúde mental dos estudantes.  
37

 Podemos citar diversos casos em que jovens praticaram violência, mas basta apontar casos como Columbine, e 

Suzano, que possuem em comum o direcionamento do ódio individual ao alvo coletivo, que surge para os jovens  

como elemento simbólico de interdição. 
38

 Cf. FREUD, Sigmund. Totem e Tabu e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Editora Standart brasileira, Imago, 
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capaz de fazer os seres humanos viverem em coletividade transformando suas tendências 

mortíferas sempre que possível. 

Como sabemos, o processo de secularização alargou o espaço que antes ligava o 

transcendente ao transcendental
39

, fazendo com que o homem se veja diante de uma situação 

em que somente os fatos podem fornecer legitimidade às suas falas.  Podemos tratar então do 

que Lebrun (2008, p.33) chama de uma nova legitimidade, que toma o mundo das coisas 

como critério primeiro e último de legitimação. Legitimidade esta que mesmo que encontrada 

nas coisas não suporta sua função por ser falsa, fruto de uma estetização da vida, mediada e 

sustentada pela lógica do capital.  

Os sujeitos contemporâneos então se encontram diante de uma realidade que se 

perpetua superficialmente e que se estrutura sob um discurso sem legitimidade. Talvez por 

isso seja tão difícil falar um uma ideologia universal que regule as relações. Poderíamos 

apontar o capitalismo como uma ideologia unificadora, mas como sabemos desde Marx, uma 

ideologia só pode ser considerada positiva e válida se ao mesmo tempo em que fornece 

sentido às ações dos sujeitos individuais autônomos seja capaz de promover o sentimento de 

responsabilidade diante do trabalho coletivo, e como sabemos, nas sociedades ―avançadas‖ 

tais características não podem ser encontradas. Primeiro por ter promovido um modo de vida 

que promove um estranhamento quase generalizado do ser humano diante de sua própria 

natureza, e segundo por ter modificado a estrutura psíquica básica, pelos frágeis processos de 

subjetivação, sem os quais não há separação entre o eu e o outro, entre o individual e o social, 

ou seja, entre meu desejo e as leis sociais.  

O quadro que se apresenta até aqui é o de uma sociedade que tenta desesperadamente 

suplantar esse vazio inerente ao homem e à sua condição de ser falante substituindo as ideias 

pelas coisas, as palavras pelos objetos. É assim que até mesmo os pais e o sistema educacional 

tentam formar os jovens pela meritocracia, característica fundamental do pensamento liberal, 

visto que produz a ilusória crença no crescimento por merecimento e competência, 

pressupondo a existência de uma condição original universal e equânime entre os sujeitos. No 

âmbito educacional, tal ideologia produz diversas contradições. Uma delas se apresenta na 

necessidade de se trabalhar a partir de equipes multiprofissionais quando se foi educado para 

concorrer e não cooperar. Eis um abismo entre o que queremos enquanto corpo social e o que 

prefere a lógica de mercado.  

                                                             
39

 Os termos ―transcendente‖ e ―transcendental‖ são utilizados aqui no sentido posto por Kant em sua Crítica da 

Razão Pura, ou seja, a primeiro para se referir a um conhecimento externo a si mesmo, independente do sujeito, e 

o segundo para apontar um conhecimento inerente ao eu, que assim é conhecido como um eu transcendental. 
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Lebrun (2008) aponta que tais condições retratam o esfacelamento do coletivo, que 

antes formado a partir de uma condição de negatividade agora se vê estruturado por uma 

positividade universalizante que barra os sujeitos na tarefa de transmitir esse vazio necessário 

para superar a própria crise.  

Assim os sujeitos de hoje primeiramente se definem como detentores da 

positividade. A confiança atual da sociedade foi marcada por uma mudança 

profunda, inédita ao mesmo tempo que inelutável, que levou o que chamaremos 

imaginário social a não mais transmitir a legibilidade da negatividade inerente ao 

humano (LEBRUN, 2008, p. 35).  

A negatividade inerente à condição de ser falante para Lebrun ainda atinge um nível 

mais profundo à medida que salta do sujeito, em sua condição de ser linguisticamente 

estruturado, para o indivíduo, em sua condição biológica e corpórea submetida ao imaginário 

social da modernidade. Tal negatividade, que antes era facilmente encontrada pela via do 

transcendente lugar de Deus e sua autoridade, hoje parece não se manifestar. Vale ressaltar 

que para o psicanalista não era exatamente Deus que proporcionava a organização do coletivo, 

mas sim aquilo que ele permitia transmitir.  

Como notamos em Marcuse, em seu texto sobre a Cultura e Sociedade (1997), por ser 

o pai mais uma função do que um objeto, esse pode ser substituído por qualquer ideia ou 

abstração. Aqui na verdade reside o cerne do problema da crise de legitimidade, a saber, que 

estamos entodados, diluídos no todo da coletividade, sem termos noção e consciência do que 

nos transforma verdadeiramente em sujeitos (LEBRUN, 2008. p. 38).  

Enquanto a identidade do sujeito se estruturava via negatividade, via interdições, hoje 

a identidade se forma pela via da positividade e aceitação do indivíduo que se insere no 

coletivo. Talvez por isso seja tão comum que os jovens formem tantos grupos e lutem para 

entrar e permanecer neles. Esse movimento de formação grupal, que ocorre dentro e fora das 

escolas, é que hoje ilusoriamente fornece o sentimento de identidade, esta entendida na 

perspectiva dos frankfurtianos. Trata-se aqui de um passo que foi dado pela coletividade em 

que o sujeito muda radicalmente de uma economia psíquica neurótica para uma economia dita 

perversa via ausência de castração.  

Segundo Lebrun, estaríamos agora numa economia psíquica coletiva perversa 

instaurada pelo fato de não ter a negatividade um lugar reconhecido na vida coletiva. A 

castração, ou seja, a negatividade, não é mais o elemento fundante do laço social, mas sim 

aquilo que os sujeitos juntos renegam. E é nessa união que os desejos individuais passam por 

um processo de entodamento no qual nenhuma necessidade real individual pode ser satisfeita 

completamente, e as consequências dessa transformação radical encontram-se longe de serem 
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todas identificadas ou esgotadas. Os neo-sujeitos pensam que suas existências estão alienadas 

a uma associação e conexão com outros, mas em tal contexto a responsabilidade aumenta se o 

resultado alcançado não for o esperado. É por isso que ao mesmo tempo em que o indivíduo é 

aceito em um grupo, também sofre para sustentar essa maneira de funcionar que não lhe é 

própria e para qual não foi preparado.  

Por causa dessa transformação radical, o simbólico não é mais o que permite 

apreender o real. Tornou-se, em compensação, fonte de injustiça. O real não é mais o 

irredutível contra o qual o choque é inevitável, ele se tornou um traumatismo que 

tem de ser reparado (LEBRUN, 2008, p. 41). 

Nessa nova forma de funcionar socialmente o sujeito da positividade tenta saltar a 

instância negativa do real pelo entodamento que promove a passagem de um ―todos‖ 

incompleto para um ―todos‖ completo que se livrou da negatividade do real via coletividade. 

É por isso que se pode falar hoje em um funcionamento coletivo baseado na perversão, pois as 

sociedades atuais são formadas por conjuntos de sujeitos perversos que acabam por superar os 

neuróticos, que constituem desde Freud a maioria das populações. Se tal mudança for inscrita 

no nível do real estamos agora diante de um novo desafio para a Psicanálise, a saber, como 

intervir nesse novo processo de subjetivação e superar essa crise?  

A crise de legitimidade da qual falamos tem sua origem não somente nas modificações 

do mundo objetivo, mas também, e principalmente na transformação dos modos de 

subjetivação que, como se sabe, também são estruturados linguisticamente. É neste ponto, na 

questão da linguagem em Psicanálise, que Lebrun afirma que devemos nos deter se quisermos 

compreender qual o lugar que o sujeito ocupa nesse novo contexto social. 

Para Lacan, o fato de sermos desde já sujeitos falantes nos coloca diante de uma 

distância segura dos objetos. Existe assim um recuo inerente a quem estrutura o pensar e o 

falar linguisticamente. Falar pressupõe então um duplo movimento, o de se lançar ao mundo 

das coisas e ao mesmo tempo o de se diferenciar deste mundo. Alguns até afirmam veemente 

que os animais são diferentes dos homens por não possuírem linguagem. Ou seja, é a 

linguagem que nos difere e que nos torna seres tão singulares. Mas, ao mesmo tempo em que 

a linguagem pode ser entendida como um necessário mediador entre o homem e o mundo 

poder ser vista também enquanto condenação, visto que ela nos coloca diante dos limites que 

a ela são inerentes. Condenação esta que foi anunciada por Wittgenstein (2003, p. 245) 

quando disse que: ―os limites da minha linguagem significam os limites de meu mundo‖, visto 

que segundo sua filosofia analítica os sujeitos só se conectam ao mundo se suas linguagens 

conseguirem fazer justiça ao mesmo.  

Sabemos que, após Freud e Lacan, a Psicanálise identificou o ser humano como 
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espécie marcada pela fala e linguagem. Porém, como afirma Lebrun (2008) pouco conhecidas 

são as consequências dessa particularidade humana. A linguagem é como um sistema no qual 

o indivíduo humano deve entrar se quiser se conectar com outros sujeitos e assumir seu papel 

na coletividade. O sistema da linguagem, que já é por si estruturado linguisticamente, possui 

suas regras específicas que regulam o funcionamento de quem dele participa. Mas como 

sabemos a linguagem do sujeito tratado pelos filósofos é pertencente e estrutura o mundo da 

consciência, que para Freud e Lacan é apenas uma das instâncias que compõem o aparelho 

psíquico humano. A linguagem em Psicanálise pressupõe outro espaço, não consciente, mas 

que, como o consciente, também é estruturado linguisticamente.  

Para Lacan, essa Outra cena é a da linguagem – daí sua célebre fórmula: ―O 

inconsciente é estruturado como uma linguagem‖ -, e é precisamente a passagem 

necessária pelo sistema de linguagem que faz de um indivíduo um sujeito e que lhe 

dá um inconsciente, estando esses dois movimentos estreitamente ligados 

(LEBRUN, 2008, p. 50). 

 Esse sistema linguístico do qual falamos possui regras bem diferentes das que supunha 

Wittgenstein com sua teoria dos ―Jogos de Linguagem‖, pois na perspectiva psicanalítica as 

palavras são os elementos significantes, mas é em outro espaço que reside o significado do 

que é dito. Quando falamos nossos nomes, o fazemos para nos diferenciar de outros nomes 

que todos conhecem por pura convenção, mas que não nos remetem, necessariamente, ao que 

somos. Ou seja, falar é um ato que instaura uma distância irredutível entre as palavras e o que 

elas representam. Podemos sustentar, portanto, como afirma Lebrun, que a identidade de um 

sujeito é primeiramente negativa.  

As palavras que lançam os indivíduos ao trabalho de tornarem-se sujeitos devem 

assim, ser ditas pelos primeiros outros, ou seja, pelos pais. Ou seja, a estruturação do Eu 

depende em grande parte da negação posta pelas palavras do Outro. E não há garantia alguma, 

portanto, de que esse Outro diga quem Eu sou, visto ele também está barrado pela dimensão 

significante da linguagem. É no âmbito do presente paradoxo que segundo a Psicanálise 

lacaniana se resolve a questão da subjetivação, pois é essa impossibilidade de saber quem é o 

sujeito, que o induz à sua singularidade. Mas segundo Lebrun, ainda permanece uma questão 

fundamental: Como pode o sujeito tornar-se singular se tal condição depende das ―palavras do 

Outro a partir das quais ele é construído?‖ (LEBRUN, 2008, p. 53). 

O mais esperado nesse movimento de subjetivação e individuação é que esse sujeito 

que se estrutura permanecesse alienado a este Outro que o nega. Mas é esse novo vazio que o 

sujeito tem de enfrentar que o coloca diante da tarefa de aceitar essa negatividade e essa 

ausência de garantia de que o Outro o defina. O trabalho de subjetivação se completa, 
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portanto, à medida que o sujeito aprende a fazer objeção ao Outro. Como notamos, a 

linguagem não é uma simples ferramenta, como apontam muitos estudiosos em linguística, 

mas sim o elemento que subverte a natureza biológica do humano e faz até mesmo nosso 

desejo depender da língua.  

Até aqui a linguagem foi entendida na sua dimensão conceitual interna à Psicanálise, 

mas o movimento de subjetivação antes posto, segundo Lebrun, sofre alguma interferência 

diante das novas formas pelas quais o vazio é apresentado ao sujeito. A transmissão desse 

vazio pode parecer seguir um único caminho, que vai do singular ao singular, do pai para o 

filho, mas não podemos negar que o meio social também é importante e deixa seus efeitos no 

modo como a transmissão dessa negatividade opera. De fato, o humano também é resultado 

de sua interação entre com o mundo da vida, que se faz linguisticamente. Lebrun (2008, p. 88) 

procura desvelar a relação entre o universal e o particular, entre o individual e coletivo a partir 

de um esquema que comporta cinco níveis, que por dedução nos leva a notar como o coletivo 

atinge o sujeito em sua singularidade.  

O primeiro nível nos remete a tudo que tratamos anteriormente, ou seja, ao homem 

estruturado linguisticamente, ao vazio que lhe é inerente pelo simples fato de ser falante. Isso 

foi o que Freud chamou de recalque originário. Este que faz do sujeito um ser marcado pela 

insatisfação irremediável de sempre ter que suprimir seu gozo. O lugar do sujeito no social 

depende, portanto, dessa necessária supressão do gozo, dessa não realização dos desejos.  

O segundo nível nos direciona para a compreensão do sentido e importância atribuída 

ao interdito fundador posto pela proibição do incesto. É essa primeira lei que promove uma 

mudança na relação do individual com o coletivo na horda humana. É o Não instaurado em 

cada grupo humano que vai fornecer a possibilidade de convívio entre seus integrantes e vai 

sustentar a criação das leis em suas especificidades.  

O terceiro é chamado por Lebrun de momento da sociedade concreta, pois é o nível 

onde as condições objetivas e o momento histórico vão derrubar ou afirmar a necessidade da 

perda desse gozo. O quarto nível é o da família, o espaço dos primeiros Outros como já 

apontou Lebrun anteriormente. Neste nível estão os pais e a criança em um jogo onde os 

primeiros terão que tornar presente a necessidade da perda. Logo, é na relação com esses 

sujeitos que a criança vai encontrar a negatividade e a proibição instauradas pelas funções 

materna e paterna. Por fim, o último nível apontado por Lebrun que nos possibilita uma 

melhor compreensão da relação indivíduo-coletividade é o da castração, onde o sujeito vai ter 

que fazer sua a lei da linguagem para conseguir ter acesso aos seus desejos.  

Pois, daqui por diante, tudo se passa como se nossa sociedade, que podemos chamar 
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pós-moderna com Lyotard, hipermoderna com Lipovestsky ou ainda sobremoderna 

com Augé, não transmitisse mais a necessidade de um vazio, da subtração do gozo. 

Antes daria a entender que enfim nos teríamos libertado de todo limite, um limite 

que, aliás, sempre foi um freio à felicidade, essa felicidade à qual hoje estaríamos 

assim, todos, no direito de pretender (LEBRUN, 2008, p. 94). 

 

 A mudança de nível em nível que nos forneceu, segundo a ótica psicanalítica, a 

passagem do estado de selvageria ao estado social, não mais parece, nas sociedades 

avançadas, cumprir sua função, pelo menos não pelas mesmas vias. Algo se perdeu em meio a 

estas passagens de níveis, o próprio trabalho da cultura nos modos de subjetivação levou o 

sujeito nas sociedades industriais ao individualismo, ou seja, ao modo de ser mais adaptado à 

lógica do capital. 

Lebrun (2008) aponta três fatores que interviram diretamente no processo de 

individuação, a saber, o discurso da ciência, o liberalismo econômico, e o democratismo. 

Essas três forças unidas são responsáveis por aniquilar a negatividade sob o pretexto de que 

tudo pode ser realizado, pois a noção de limites não fica suficientemente clara para aquele que 

vive em meio a discursos tão liberais.  

 O que nos coloca diante de uma possível decadência da função da linguagem nas 

civilizações pós-modernas não é uma característica intrínseca a ela, mas sim, algo secundário 

que a faz sustentar um discurso, a legitimidade. Sem um discurso legitimado a tarefa 

estruturada linguisticamente de ajudar aqueles das gerações seguintes a consentir na subtração 

do gozo se torna difícil de cumprir. Os primeiros Outros agora perdidos na ―era do vazio‖
40

, e 

sem um referencial regulador, não ensinam mais os filhos a consentir na instalação de uma 

economia de desejo?‖(LEBRUN, 2008, p. 184). 

A Psicanálise tornou clara a noção de que no fundo nosso desejo é incestuoso e 

mortífero, mas que é próprio do processo de humanização negar essa natureza e aceitar um 

limite ao desejo.  

Hoje, a diferença dos lugares – notadamente entre pais e filhos – e a necessária 

subtração de gozo não se apreendem mais pelo reconhecimento espontâneo do lugar 

da exceção, o que portanto nos obriga a voltar à questão da autoridade. O lugar de 

onde a autoridade poderia se exercer ontem estava substancialmente ocupado e 

transmitido pela tradição; hoje sabemos, esse modelo está em crise (LEBRUN, 2008, 

p. 188).  

 

Por tais motivos, hoje se torna tão difícil para os pais renegarem os desejos de seus 

filhos e exercerem suas funções no processo de subjetivação, assim como se torna cada vez 

mais complexo o papel da escola enquanto espaço de ensaio social. É nesse contexto, que um 
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 Cf. LIPOVETSKY, Gilles. A Era do Vazio: ensaio sobre o individualismo contemporâneo. Lisboa: Relógio 
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segundo processo se apresenta aos sujeitos pós-modernos, a saber, a falta de limites simbólicos 

e corporais que atingem as crianças que se tornam adultos infantilizados por não terem 

passado pelo consentimento da perda em nome do qual será possível uma individualidade 

capaz de se sustentar na vida coletiva. Trata-se aqui de um salto sob a necessária castração do 

sujeito que o faz desrespeitar o primado do fálico.  

O funcionamento do neo-sujeito, portanto, é resultado da mutação do laço social e da 

grande confusão subjetiva que a ela se segue. Sem a instauração de uma dimensão social, 

inclusive educativa, que seja capaz de proporcionar a reorganização de suas pulsões e garantir 

a reatualização do recalque, só podemos esperar que as relações interpessoais se realizem a 

partir do espaço de uma perversão comum, onde normal seria viver junto, mas sem o Outro. 

Por fim, Lebrun defende que a substituição de um modelo social patriarcal pelo matriarcal 

promoveu uma crise de subjetividade e construção de identidade, visto que a interdição 

fundamental do desejo não mais pode ser efetivada pelos pais deslegitimados. Resta-nos então 

uma questão fundamental a ser respondida: será que apenas pela autoridade do Pai as 

interdições são possíveis? Quem são nossos primeiros Outros, ou seja, aqueles que exercem tal 

função em nossa sociedade? 

 

4.2 A formação do ideal do eu (Ichdeal)  

A compreensão do impacto dos nossos primeiros outros, ou das figuras paternas nos 

leva a investigar, a partir de da Psicanálise freudiana, a constituição dos ideais. Freud deixa 

claro que os ideais, em suas estruturas mais básicas realizam-se num dos caminhos 

percorridos pela libido após a consolidação do ego enquanto imagem coesa, em seu processo 

de individuação e de afastamento progressivo da posição narcísica originária. O ideal 

relaciona-se diretamente com a construção da auto-estima dos sujeitos e manifesta ―as ideias 

morais e culturais do indivíduo‖ (FREUD, 2010, p. 39). O ideal do ego é elaborado pela 

identificação subjetiva que o indivíduo constrói a partir dos seus primeiros outros, que são os 

representantes das figuras paternas e maternas, ou por seus substitutos, que podem, por 

exemplo, ser apresentados pela própria dimensão cultural.   

Na concepção freudiana ―a esse ideal do Eu dirige-se então o amor a si mesmo, que o 

Eu real desfrutou na infância (...), na qual ele era seu próprio ideal‖ (FREUD, 2010, p. 40). O 

Eu real, a qual se refere Freud é estruturado a partir de um todo poder que lhe é 

narcisicamente introduzido pelos pais e que promove uma sensação de imortalidade de si ao 

sujeito e o contato com sua ―essência‖. O Eu ideal não se reconhece como sujeito de falta, por 
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isso procura manter ―íntegra a representação da unicidade, continuidade e ipseidade do 

sujeito‖. O problema, do ponto de vista da introdução do sujeito no campo do Outro é que a 

partir daí o indivíduo só busca se relacionar com uma ―reedição inflacionada de um traço de 

sua forma passada ou presente, isto é, um outro idêntico‖ (COSTA, 1991, p. 120).  

Tal quadro configura a imagem do narcisismo primário, fundamental para o 

desenvolvimento do sujeito, pois possibilita a construção de uma primeira imagem para o 

sujeito, mesmo que sustentada por sentimentos como angústia e desamparo diante do 

princípio da realidade. O egocentrismo, como se chama o fenômeno da centralidade do eu nas 

relações, é resultado de uma negação da realidade externa ao sujeito a partir do acionamento 

de vários mecanismos de autodefesa. Porém, na perspectiva psicanalítica essa saída do ego é 

regressiva, ou seja, remete o sujeito para uma fase anterior do desenvolvimento ou a uma 

fixação na atual fase. Tal saída é contrária, embora não contraditória, ao destino da libido 

quando da formação do ideal do eu, que se volta para o futuro lançando o sujeito para 

ambiguidade de pensar como gostaria de ser em meio a um real que impõe diversas 

incertezas, mas também o gozo do reconhecimento da alteridade sem a qual não existe 

possibilidade de alcance do ideal. É aqui que surge o sujeito da falta, ou seja, o sujeito que 

segundo a Psicanálise lacaniana, passa a depender do desejo do outro.  

Pode-se formular, portanto, a tese de que o caminho para conquistar o ideal do Eu 

promove o desenvolvimento contínuo e mutação do Eu ideal, que só se realiza quando o 

sujeito aprende a renunciar o desejo individual e imperativo para alcançar o ―modelo ideal‖, 

mesmo que ―libidinizado‖. Esse modelo ideal também leva o sujeito psicológico a produzir 

projeções para o futuro, a pensar no amanhã, e por isso nas consequências de seus atos no 

campo do real. Mas o estágio do Eu ideal também pode configurar um abandono do 

enfrentamento da realidade por gerar um encantamento diante dos objetos, que passam a 

serem engodos ao desenvolvimento, visto que circunscrevem os indivíduos em estados de 

suspensão imaginária dos conflitos via idealização.  

Na idealização nada mais é do que o resultado de um Eu ideal atuante, pois se 

manifesta a partir de uma economia psíquica que faz o sujeito realizar a escolha de seus 

objetos sem considerar a dimensão da realidade, ou seja, sem aceitar que fatores externos a ele 

e estranhos ao desejo individual possam figurar. Levando em consideração que os conflitos 

psíquicos entendidos no contexto da presente tese não estão reclusos em si mesmos, mas sim 

envoltos pelos espaços que constituem o psiquismo, tal como os outros sujeitos e a cultura, 

podemos pensar as consequências da negação do outro como autoafirmação do eu, pois tal 
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fenômeno parece estar no cerce das maiores patologias psíquicas da contemporaneidade. De 

início, podemos questionar quais seriam os fatores socioculturais evocadores dos transtornos 

narcísicos. 

Para realizarmos a analise proposta é preciso que façamos a transposição dos conceitos 

da clínica psicanalítica para a leitura do mundo da vida e das relações coletivas, movimento 

feito até mesmo, como já vimos, pelo próprio Freud. Segundo o pai da Psicanálise, em 

Psicologia das Massas e Análise do Eu (2010), apenas através da identificação entre os 

integrantes da massa e do controle do narcisismo haveria a possibilidade da existência do 

corpo social. Tal tese freudiana foi duramente comprovada pela experiência do Nazismo, mais 

precisamente por tudo que ocorreu em Auschwitz. No ensaio anteriormente citado Freud 

referido ensaio Freud afirma que a única força latente e manifesta capaz de gerar a coesão 

social é o Eros, pois apenas a origem libidinosa das necessidades de socialização seria capaz 

de levar os sujeitos ao abandono de seus desejos mais narcísicos.   

As demarcações libidinais seriam, portanto, o elemento vinculativo dos integrantes do 

corpo social (das massas) ao líder, este que para os componentes da massa destina o mesmo 

amor a todos, assim como o fator de agregação dos indivíduos entre si em busca de 

identificação. O problema se apresenta justamente aí, na ilusória crença no amor e na 

identificação, pois a comunidade que se funda por tal lógica não se sustenta diante da 

necessidade de autoafirmação do eu quando passa a sofrer ameaças ao seu desejo e 

integridade. Podemos descrever a dificuldade que alguns brasileiros possuem em admitir que 

fizeram uma péssima escolha política, a partir da dificuldade de se responsabilizar por suas 

próprias escolhas, por isso podemos falar da mudança de uma estrutura neurótica, que se 

responsabiliza por tudo, por uma estrutura perversa, que enquanto tal opera pela tese de que os 

fins justificam os meios
41

.  

Outro fator que poderia explicar a postura do respeito a um líder sem legitimidade 

seria o medo do pânico, observado no discurso apresentado pela mídia de massa quando 

afirma que uma crise política levaria o país a um caos, pois as necessidades econômicas são 

urgentes. O pânico, na perspectiva psicanalítica, se caracteriza pela reação desproporcional a 

um fenômeno que cause medo ao sujeito, este que faz de seu objeto um perigo iminente e 

                                                             
41 Mesmo que tenham provas, não apenas evidências, de que elegeram um líder incapaz de representar toda uma 

nação e sua multiculturalidade, a estrutura psíquica perversa de tais sujeitos permanece unida pelo laço fascista 

que se forma a partir de um possível causa unificadora, tal como o fantasma do comunismo. Tal massa pedir a 

queda do seu líder seria um fato contraditório, pois equivaleria a matar simbolicamente o único pai, ou na 

verdade, sua própria fantasia.  
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impossível de ser superado. Podemos inferir, portanto, que no contexto do medo o narcisismo 

se torna proeminente e adquire uma nova manifestação, visto que a ameaça é sempre 

individual, tal como supôs Freud (2010) ao analisar a situação dos exércitos e dos grupos de 

fiéis religiosos. Nos casos citados os laços afetivos mantinham os membros unidos ao seu 

líder, que por sua vez funcionava como suporte contra o suposto perigo ou contra sentimentos 

violentos que se transformavam em agressão. Se tais laços desaparecem, os indivíduos ficam 

suspensos no vazio e perdem sua causa unificadora.  

Bauman (2005) atribui à impessoalidade operante no mundo atual a crença de que não 

existe mais a figura de um líder. O poder de consumo ofereceu aos sujeitos uma falsa noção 

de poder, mas que assim foi capaz de reforçar ainda mais o narcisismo dos sujeitos que 

integram as massas. Tal cultura, portanto, promove e sustenta o narcisismo a partir da 

competitividade, da meritocracia, etc. Mas apresenta dificuldade em formatar um projeto de 

desenvolvimento social baseado na colaboração mútua e na união dos membros da sociedade.  

As instituições militares e religiosas, como afirmava Freud, durante muito tempo 

ofereceram sustentação às ilusões do amor à coletividade, à pátria e à família, e 

consequentemente promoveram normatizações quanto ao modo de agir de seus membros. 

Porém, com o declínio de tais instituições (ou sua transformação), surge um substituto, a 

saber, a ideologia do consumo, que mesmo massageando a personalidade narcísica através da 

promessa da felicidade acaba produzindo segregação social. Nas propagandas publicitárias a 

ideologia do consumo é latente e manifesta. Não há ali nenhuma cobrança do consumidor, 

mas apenas promessas, inclusive inatingíveis. A única cobrança seria a adesão à ideia que 

sustenta a venda do produto, e não o produto em si mesmo. Essa adesão não ocorre por 

questões ideológicas ou políticas, ou por uma questão de necessidade orgânica, mas sim por 

simbolizar a realização de desejos estritamente singulares, embora imediatos. 

Nesse contexto pode então surgir um ―líder‖, mesmo que este não tenha um projeto 

claro de futuro ou qualquer possibilidade real de encarnar algum ideal a ser realizado fora do 

sujeito. Tal chefe poderia, em tal circunstância, apresentar diversas medidas repressivas, tais 

como retirada de direitos dos trabalhadores, cortes em setores sensíveis como educação e 

saúde sem sofrer maiores críticas por seus seguidores, visto que estão envoltos na cortina da 

idealização.  

Duarte (2002) nos explica:  

(...) um sujeito mal-constituído e empobrecido interiormente não tem propriamente 

uma percepção da realidade: ele simplesmente a torna igual a si, num procedimento 

análogo, porém simétrico, ao da falsa mímesis. A tal procedimento dá-se o nome de 

―falsa projeção‖: o pressuposto da percepção equivocada do mundo, que leva o anti-



 

73 

 

 

semita a ver o judeu (ou aquele que é diferente, em geral) como um animal daninho, 

cuja eliminação só faria bem à sua coletividade. Os autores chamam o produto dessa 

percepção fundamentalmente equivocada da realidade de ―semicultura‖, o espírito 

objetivo do capitalismo tardio, relacionando-o com o tipo de caráter propício à 

depauperação através da cultura de massas [grifo nosso] (DUARTE, 2002, pp. 48-

49). 

 

Os ideais de consumo parecem estimular exacerbadamente essa falsa projeção dos 

desejos humanos a partir dos signos de consumo, ou seja, apresentando aos consumidores algo 

além do produto em si, algo que possa lhes acrescentar valor pessoal e identidade. Por isso, 

uma pessoa pode comprar um produto com a mesma utilidade e funcionalidade simplesmente 

por este ter mudado, por exemplo, sua forma (embalagem), pois nesse caso a ideia comprada 

seria a que lhe possibilita ser feliz. Captar os elementos que supostamente podem levar os 

sujeitos à felicidade tem sido o grande objetivo do marketing, assim como representar através 

da propaganda, a possibilidade de alcançar a completude humana, pressuposta por sua falta e 

incompletude originária. Nesses casos, duas tendências se manifestam: a ―anulação do 

objeto‖, pois o objeto acaba por ser desconsiderado em sua materialidade histórica e 

funcionalidade constitutiva, como dito antes. Os objetos que consumimos, portanto, passam a 

representar o suporte necessário às nossas projeções ideais. Isto descreve que o sujeito 

contemporâneo, imerso na lógica do consumo, não consegue sair de si mesmo em direção ao 

objeto, mas na verdade busca a partir do próprio objeto reencontrar a si próprio.  

Christopher Lasch (1983) e Jurandir Freire Costa (1986 e 1991) também se dedicaram 

a compreender a natureza defensiva da ideologia do consumo. Ambos buscaram em Freud os 

argumentos necessários para afirmar que tal ideologia possibilita a constituição de uma 

formação humana secundária por captar a ideia central do narcisismo. Lasch (1983), por 

exemplo, afirma existir nas sociedades capitalistas modernas uma cultura do narcisismo que 

se caracteriza por uma grande preocupação generalizada com a realização individual, privada, 

que seria encontraria resposta na lógica do consumo, pela substituição dos ideais coletivos 

pelo ideal do eu.   

Lasch (1983), entretanto, não acredita que processos como os de individuação e 

emancipação possam ser efetivados dentro da estrutura do mercado, pois o que parece se 

efetivar é uma confusão entre a ―Democracia e o exercício das preferências do consumidor‖ 

(LASCH, 1983, p. 43). Ou seja, para o autor o capitalismo e o consumo produzem uma falsa 

sensação de exercício da democracia, pois produz no consumidor a crença de que qualquer 

sujeito tem o poder de acessar os bens e serviços ofertados. Dentro de tal compreensão 

unilateral e assistemática torna-se fácil entender o motivo de estarmos vivendo uma onda de 

nacionalismo, racismo, guerras religiosas, políticas e econômicas, a proliferação de seitas 



 

74 

 

 

fundamentalistas, da ideologia do empreendedorismo, o sucesso do coaching, inclusive de 

vida, etc. O que esses fenômenos têm em comum é que representam bem o abandono do ideal 

de vida coletiva, tão necessário ao fortalecimento da democracia.  

Para Lasch (1983), portanto, a ―cultura do narcisismo‖ pode ser definida como uma 

cultura de ―sobrevivência‖ de um ―mínimo Eu‖ que diante da barbárie anunciada no final do 

século XX e representada por fenômenos como a guerra nuclear, a burocratização da vida, a 

morte dos ideais políticos, a falta de autoridade, e o descompromisso com a ética e a 

sociedade, acabam por fortalecer todas as tecnologias do self. Tal quadro nos remete a outros 

momentos históricos. O Helenismo, por exemplo, foi fortemente marcado pelo afastamento do 

cidadão, que passara a se ver como indivíduo, visto que perdera sua função social com o 

esfacelamento da democracia grega. O pirronismo, o estoicismo e o epicurismo, por exemplo, 

são provas de que os gregos aderiram ao individualismo, embora não marcado pela lógica do 

consumo, para buscar a felicidade e a imperturbabilidade da alma. A diferença, entretanto, que 

existe entre um indivíduo epicurista é que este encontra a felicidade na qualidade de tudo que 

o circunda e no afastamento de tudo que possa causar sofrimento, já o sujeito contemporâneo 

nunca está satisfeito e parece fazer de sua volição uma escrava de seus desejos narcísicos. 

Tratamos aqui das necessidades dos sujeitos que habitam um mundo marcado pelo fim das 

memórias coletivas e suas utopias. 

 Costa (1991), assim como Lasch, compreende nossa cultura como ―cultura de 

sobrevivência‖. Para o estudioso, vivemos em condições materiais e simbólicas que 

exacerbam e se utilizam dos sentimentos de insegurança e desamparo individual e coletivo. 

Tal situação busca justificar atitudes políticas partidárias neoliberais, tais como o incentivo 

financeiro à classe empresarial, privatização das empresas estatais, retirada de direitos dos 

trabalhos. O discurso do medo aí reproduzido causa nos indivíduos a aceitação imediata de 

tais medidas
42

e dificuldade de articulação de uma postura crítica e de resistência. Por isso 

Costa (1991) ainda evidencia os aspectos relacionais e aponta que tal cultura se caracteriza 

por ser o espaço ―onde a experiência de impotência/desamparo é elevada a um ponto tal que 

tornou conflitante e extremamente difícil a prática da solidariedade social‖ (COSTA, 1991, p. 

165). 

Vale ressaltar que ainda segundo o referido autor, Freud, em O Mal- Estar a 

Civilização (1930) nos apresentou as condições sem as quais os homens não teriam fundado a 

                                                             
42

 O atual presidente da república, ainda quando deputado federal, por exemplo, votou a favor da reforma 

trabalhista apresentada pela lei 13.467/17. O argumento do então deputado era que o brasileiro teria que escolher 

entre ter mais empregos e menos direitos ou mais direitos e menos emprego.   
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civilização, dentre as quais estaria justamente esse sentimento de desamparo e impotência, 

que podem ter três fontes originárias, a saber: ―do próprio corpo, que, fadado ao declínio e à 

dissolução, não pode sequer dispensar a dor e o medo (...); do mundo externo (...); e, por fim, 

das relações com os outros seres humanos‖ [grifo nosso] (FREUD, 2010, p. 31). Em forma de 

―Ananké‖ (necessidade), nossa cultura impõe diversos ataques ao narcisismo humano ao 

produzir o confronto entre um minúsculo eu com as várias estruturas que se elevam sob ele. 

Porém Costa (1986) afirma que a cultura em si mesma não é patologizante, mas sim a 

estratégia empregada pelos indivíduos que habitam e constroem essa cultura. Nesse caso, 

poderíamos inferir que o adoecimento só se manifesta se o tipo psicológico ideal construído 

pela cultura for inalcançável. Isso significaria que em condições de estabilidade social a 

própria socialização seria provedora dos elementos necessários ao desenvolvimento das 

habilidades necessárias ao alcance dos ideais estabelecidos pela sociedade. Mas se as 

estruturas sociais não apresentam condições simbólicas materiais suficientes para que o 

sujeito possa ―enfrentar as tensões causadas pela exigência da performance psicológica ideal‖, 

pode surgir ―um descompasso, uma dessimetria entre as exigências do Tipo Psicológico Ideal 

e os meios adequados ao cumprimento destas exigências‖ (COSTA, 1986, p. 149).  

Porém, quando o ego, mesmo empobrecido e frágil, sofre com a frustração duradoura e 

decorrente de uma percepção de insuficiência frente a um ideal surge um sujeito que precisa 

ativar suas defesas narcísicas, pois caso contrário coloca em risco sua própria sobrevivência 

(COSTA, 1991). Esse ego, portanto, passa a adotar estratégias que se referem a ―saídas 

regressivas‖, como já tratamos anteriormente, capazes de levar o sujeito a suspender sua 

própria falta através de sua adesão, pelos signos de poder, sensualidade, segurança, etc., aos 

objetos de consumo. O ideal do Eu acaba sendo substituído por um objeto-signo, que mesmo 

distante da dimensão da realidade, seduz o sujeito. 

Amaral (1997) propõe que na efetivação da arte do diálogo sujeito-mundo, podemos 

desvelar a lógica que sustenta aos processos autoritários. Devemos, para isso, observar o 

movimento dialético que ocorre entre o sujeito contemporâneo e as massas, principalmente a 

partir do que manifestou o nazi-fascismo. A autora procura realizar seu estudo indagando a si 

mesma sobre como o entorno social se impõe ao indivíduo ao ponto de fomentar uma vivência 

coletiva intrapsíquica, e nos lembra que o próprio Freud sempre fazia referência à cultura 

como um produto dos mitos inconscientes, por isso não podemos escapar do que a Psicanálise 

desenvolveu no âmbito da clínica se quisermos compreender os impactos da cultura sobre a 

subjetividade humana.   
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4.3 A ideologia e o sujeito contemporâneo  

 

Podemos defender que hoje o principal representante do diálogo entre o marxismo e a 

Psicanálise seja o filósofo esloveno Slavoj Zizek.  Nascido em 1949 o filósofo surge para o 

campo acadêmico ao lançar suas primeiras obras: O mais sublime dos histéricos: Hegel com 

Lacan em 1988 e O sublime objeto da Ideologia em 1989.  Após a publicação de tais obras 

várias outras as sucederam. Safatle (2003) afirma que após a tradução das duas primeiras 

obras passou-se um vácuo temporal de quase uma década até o lançamento de Bem-vindo ao 

deserto de Real, obra que colocou Zizek como referência para a esquerda brasileira, tornando-

o bibliografia de base para a crítica marxista e psicanalítica da cultura.  

Resgatar a partir de Zizek o conceito de ideologia e suas implicações é fundamental 

para compreendermos o capitalismo contemporâneo. Realizaremos no presente ponto a 

proposta apresentada anteriormente, mas visitando também autores brasileiros que 

costumeiramente dialogam com o teórico da Psicanálise a partir do marxismo, pois o autor 

parte do princípio de que o abandono do conceito de ideologia é um dos principais sintomas 

do capitalismo contemporâneo.  

Zizek (2012) afirma que o grande sintoma da contemporaneidade é ter abandonado a 

crítica à luta de classes para a luta por direitos, desprezando com isso a origem histórica 

conservadora do direito. O filósofo defende que a luta contra a opressão não necessariamente 

ataca as estruturas que sustentam a lógica da exploração do trabalho pelo capitalismo. Pois 

diluído no cotidiano, o modelo ideológico e normativo do capitalismo, que antes se delineava 

a partir do capital industrial e da oposição de interesses entre o proletário e a burguesia, 

acabou se articulando com as novas concepções do trabalho. O discurso de que Marx está 

morto, pois a contraditória relação entre burguesia e proletariado não existe mais é, para 

Zizek, a vitória do capitalismo, visto que esse não é mais apenas um modelo de organização 

econômica e sim uma característica da cultura.  

Para Zizek (1996, p. 7) ―(...) parece mais fácil imaginar o fim do mundo que uma 

mudança muito mais modesta no modo de produção, como se o capitalismo liberal fosse o 

‗real‘ que de algum modo sobreviverá, mesmo com a eventualidade de uma catástrofe 

global...‖. Por tal motivo o autor propõe que afirmemos ―categoricamente a existência da 

ideologia quo matriz geradora que regula a relação entre o visível e o invisível, o imaginável e 

o inimaginável, bem como as mudanças nessas relações‖, pois ―a ideologia nada tem a ver 
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com uma ilusão, com uma representação equivocada e distorcida do seu conteúdo social‖ 

(ZIZEK, 1996, p.12). Como nota-se, o filósofo não denuncia uma definição ou julgamento 

errôneos da realidade objetiva, pois o que está em questão é o sentido dessa objetividade visto 

que está em jogo a noção de objetividade da realidade social, que em sua substância é 

composta pela ideologia.   

Zizek adota a semelhança existente entre o método interpretativo de Marx acerca da 

mercadoria e de Freud no que se refere ao seu texto sobre a interpretação dos sonhos, pois em 

ambos os casos o desvelamento do sonho ou a própria mercadoria dependem do modo como 

aparecem, e tal aparição parece ser mais importante para a interpretação do que seus 

conteúdos latentes. Em Marx, por exemplo, o valor atribuído à mercadoria está determinado 

historicamente, ou seja, às condições reais e materiais da vida objetiva, e não a sua substância 

material. Como afirma Zizek (1991), desta maneira o valor atribuído à mercadoria se 

justificaria a partir do fato de o trabalho assumir uma forma social quando se transforma em 

forma-mercadoria, por isso deveríamos procurar o valor real do trabalho apenas depois de 

entendermos como essa fórmula aliena a substância da matéria.  

O psicanalista Garcia-Roza (2004), revisitando Freud, afirma que para este trabalho do 

sonho consiste em possibilitar a um conteúdo latente (inconsciente) sua manifestação 

(consciente). O processo de interpretação seria semelhante em Marx e Freud. Adotando uma 

interpretação lacaniana pode-se afirmar que não se trata de afirmar que o conteúdo manifesto 

de um sonho seria simplesmente uma manifestação do conteúdo latente, mas que existe uma 

relação entre os elementos. Isso ocorre porque processos psíquicos como deslocamento e 

condensação passam a atuar, fazendo com que as imagens projetadas em sonho não tenham o 

mesmo significado que as projetadas em vigília. Para realizarmos a análise da forma devemos 

nos perguntar: ―Por que os pensamentos latentes do sonho assumiram essa forma, por que 

foram transpostos para a forma de um sonho?‖ (ZIZEK, 1996, p. 297).  

Outra relação possível seria quanto ao termo ―trabalho‖. Garcia-Roza (2004, p. 82) 

afirma que ―o termo trabalho aqui tem que ser tomado em seu sentido forte, isto é, como 

designando o processo pelo qual uma matéria prima é transformada em seu produto‖. Ou seja, 

para a Psicanálise o trabalho nada mais é que o exercício realizado pelo aparelho psíquico, 

mas que Zizek (1996) afirma ter a mesma teleologia, a de velar um conteúdo sob um conteúdo 

já existente, ou seja, fetichizar os elementos que compõem o real. É importante destacar que 

afirmar a idêntica finalidade do fetiche para Marx e Freud não significa dizer que os conceitos 

coincidem.  
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Zizek (1991) afirma que para Marx o fetichismo é o fenômeno que surge quando o 

valor dado a uma mercadoria não corresponde ao valor material e objetivo desta, mas sim 

atribuído por outra coisa-mercadoria, tal como o dinheiro. O fetiche, então, estaria na origem 

dessa relação, visto que ela cria uma realidade na qual as mercadorias, em relação uma com as 

outras, autodeterminam seus valores. O fetiche em Marx, segundo Zizek (1991), só se 

manifesta quando os indivíduos desconhecem a rede estruturada de relações entre as coisas e 

claro, na ignorância quanto à autonomia da mercadoria em relação aos sujeitos. Em Freud 

(2006), o fetiche parece ter o objetivo de ocultar a diferença sexual em si. Para o psicanalista o 

sujeito fetichista não suportando a realidade dessa diferença (de)nega, ou seja, substitui a 

realidade da diferença sexual, pois esta o remete à angústia da castração, por um objeto-

fetiche. O objetivo do fetiche na Psicanálise, portanto, seria encobrir a realidade que se 

apresenta ali como angustiante. Em ambos os casos o fetiche opera como um substituto de 

uma determinada realidade, ou seja, o fetichismo não determina uma ideologia, mas inscreve 

a diferença ideológica entre duas realidades em seus conteúdos objetivos, por isso pode-se 

afirmar que o fetiche da mercadoria estrutura o laço social no capitalismo (ZIZEK, 1991).   

Psicanaliticamente poderíamos seguir uma lógica semelhante, pois o fetiche só se 

realizaria em uma realidade social em que os sujeitos ocultam a diferença sexual, e claro, sua 

consequente castração. Apenas após ocultar tal diferença o sujeito fetichista, a partir da 

transformação do objeto, cria a única possibilidade do laço social. Diante de tal problemática 

poderíamos nos perguntar se Slavoj Zizek ao analisar o fetiche em sua crítica a ideologia não 

estaria entrando em contradição com Freud, visto que este compreende o funcionamento do 

social a partir da neurose e aquele da perversão.  

Dor (1991) afirma que para Lacan o conceito de perversão se diferencia do articulado 

por Freud. Tal diferença estaria na própria nomeação do objeto. O neurótico fetichiza, porém 

seu fetiche se sustenta por uma ignorância acerca da causa de seu desejo pelo objeto. Já o 

perverso nomeia seu objeto fetichizado utilizando-se dele para suportar a angústia. Portanto, 

podemos defender que tanto para a Psicanálise quanto para o marxismo, o fetichismo inerente 

à forma-mercadoria parece estruturar, mesmo que fragilmente, as relações sociais (CASTRO, 

HOLANDA, FURLAN, LIMA (2014).  

A compreensão do que Lacan chamou de ―estádio de espelho‖ nos elucida a questão 

da ideologia do consumo se observarmos as considerações de Zizek. O filósofo se apoia na 

Psicanálise lacaniana e afirma que: 

(...) é só através de seu espelhamento num outro ser humano, na medida em que esse 

outro ser humano lhe oferece uma imagem de sua unidade, que o Eu pode atingir sua 
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própria unidade, sua própria identidade; a identidade e a alienação, portanto, são 

estritamente correlatas (ZIZEK, 1991, p. 142).  

 

Zizek (1991) propõe uma análise dessa tese a partir de Marx, onde poderíamos inferir 

que uma mercadoria ―A‖ só manifesta seu valor se mediada por uma mercadoria ―B‖, que por 

isso torna-se sua equivalente. Porém, o esloveno afirma que essa equivalência não é medida a 

partir de sua materialidade, ou seja, de seu conteúdo, mas sim a partir da alienação da imagem 

de um produto a outro. A identidade pessoal e a constituição do ego, nesse sentido, seguiriam 

a mesma lógica, pois um sujeito só constituiria sua imagem a partir da alienação de sua 

imagem a outro.  

Safatle (2007) afirma que a relação entre os seres humanos é sempre marcada pelo 

desejo, na medida em que esse ser só se relaciona com uma limitada rede de imagens que ele 

mesmo projetou. Isso não significa dizer que essa realidade, desenhada partir de certo 

psicologismo, seja singular à cada sujeito, visto que habitamos o mesmo espaço social. O que 

Lacan nos possibilita é uma perspectiva no que concerne a como apreendemos as coisas na 

realidade, pois ―O mundo dos objetos é sempre constituído através da perspectiva fornecida 

pelo desejo do outro‖ (SAFATLE, 2007 p.32).  

Para Zizek (1991), o que marca essa relação qualitativa entre os indivíduos são as 

metamorfoses históricas, que modificaram os meios de produção até atingirmos sua fase atual 

no capitalismo. Para o autor, existem duas formas de fetiche na contemporaneidade, a dos 

seres humanos e o da mercadoria. O primeiro fetiche se realizaria nas relações sociais entre os 

indivíduos que habitam os espaços pré-capitalistas, lugares em que nota-se a prevalência de 

uma noção escravagista de produção. Já nas sociedades capitalistas a relação que seria 

fetichizada é a das mercadorias e não a dos indivíduos.  Pode ser estranho adotar a leitura de 

que não existe fetichização nas relações humanas em sociedades capitalistas, mas tal leitura 

baseia-se na perspectiva psicanalítica de que a relação de dominação imediata estaria 

recalcada.   

Atualmente comportamo-nos formalmente, ou seja, como se fôssemos sujeitos livres 

em relação aos nossos próximos, para isso tivemos que assumir a ideia fantasiosa de que as 

relações interpessoais estão vacinadas contra o fetichismo, pois são livres de qualquer 

determinação. Mas, diante de tal fenômeno, Zizek (1996) afirma que a dominação, a servidão, 

permanecem vivas, embora estejam recalcadas e o conteúdo recalcado estaria retornando  

perante as novas formas de exploração do capital.  

Para Zizek (1992), o conteúdo recalcado e obscuro já nos é conhecido, por isso o 

trabalho da crítica deve se voltar para a análise dos conteúdos manifestos e de suas formas. O 
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objeto da crítica deve ser, portanto, o cinismo da sociedade contemporânea, que subverte a 

leitura marxista sobre a alienação do trabalhador afirmando agora que ―mesmo eles sabendo 

continuam a fazer‖.   

Várias obras de Zizek se dedicam a compreender os impactos do capitalismo na 

sociabilidade humana e em seus processos de subjetivação. Textos como: O ano em que 

sonhamos perigosamente, Vivendo no fim dos tempos, Primeiro como tragédia depois como 

farsa e Bem vindo ao deserto do Real, pressupõem certo conhecimento da Psicanálise e do 

Marxismo. Nesse caso, a breve apresentação do conceito de ideologia apenas se propôs a 

destacar as singulares contribuições do filósofo esloveno.  

 

4.4 A clínica social da perversão: o sujeito do desejo  

Segundo Lacan, o sujeito que fala tem sempre que ser admitido como sujeito, isso 

porque ele é capaz de mentir, de ocultar, isto é, ele é distinto do que diz. É aqui que podemos 

assinalar a marca diferencial das concepções de Hegel e de Freud: é esse sujeito ocultador, 

alvo necessário da suspeita, que Freud vai nos revelar no inconsciente. Seu grande 

empreendimento consistiu precisamente em tornar explícito o desejo inconsciente. 

De acordo com a indicação de Luiz Alfredo Garcia-Roza (2000), o conceito de sujeito 

em Lacan deve ser entendido, antes de mais, como o assim chamado ―sujeito do desejo‖, pois 

no centro desse discurso, diz-nos Lacan, está o ―desejo‖. Não o desejo tal como é 

compreendido pela biologia e como é proposto pela filosofia natural; não o desejo como 

satisfação de uma necessidade, mas um desejo desnaturalizado e lançado na ordem simbólica. 

Esse desejo só pode ser pensado na sua relação com o desejo do outro e aquilo para o qual ele 

aponta não é o objeto empiricamente considerado, mas uma falta. De objeto em objeto, o 

desejo desliza como que numa série interminável, numa satisfação sempre adiada e nunca 

atingida (GARCIA-ROZA, 2000, p. 139). Nesse sentido, esse desejo alçado à categoria de 

referencial central do conceito de sujeito lacaniano, nada tem a ver com a concepção 

naturalista ou biológica da necessidade.  

A necessidade, tal como o desejo, implica uma tensão interna que impele o organismo 

numa determinada direção. A diferença fundamental entre ambos está em que na necessidade 

essa tensão é de origem física, biológica, e encontra sua satisfação através de uma ação 

específica visando a um objeto específico que permite a redução da tensão, enquanto o desejo 

não implica uma relação com um objeto real, mas com um ―fantasma‖. A necessidade implica 

a satisfação; o desejo jamais é satisfeito, ele pode ―realizar-se‖ em objetos, mas não se 
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―satisfaz‖ com esses objetos. O desejo implica um desvio ou uma perversão da ordem natural, 

o que torna impossível sua compreensão a partir de uma redução à ordem biológica. 

Com efeito, na esteira de Garcia-Roza, o objeto do desejo é sempre uma falta e não 

algo que propiciará uma satisfação, ele é marcado por uma perversidade essencial que 

consiste no gozo do desejo enquanto desejo. A insatisfação do desejo não decorre de uma, 

mas, ao contrário, de uma eficiência. Assim sendo, a estrutura do desejo implica 

fundamentalmente essa inacessibilidade do objeto e é precisamente isso que o torna 

indestrutível, pois, como assinala Garcia-Roza, ―o desejo se realiza nos objetos, mas o que os 

objetos assinalam é sempre uma falta‖ (Idem, p. 144).  

Ainda de acordo com o autor, outra característica do desejo que anima o sujeito, já 

desde Freud, e assinalada por Lacan, é a de que ele escapa à síntese do ―Eu‖. Desse modo, o 

Eu não é uma realidade original, fonte substancial do desejo, mas algo que emerge a partir de 

um determinado momento como operador das resistências e somente podendo ser pensado de 

forma unitária, nem tampouco pode ser identificado ao sujeito, ele é um termo verbal cujo uso 

é aprendido numa certa referência ao outro. O Eu surge somente através da linguagem e por 

referência ao ―Tu‖; ele é caracterizado por um desconhecimento dos desejos do sujeito e não 

aquilo que se apresenta como fonte última dos desejos. Sendo assim, é por referência ao outro 

que o sujeito se constitui como um Eu, referência essa que é caracterizada por Lacan através 

da chamada ―teoria da fase do espelho‖. 

Essa experiência é um dos pontos de diferença fundamental, segundo o próprio Lacan, 

entre a psicologia humana e a psicologia animal, pois o ser humano se sabe como corpo, 

quando não há afinal de contas nenhuma razão para que se saiba, porque ele está dentro. O 

animal também está dentro, mas não temos nenhuma razão para pensar que o representa para 

si (LACAN, 1996, p. 197). É, portanto, a partir da imagem unificada que faço do outro que eu 

me apreendo como corpo unificado. O mesmo ocorre com o desejo. Este, no seu estado de 

confusão original, só vai aprender a se reconhecer a partir do outro, isto é, a partir de desejos e 

ordens que a criança deverá reconhecer como pertencentes aos adultos. Eis que, como indica 

Garcia-Roza, é nesse sentido que Lacan afirma: ―o desejo do homem é o desejo do outro‖ 

(LACAN, 1996, p. 205). Nessa primeira fase de constituição do desejo, que é a fase do 

imaginário, o desejo ainda não se reconhece como desejo, é no outro ou pelo outro que esse 

reconhecimento vai-se fazer, numa relação dual especular que o aliena nesse outro. Nesse 

estado especular, ou o desejo é destruído ou destrói o outro. É o desejo de destruição do outro 

o que suporta o desejo do sujeito. Por conseguinte, se no modo de relação imaginária o desejo 
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do sujeito era forçado a se alienar no outro, a partir da emergência do simbólico ele pode ser 

mediado pela linguagem. Assim, segundo Lacan, ―o sujeito que fala tem de ser forçosamente 

admitido como sujeito e isso porque ele é capaz de mentir, de ocultar, isto é, ele é distinto do 

que diz‖ (LACAN,1996, p. 225). 

É importante salientar que o desejo se lança em uma série na qual cada objeto toma 

lugar de significante cujo significado, quando alcançado, surge como um novo significante, 

reinicializando o mesmo processo. Tal fenômeno configura exatamente o deslizamento 

através do qual um significante desaparece para dar lugar a um ―Outro‖ que Lacan vai tomar 

como característica do desejo em Freud e que vai procurar ilustrar através da noção de 

metonímia da linguística, pois é esse recurso metonímico que possibilita ao desejo enganar a 

censura. Assim, a cadeia significante vai-se constituir, na sua relação com o significado, 

segundo dois eixos fundamentais: um eixo horizontal das relações de contiguidade e um eixo 

vertical das relações de similaridade. A metonímia e a metáfora representam, respectivamente, 

a forma mais condensada desses processos. Em vista disso, os pares metáfora-metonímia e 

similaridade-contiguidade remetem a dois eixos elementares da linguagem: o da chamada 

―seleção‖ e o da ―combinação‖.  

Nas palavras de Garcia-Roza: 

O eixo da seleção (que corresponde ao eixo paradigmático de Saussure) é o que 

possibilita a substituição de uma termo por outro tendo por base a similaridade. A 

seleção é um outro aspecto da substituição, razão pela qual Saussure caracterizava as 

relações paradigmáticas como sendo relações in absentia. O eixo da combinação 

(que corresponde ao eixo sintagmático de Saussure) é o que, funcionando por 

contiguidade, vai possibilitar a idéia de contexto e de ligação, daí ele ser formado 

por relações in praesentia. Se tomarmos como exemplo o discurso literário, podemos 

dizer que numa prosa descritiva e minuciosa como a de Proust predomina a 

metonímia, enquanto na poesia, em geral, predomina a metáfora (GARCIA ROZA, 

2000, p. 148). 

 

De acordo com tal postulado, na metonímia haveria, portanto, um deslizamento de 

termo a termo segundo uma relação de contiguidade, sem que, no entanto, a substituição se 

faça de modo a manter unívoco o significado. Eis que, devido a isso, não é a semelhança que 

regula a substituição, mas o deslizamento por contiguidade, e nesse deslizamento o 

significado original pode permanecer oculto. Dessa forma, o significado metonímico é um 

efeito desse deslizamento e não algo que lhe seja anterior ou exterior, e nesse caso o efeito se 

altera conforme um eixo de combinações, no qual, enfim, um significante desaparece para dar 

lugar a outro e assim por diante. 

O que aprendemos com Freud foi que o objeto do desejo é um objeto perdido, uma 

falta, e que esse objeto perdido continua presente como falta, procurando realizar-se através 
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de uma série de substitutos que formam uma rede contingente mantendo a permanência da 

falta. Aqui também a metonímia se presta de maneira exemplar para caracterizar essa 

contingência do objeto. É na medida em que entendemos a contingência do objeto do desejo, 

seu deslizamento sem fim numa cadeia marcada pela falta, que podemos entender a 

irredutibilidade do desejo à necessidade. (Idem) 

Ainda no Seminário 1, Lacan expõe uma tese fundamental para a compreensão do 

significado último do desejo freudiano: o desejo é da ordem do ―simbólico‖ e pressupõe 

necessariamente a cadeia significante. Segundo indicação de Garcia-Roza, antes mesmo de 

passar ao ―plano do simbólico‖, o desejo se realiza no chamado ―plano do imaginário‖. 

Primordialmente, é por referência ao Outro ou à ―imagem do Outro‖ que a criança vai 

construir seu esboço de ego, sendo esse momento descrito, então, por Lacan na sua 

formulação da assim denominada ―fase do espelho‖, em relação à qual a frase, nas palavras de 

Garcia-Roza, ―o desejo do homem é o desejo do Outro‖ ocupa seu lugar preciso. Pois, citando 

Lacan: ―Com efeito, os desejos da criança passam inicialmente pelo outro especular. É aí que 

são aprovados ou reprovados, aceitos ou recusados‖ (LACAN, 1996, p. 207). 

Eis por que, a partir do primeiro momento no qual a criança formou o seu Eu segundo 

a imagem do Outro, ela vai, pelo ingresso na ordem simbólica, produzir uma transformação 

no objeto através da linguagem. Diz Lacan: 

O objeto é desnaturalizado e adquire a função de signo; em seguida ele passa para o 

plano da linguagem e a partir de então a palavra passa a ser mais importante que o 

objeto. (...) E continua a seguir: A palavra é essa roda de moinho por onde 

incessantemente o desejo humano se mediatiza, entrando no sistema de linguagem 

(Idem, pp. 206-208). 

 

Por conseguinte, podemos depreender que, segundo afirma Lacan, a palavra não seria 

uma representação ilusória da coisa; ela seria a própria coisa. Como forma de ilustrar essa 

tese, Lacan convida os que não acreditam nessa concretude da palavra a considerarem o caso 

da palavra ―elefante‖. Assim, diz ele:  

É porque a palavra elefante existe que o elefante se torna objeto de uma série de 

deliberações por parte dos homens. Só com a palavra elefante e a maneira pela qual 

os homens a usam, acontecem aos elefantes coisas favoráveis ou desfavoráveis, 

fastas ou nefastas — de qualquer maneira, catastróficas — antes mesmo que se tenha 

começado a levantar em direção a eles um arco ou um fuzil (Idem, p. 206). 

 

Eis que, partindo da leitura lacaniana, resultado da constituição e, também, da 

irredutibilidade do chamado ―conceito de inconsciente‖ instituído por Freud, Garcia-Roza fala 

da consequente ―clivagem da subjetividade‖, onde, com efeito, a subjetividade passa a ser 

entendida como uma realidade dividida em dois grandes sistemas, o Inconsciente e o 
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Consciente, e dominada por uma luta interna em relação a qual a razão é apenas um efeito de 

superfície. 

Voltamos aqui à característica fundamental do desejo freudiano, característica essa que 

o torna irredutível a qualquer outra concepção anterior àquela elaborada por Freud: o fato de 

que é um desejo inconsciente. Isso não significa simplesmente que o sujeito desconhece seus 

desejos mais recônditos, analogamente ao novo proprietário de uma fazenda que ainda não 

conhece todos os seus recantos. O que Freud coloca, ao afirmar que o desejo do sonho é um 

desejo inconsciente, é a própria noção de clivagem da subjetividade. Não há um sujeito único, 

unidade original e fonte irredutível do desejo, que se desconhece em parte, mas dois sujeitos: 

sujeito do enunciado e o sujeito da enunciação. O sujeito do enunciado é o sujeito social, 

portador do discurso manifesto (sujeito às leis do processo secundário), porém desconhecedor 

do sujeito da enunciação e do conteúdo da mensagem. O sujeito da enunciação é, por sua vez, 

excêntrico em relação ao sujeito enunciado. Ele não é expresso ou significado no enunciado, 

mas recalcado e inconsciente. 

Como aponta Garcia-Roza (2000) a relação entre esses dois sujeitos é ilustrada por 

Lacan com o exemplo do escravo-mensageiro que trazia sob sua cabeleira a mensagem que o 

condenava à morte, sem que ele mesmo conhecesse o sentido do texto, a língua em que estava 

escrito e que lhe tinham tatuado sobre o couro cabeludo enquanto dormia. São, portanto, dois 

sujeitos que estão em jogo: aquele que enuncia a mensagem (sujeito do enunciado) e aquele 

outro ligado aos elementos significantes do inconsciente (sujeito da enunciação), excêntrico 

em relação ao primeiro. A prática psicanalítica se propõe a tornar explícito o sujeito da 

enunciação, partindo do sujeito do enunciado. 

É possível depreendermos, afinal, que Jacques Lacan procurou recentrar a descoberta 

freudiana na noção de desejo e torná-la central na teoria analítica. Em vista disso, Lacan foi 

levado a distingui-la de noções com as quais muitas vezes é confundida, como a de 

necessidade. Com efeito, o desejo é irredutível à necessidade, porque não é, no seu 

fundamento, relação com um objeto real, independente do sujeito, mas com a fantasia. Com 

efeito, vemos, a partir dos Seminários de Lacan, que é no Outro e pelo Outro que a criança 

aprende a se reconhecer; que seu desejo, tal como seu corpo, não é vivido inicialmente como 

seu, mas projetado e alienado no Outro. Assim, a única saída para esse desejo alienado, no 

Outro é a destruição desse Outro. No plano da relação imaginária, o desejo alienado só pode 

libertar-se na medida em que desapareça o Outro como suporte do desejo do sujeito. Desse 

modo, se essa relação fosse mantida, não somente seria impossível a constituição do sujeito 
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como sujeito autônomo, como também não seria possível se falar em subjetividade individual, 

pois a coexistência entre duas subjetividades autônomas seria impossível. 

Após a reviravolta lacaniana acerca das estruturais psíquicas postas por Freud, alguns 

autores têm afirmado que uma ―nova economia psíquica‖ e inéditas formas de sofrimento têm 

aparecido no contexto de uma sociedade altamente tecnológica, sob formas de mal-estar 

relacionadas às afecções narcísicas (BIRMAN, 2012; ROUDINESCO, 2009) e às perversões 

(MELMAN, 2003).  

Melman (2003), por exemplo, afirma em seu livro O Homem Sem Gravidade, que no 

espaço social em que ocorre a transformação constante da cultura, ocorre também a passagem 

da economia psíquica neurótica para a perversa. Nota-se, na perspectiva do autor, que tal 

estrutura psíquica não se sustenta mais no movimento de recalque. Tal fato acaba por produzir 

uma alteração radical nas formas de poder e nos mecanismos que a sustentam. Assim, o autor 

nos alerta sobre o risco que corremos de retornar ao autoritarismo por sermos seduzidos pelo 

discurso da figura paterna autoritária.  

E se pode temer, como uma evolução natural, a emergência do que eu chamaria um 

fascismo voluntário, não um fascismo imposto por um líder e uma doutrina, mas 

uma aspiração coletiva ao estabelecimento de uma autoridade que aliviaria da 

angústia, que viria enfim dizer novamente o que se deve e o que não se deve fazer, o 

que é bom e o que não é, enquanto que hoje estamos na confusão (MELMAN, 2003, 

p. 38).  

 

 Podemos afirmar que a educação tem sido uma tarefa difícil de realizar em tal 

contexto, visto que pressupõe que ainda existem condições para a transmissão do saber a 

partir da autoridade do professor enquanto aquele que exerce, muitas vezes, a função paterna. 

A crise de legitimidade se constitui também enquanto crise de transmissão de conhecimento, 

esta evocada pelo contínuo desaparecimento de experiências verdadeiramente transmissíveis e 

daqueles que as transmitem.   

 

5. O DECLÍNIO DA EXPERIÊNCIA E A EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA  

5.1 A extinção da arte de narrar e a transmissibilidade do saber 

A presente seção tem como objetivo descrever a diferenciação apresentada na filosofia 

de Walter Benjamin entre os conceitos de experiência e vivência no âmbito da sociedade 

industrial avançada, ressaltando o quanto a decadência da dimensão experiencial e sua 

transmissibilidade afetou os processos educativos. Após realização da proposta anteriormente 

delimitada, recorremos à elaboração (perlaboração) como recurso de enfrentamento à 

destituição da memória, elemento fundamental para a construção do saber e de sua 
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transmissão.  

Para compreendermos o conteúdo exposto por Benjamin em alguns de seus escritos, 

devemos apontar algumas considerações sobre a diferenciação estabelecida pelo pensador 

judeu entre o conceito de experiência (Erfahrung) e de vivência (Erlebnis), diferenciação que 

segundo Gagnebin (1994, p. 8) começou a ser delineada quando o autor ainda era jovem, 

quando escreveu o texto Experiência (1913), presente na obra A criança, o brinquedo, a 

educação, e levada adiante um pouco mais tarde no seu ensaio sobre o conceito de 

experiência em Kant (Über das Programm der kommenden Philosophie), assim como em 

diversos textos dos anos 30, tais como: O Narrador, Experiência e Pobreza, e em seus 

trabalhos sobre Baudelaire, e por fim, nas teses Sobre o conceito de história (1940).   

No texto de 1913, Benjamin contesta a banalização dos entusiasmos juvenis diante de 

uma pretensa afirmação de que a experiência verdadeira e superior somente poderia ser 

fundada pelos adultos; no texto sobre a experiência em Kant, critica um conceito de 

conhecimento de orientação unilateral, mecânica e matematizante; e nos textos dos anos 30, 

Walter Benjamin retoma a temática dentro da problemática de seu enfraquecimento no mundo 

capitalista, estudo que na presente pesquisa nos interessa.  

Em cada obra antes citada, conforme afirma Gagnebin (1994, p. 8), Benjamin tenta 

desenvolver um olhar menos limitado sobre o conceito de ―experiência‖, e o faz na tentativa 

de encontrar uma conceituação mais ampliada, que o possibilite apontar, como nos textos dos 

anos 30, uma nítida diferenciação diante da ―experiência vivida‖. Segundo Benjamin, a 

diferenciação básica entre os conceitos de experiência e de vivência reside no caráter 

universal do primeiro e no âmbito particular, individual, pelo qual tem origem o segundo. 

Enquanto a experiência tem sua gênese no todo coeso da realidade social, na proximidade das 

relações entre os homens, na ―arte de narrar‖, a vivência se manifesta cotidianamente como 

resultado do distanciamento dos indivíduos, da imposição do que é atual, da instauração de 

um ritmo de vida próprio do mundo capitalista moderno, da aceleração, em que:  

A natureza e a técnica, o primitivismo e o conforto se unificam completamente, e os 

olhos das pessoas, fatigadas com as complicações da vida diária e que veem o 

objetivo da vida apenas como o mais remoto ponto de fuga numa interminável 

perspectiva de meios, surge uma existência que se basta a si mesma, em cada 

episódio, do modo mais simples e mais cômodo, e na qual um automóvel não pesa 

mais que um chapéu de palha, e uma fruta na árvore se arrendonda como gôndola de 

um balão (BENJAMIN, 1994, p. 119).   

O discurso benjaminiano, apresentado nos textos da década de 30, mostra-nos quais os 

principais motivos da derrocada da experiência diante da vivência, assim como a necessidade 



 

87 

 

 

de seu resgate. Quando Benjamin (1994, p. 114) afirma que ―as ações da experiência 

(Erfahrung) estão em baixa‖, ele quer ressaltar que no mesmo espaço onde ocorre o processo 

rápido de desenvolvimento do capitalismo, da técnica, da destruição dos moldes artesanais de 

produção, a experiência fundada na narrativa, na relação entre o narrador e o ouvinte, se perde 

devido ao caráter fragmentário e a força do processo de secularização
43

 que na sua concepção 

toca todas as relações, sejam dos grupos humanos, sejam das próprias relações de trabalho. 

Assim, assistimos na modernidade a ―mudança na estrutura da experiência‖: a experiência, 

que antes era inscrita numa temporalidade comum a várias gerações, garantindo a existência 

de uma memória coletiva e, por conseguinte, de uma íntegra e verdadeira formação (Bildung), 

transforma-se em vivência, tornando-se assim, inelutavelmente privada, inacessível e 

incomunicável, envolta pelo tempo acelerado do capitalismo, em que a imediaticidade molda 

as ações do homem.  

Walter Benjamin nos apresenta esta imagem dicotômica da realidade recorrendo à 

diferenciação estabelecida pela Psicanálise. A teoria psicanalítica freudiana, ao tratar da 

dinâmica funcional do aparelho psíquico, afirma que no momento em que se apresenta ao 

sujeito uma situação ―traumática‖ a instância encarregada de absorver este ―trauma‖, este 

―choque‖,
44

 passa a predominar sobre as instâncias encarregadas de armazenar as impressões 

na memória. Neste sentido, podemos notar uma nítida influência da teoria psicanalítica quanto 

a sua própria concepção do fenômeno antes apontado. Benjamin aceita a oposição entre 

consciência e memória tal como afirma a Psicanálise, mas complementa esta concepção ao 

afirmar que a experiência é fundada através das impressões que o psiquismo acumula na 

memória de forma inconsciente, formando assim, traços mnêmicos duráveis. O judeu alemão, 

ao explicar como ocorre no aparelho psíquico a fundação da vivência, recorre também à sua 

dinâmica funcional.
45

  

                                                             
43

 O processo de secularização, tal qual como compreende Benjamin, coincide com a concepção de Marramao. 

Este entende que o processo de secularização é o resultado da confluência no tempo e no espaço de uma série de 

processos de longa duração, analiticamente distinguíveis e às vezes concreta ou historicamente identificáveis.   

(Cf. MARRAMAO, Giacomo. Poder e secularização: As categorias do tempo. São Paulo: Editora da 

universidade Estadual Paulista, UNESP, 1995, p. 32). 
44

 Nas sociedades industriais avançadas a experiência do ―choque‖ se apresenta no trabalho dos operários, que 

muitas vezes chega a se confundir com um adestramento. Benjamin então afirma que esta ―experiência do 

choque‖ não se apresenta na prática artesanal, pois a conexão das etapas de trabalho, assim como a troca de 

experiências pelo ato narrativo neste exercício, são contínuas. (Cf. BENJAMIN, Walter. Sobre alguns temas, in 

Obras escolhidas III. Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 

125). 
45

 Segundo a psicopatologia psicanalítica, os distúrbios ou transtornos psicológicos podem ser separados em dois 

grupos, a saber, os neuróticos e os psicóticos. Ambos atingem a funcionalidade do aparelho psíquico humano de 

forma a transformar a sua forma de atuação no mundo. Benjamin recorre à análise da neurose obsessiva para 

apontar a real situação em que se encontra o trabalhador na sociedade industrial, pois no seu entendimento: a 

neurose produz o artigo de massa na economia psíquica. Ele tem aí a forma da obsessão‖. (Cf. BENJAMIN, 
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Segundo a concepção psicológica apontada por Benjamin, oriunda estritamente da 

orientação e influência da Psicanálise freudiana, as impressões quando interceptadas pela rede 

estendida das percepções conscientes, tendem quase sempre a desaparecem rapidamente, visto 

que ainda não se apresentaram à memória, dimensão inconsciente do aparelho psíquico 

humano. As impressões que costumeiramente se apresentam diante do sujeito de forma 

efêmera e imediata, sem fundar nenhum tipo de experiência comum, não se agrupam 

efetivamente para fundar qualquer tipo de memória, de saber, de patrimônio cultural, e por 

isso se perdem.   

O choque assim aparado, assim intercalado pela consciência, daria ao acontecimento 

que o desencadeou o caráter de vivência, no sentido eminente... Quanto maior a 

participação do elemento de choque nas impressões individuais, quanto mais 

incansável a atividade da consciência na defesa contra as excitações (Reizschutz), e 

quanto maior o êxito que ela opera, menos essas impressões são incorporadas à 

experiência, e mais elas satisfazem o conceito de vivência (ROUANET, 2008, p. 

48).  

Podemos pensar com Benjamin o quanto o trabalho educativo, a partir de sua 

dimensão técnica e operacional, tem se afastado de seu objetivo fundamental, a saber, garantir 

ao sujeito o reconhecimento de sua condição ontológica de ser livre, inclusive para pensar o 

real a partir de suas determinações. Na contramão de tal perspectiva, a escola no contexto das 

sociedades capitalistas transforma a educação em mercadoria, que enquanto tal responde às 

leis de mercado, primando, por exemplo, pelo objeto do saber e não pelo sujeito. O saber, que 

surge na dialética entre o sujeito e o objeto, entre o professor e o estudante, o educando e os 

livros, é destituído de seu lugar central. O conhecimento, enquanto mercadoria é apenas 

valorizado pelo seu valor de troca, pelo que pode comprar ou resolver. Essa mudança de 

paradigma destituiu o conhecimento de seu caráter subjetivante, de marca simbólica, e claro, 

de sua função de resguardar o saber, científico ou popular, fundamentais para a constituição 

de um grau de sociabilidade e um sentido para a vida coletiva, talvez por isso, sejam tão 

frequentes as reclamações dos professores acerca da dificuldade que os discentes apresentam 

em desenvolver interesse pelo conteúdo de suas narrativas, principalmente aquelas que 

remontam à tradição. 

Walter Benjamin, em Experiência e Pobreza, narra uma pequena história com 

finalidade montar uma imagem representativa do que poderíamos entender como a verdadeira 

experiência fundada na narrativa tradicional. O filósofo nos conta uma parábola em que um 

velho no momento de sua morte revelou a seus filhos a existência de um tesouro enterrado em 

                                                                                                                                                                                               
Walter. Parque Central, in Obras escolhidas III. Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo. São 

Paulo: Brasiliense, 1989, p. 156). 
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seus vinhedos. Seus filhos após sua morte reviraram toda terra que herdaram em busca de tal 

riqueza, mas nada encontraram. Com a chegada do outono, narra Benjamin, o vinhedo 

produziu mais que qualquer outro da região, e só então eles puderam notar que seu pai tinha 

lhes passado certa experiência, a saber, que ―a felicidade não está no ouro, mas no trabalho‖ 

(BENJAMIN, 1994, p.114).  

A experiência tal como aponta Benjamin na presente parábola, funda-se nos 

ensinamentos que passavam de geração em geração enquanto transmissão de valores aos 

jovens. As narrativas, as histórias prolixas, eram contadas por pais a filhos e netos. A tradição 

oral garantia na esfera fundamental das relações familiares a propagação e a conservação da 

experiência. Esta se funda também no valor da autoridade, valor esse que possui suas bases no 

conhecimento, na sabedoria. O conceito de autoridade está aqui baseado na competência e não 

na mera convenção do conceito legitimado por mecanismos ideológicos.  

A destituição do conhecimento do status de marca simbólica, de experiência 

universalmente válida, coloca o saber e o sábio, o professor, para o lugar de objeto de troca, 

por isso encontramos uma crescente degradação da função social da escola, de seu lugar na 

tarefa educativa. Aqueles que defendem que a escola é apenas um lugar para transmitir os 

conhecimentos historicamente produzidos, por exemplo, afirmam que a criança deve vir 

educada de casa, pois a escola deve apenas escolarizar. Tal posicionamento se explicaria pela 

própria crise de legitimidade, antes delimitada, que tem levado o professor a interrogar-se, 

constantemente, sobre o seu ―saber-fazer‖. Entretanto, ―até o século XVIII, era simplesmente 

impossível que alguém acalentasse esse tipo de dúvida psicopedagógica a respeito de uma 

criança‖ (LAJONQUIÈRE, 2009, p. 71). Indagações próprias de um sujeito que 

deslegitimado, incapaz de transmitir pela arte de narrar as experiências da humanidade a partir 

das atividades educativas, terceiriza a responsabilidade que lhe é inerente. Este, portanto, 

renega seu lugar de operador subjetivante do conhecimento, seu lugar de autoridade devido a 

legitimidade que lhe foi subtraída.  

Assim, os processos educacionais acabam sendo tomados por automatismos e 

repetições que compõem o cotidiano escolar e que nos levam a fazer todo dia tudo sempre 

igual, espaço em que gozo é a marca no sujeito de uma vida alienada, sem saber e sem desejo. 

Alicerçados sob essa perspectiva considera-se que o mal-estar reinante no campo educativo 

expressa que a educação tomada pelo capitalismo instaurou um engodo, um funcionamento 

perverso que ao destituir o simbólico (marcado pela falta) tornou a educação um 

empreendimento da mãe que quer tudo englobar, por isso as escolas tem realizado tantas 
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atividades recreativas, buscando cooptar o desejo infantil pela positividade. Mas como fica a 

transmissão da experiência e do saber em uma sociedade que modificou toda a sua estrutura 

educacional e desautorizou sua comunidade de professores/narradores e estudantes/ouvintes?  

Benjamin (1994, p. 115) afirma que após o triste e pobre acontecimento da primeira 

guerra mundial nada mais pode ser chamado de experiência, visto que esta é passada quase 

sempre pela tradição oral, pois ―os combatentes tinham voltado silenciosos dos campos de 

batalha. Mais pobres em experiências comunicáveis, e não mais ricos‖. O silêncio daqueles 

que tinham passado pelo terror da guerra somente representava que algo tinha mudado na 

forma como estes se colocavam na sociedade. Os que antes eram cidadãos ávidos por lutar em 

prol de sua nação se tornaram indivíduos perdidos no tempo e no espaço. Nem mesmo os 

livros de guerra publicados naquele período passavam alguma experiência válida. Segundo 

Benjamin, tal quadro não deve ser visto com estranheza, pois: 

[...] nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadoras que a experiência 

estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a 

experiência do corpo pela fome, a experiência moral pelos governantes. Uma 

geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos viu-se abandonada, 

sem teto, numa paisagem diferente em tudo, exceto nas nuvens, e em cujo centro, 

num campo de forças de correntes e explosões destruidoras, estava o frágil e 

minúsculo corpo humano (BENJAMIN, 1994, p.105).          

O indivíduo moderno, segundo o pensador judeu alemão, por estar exposto a todos os 

tipos de perigos, gasta toda a sua energia no esforço de manter-se vivo, íntegro pelo menos 

fisicamente. Neste sentido podemos afirmar que a ausência da experiência na modernidade 

também trouxe prejuízos ao corpo, pois até mesmo ele, gradativamente vai perdendo a 

capacidade de passar certa experiência, a experiência do corpo que de alguma forma 

transcende a história ontogenética do indivíduo e se funde na história filogenética da 

humanidade.  

De acordo com Stolzmann e Rickes (1999, p. 45), a educação resulta do abandono do 

campo da maternidade ao campo social, que psicanaliticamente pode ser interpretada como 

abandono do corpo da mãe ao social, que resulta na tarefa de compartilhar o espaço coletivo, 

composto por valores morais e elementos culturais diversos. Empurrar o sujeito para essa vida 

em sociedade é uma tarefa paterna, visto que supõe a imposição de leis e a interdição de 

desejos. 

Contudo, como vimos anteriormente, assistimos atualmente uma educação baseada na 

positividade, não mais na falta, que garante a transmissão do conhecimento via legitimidade 

dos discursos. Segundo Voltolini (2008) tal fenômeno tem produzido transformações nos 
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processos educativos, que tem aderido cada vez mais às demandas das sociedades capitalistas, 

colocando em risco a existência da escola e sua tarefa educativa.  

Cohen (2006), por exemplo, afirma que essa tentativa de tornar o ensino adequado à 

criança a partir da busca de metodologias educacionais cada vez mais mirabolantes busca 

homogeneizar todos que ocupam os espaços educacionais transformando-os em consumidores 

de informações. Em tal lógica, por exemplo, o professor e o estudante deixam de ser centrais 

para serem substituídos por tecnologias. Isso pode ser observado cotidianamente em cada 

estabelecimento de ensino, que vendem seu produto a partir da tecnologia ofertada a seus 

consumidores (VOLTOLINI, 2008). 

Benjamin (1994, p. 172), traçando uma explicação psicológica coerente, afirma que a 

verdadeira experiência se apresenta na dimensão das impressões inconscientes que se impõem 

ao sujeito, acumulando certos materiais para a construção de memória. Mas a memória na 

sociedade industrial avançada foi substituída pela lembrança e esta é, para Benjamin, ―a 

relíquia secularizada‖, é ―o complemento da vivência‖. Na dimensão educativa a colocação 

benjaminiana parece se expressar a partir do foco nas metodologias educativas e das técnicas 

de estudo, pois as instituições educacionais formais, por exemplo, recorrem quase sempre a 

recursos pedagógicos incapazes de produzir um sentido para o conhecimento, que então nunca 

produz sabedoria. Os estudantes, nesse contexto, decoram fórmulas químicas e regras para 

construir uma boa redação, mas encontram muita dificuldade em questionar o sentido desse 

conhecimento que lhes foi apresentado. Contudo, no cerne desse processo está instalada a 

compreensão de que o vazio fora preenchido pelos efeitos da positividade, à negatividade, que 

antes era inerente à condição humana foi excluída de sua função interditora e geradora de 

desejos (LEBRUN, 2008). Por isso, a figura do professor e os ensinamentos que transmite não 

constituem mais sua autoridade, mas sim uma indiferença, até mesmo geracional. A educação, 

seja ela familiar ou formal, que antes atuava como fator simbolizante, de instauração e 

direcionamento da pulsão de vida, simboliza, mas a imposição do desejo individual pela 

anulação ou recolocação da esfera do Outro. 

Nesse sentido, como elemento sem sentido, o professor mal pode sustentar a posição 

que ocupa. Ou seja, mal pode transmitir o saber que adquiriu de outro professor. Como 

ressaltou Dufour (2005, p. 141) do ―ponto de vista da educação, a ruptura entre a modernidade 

e a pós-modernidade é surpreendente: uma geração não faz mais a educação da outra‖. Diante 

de tal contexto a educação e a atuação docente são questionadas e levadas a modificarem-se. 

Tais modificações surgidas com a modernidade faz a educação ser subjugada à lógica do 
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consumo, e com isso exclui de sua tarefa a necessidade de ensinar os jovens a valorizar a 

figura do Outro.  

No cotidiano das instituições escolares esse processo tem assumido tem produzido 

diversos fenômenos, tais como: a perda da autoridade docente, a apatia, o desinteresse, a 

indisciplina, o fracasso escolar, dentre outros. Tais produtos tentam circuncidar o mal-estar 

reinante no campo educativo e evidenciam o descompasso gerado pela empreitada de banir do 

campo educativo a falta, a impossibilidade, a negatividade inerente à condição humana. A 

tentativa de fazer do processo educativo uma empreitada fundamentada pelo paradigma 

científico o qual compreende o sujeito como mero fruto dos processos conscientes, das 

funções psicológicas superiores baniu do campo educativo a questão da impossibilidade.  

Por fim, Benjamin nos apresenta sua insatisfação perante a dinâmica pela qual a 

estrutura social em que vive se mantém, seu descontentamento perante um novo conceito de 

tempo
46

 surgido na modernidade, que, assim como ―Krónos‖ na mitologia,
47

 ―devora seus 

filhos‖, destruindo toda e qualquer perspectiva de um tempo fundado na memória e na 

tradição. Esta perspectiva de temporalidade comum, global e coletiva, segundo o pensador 

judeu alemão, não se apresenta mais na sociedade industrial avançada, o que se apresentava 

em seu tempo era uma nova forma de miséria, que como fruto da primazia pela técnica se 

sobrepunha ao homem trazendo consigo a angústia diante do vazio de sentido.  

O que está em jogo no âmbito da crítica benjaminiana é a necessidade de se 

compreender como essa tensão de forças opostas modifica as relações mais tradicionais, 

impossibilitando tanto o exercício essencial do ―dom de narrar‖ como a passagem dos 

ensinamentos fundamentais que garantem a fundação da verdadeira experiência na sua 

origem.   

 

5.2 A elaboração e as narrativas: só elabora quem fala 

 

Aqui nos cabe apresentar um conceito importante da teoria psicanalítica, a saber, o de 

elaboração, também conhecido como perlaboração (Durcharbeitung). Tal terminologia surgiu 

no contexto da clínica psicanalítica, logo após Freud observar que para seus analisandos 

                                                             
46

 Vale ressaltar que esta nova perspectiva de tempo tem sua origem na promessa utópica constituída sobre o 

progresso.  
47

 Para a narrativa cosmogônica da mitológica grega, ―Krónos‖ devorava todos os seus filhos na tentativa de 

impossibilitar a efetivação da maldição de que todo pai seria devorado por seus filhos, e que estes, substituiriam 

seus pais no trono do Olimpo. Zeus, portanto, só se tornou o deus dos deuses, por ter conseguido derrotar Krónos 

e os seus próprios filhos. (Cf. BULFINCH, Thomas. O Livro de Ouro da Mitologia: História de Deuses e 

Heróis. São Paulo: Tecnoprint, 1965). 
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anunciar os motivos que o levaram a buscar a análise não era suficiente para superar o 

problema ou sintoma. Logo em seus primeiros textos sobre psicologia (metapsicologia), tal 

como seu conhecido Estudos sobre a Histeria (1893-1895), produzido a partir de sua parceria 

intelectual com Josef Breuer, Freud demonstra ter conhecimento de que além de falar sobre 

seus traumas os pacientes precisavam lançar certa intensidade afetiva para evocar 

determinados conteúdos reprimidos. 

Não podemos esperar encontrar uma única memória traumática e uma única ideia 

patogênica como seu núcleo, mas temos de estar preparados para sucessões de 

traumas parciais e concatenações de pensamentos patogênicos. E mesmo ao redor do 

núcleo, frequentemente, encontra-se uma quantidade incrivelmente profusa de outros 

materiais mnemônicos que tem que ser trabalhada por meio da análise (BREUER e 

FREUD, 1996, pp. 287-288).  
 

No período dedicado à histeria o psicanalista pensava que a principal questão para o 

analista seria capturar os elementos profusos que compõem a rede de conteúdos ou traços 

mnêmicos, algo que seria possível a partir da ―profanação da consciência‖, ou seja, 

explorando pensamento por pensamento consciente, um de cada vez, pois: ―Uma vez que toda 

a complicada organização multidimensional tenha se tornado evidente, podemos com razão 

nos perguntar como um camelo como esse passou pelo orifício da agulha‖ (BREUER e 

FREUD, 1996, p. 291). 

Podemos afirmar que a história da prática psicanalítica poderia ser recontada a partir 

do desenvolvimento da leitura freudiana sobre o trabalho de elaboração dos conteúdos. No 

artigo intitulado ―Recordar, Repetir e Elaborar‖ (2010), Freud define a ―elaboração‖ 

enquanto mecanismo pelo qual o analisando se ―familiariza‖ com suas próprias resistências, 

que só se realizam e se mostram a partir de relação transferencial, que posteriormente é 

superada no próprio trabalho analítico. Segundo Bouchard (2000) sobre tal conceito Freud só 

se debruçou claramente em três de seus inúmeros textos, a saber, nos já citados Estudos sobre 

a Histeria (1893-1895), Recordar, Repetir e Elaborar (1914), e em Inibição, Sintoma e 

Angústia (1926). (BOUCHARD, 2000). Tal conceito é importante para a história da clínica 

psicanalítica por possibilitar seu afastamento de todas as práticas clínicas baseadas na 

sugestão.
48

 

A elaboração, embora tenha sido teorizada em textos introdutórios da Psicanálise, que 

enquanto tais estão centrados em uma concepção de análise voltada à recuperação de 

memórias ―esquecidas‖, alarga sua relevância ao atravessar as diversas concepções da prática 

psicanalítica. Essa aparente simplicidade conceitual inerente à elaboração esconde, na 
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 Vale ressaltar que o próprio Freud abandonou a hipnose por notar que seu resultado clínico era ineficaz, e que 

a elaboração dos conteúdos a partir da cura pela fala (talking cure) demostrava mais resultados.   
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verdade, uma complexidade justificada por sua utilização e funcionamento nas mais diversas 

experiências psicanalíticas, inclusive na educação.  

Voltolini, em sua obra Psicanálise e Educação (2011) busca atualizar as reflexões 

psicanalíticas para os dias de hoje, o autor propõe um estudo dos termos educação e educar, 

afirmando que: "[...] como posição discursiva e não mais como um campo outro de 

conhecimento sobre o qual se deveria aplicar a Psicanálise que a educação encontra sua 

elaboração maior na teoria analítica" (Voltolini, 2011, p. 12-13). O texto articula um debate 

sobre a impossibilidade da tarefa educativa para a Psicanálise. Na perspectiva freudiana, 

educar, assim como governar e psicanalisar, se configura como uma tarefa inalcançável, visto 

que o responsável por essa tarefa, o professor, por exemplo, se encontra em uma posição 

paradoxal, pois a relação transferencial com o aluno pede que o saber lançado na relação seja 

sempre suposto, pois quando a condição da falta se ausenta na mediação destas relações, 

ocorrem as fissuras transferenciais. Ou seja, a transmissão de conhecimento se faz numa 

dimensão mais inconsciente do que consciente. A noção da impossibilidade, portanto, fica 

evidenciada na paradoxal posição de estar no lugar de suposto saber, porém, sem a 

apropriação imaginária desta condição, a fim de não impedir a presença da dimensão da falta 

e da castração. 

No campo educativo o papel de quem ensina é apresentar o conhecimento pela 

narração, pela fala, já o trabalho do estudante é o de elaboração desse conteúdo, que pode ou 

não se transformar em saber. Mas tal elaboração, por parte do aducando, também só se torna 

possível através da construção de uma narrativa. Por isso podemos pressupor que o estudante 

deve ser ativo, tal como o analisando, na construção de sentido. Podemos, a partir daí 

pressupor a existência de diferentes registros de funcionamento da perlaboração, e isto em 

função do tipo de trabalho requerido por diferentes modalidades de situações transferenciais e 

diferentes modos de funcionamento psíquico. De acordo com Freud, a hipótese central é que, 

sob diferentes formas e com implicações que podem ser também bastante diferentes, na 

clínica a perlaboração acompanha todos os momentos e tipos da prática psicanalítica, mas 

também configura modelos e figuras bastante diferentes. Mas vale ressaltar que a 

perlaboração não se realiza apenas no âmbito da análise, pois todo sujeito necessita de 

condições mínimas de reflexão acerca de si e seu lugar no contexto social em que vive, tais 

como a saciação de suas necessidades mais básicas, visto que não existe como um ser humano 

pensar em coisas mais elevadas sem que seu corpo permita tal atividade.  
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Outra condição para a estruturação de um eu saudável seria o espaço propício para 

falar/narrar. O que pressupõe a existência de ouvintes, pois só existe narradores se existirem 

plateias atentas às suas estórias.  Nota-se, portanto, que apenas diante de tais condições seria 

possível a elaboração e a consequente transformação da lembrança em memória. Por isso, 

podemos defender que quando Benjamin expõe suas reflexões sobre a perda da experiência e 

afirma que esta foi substituída na sociedade industrial avançada por uma vivência, não tenta 

promover uma reflexão que se basta a si mesma, mas sim, pretende mostrar que no cerne 

dessa decadência, dessa crise, reside sua causa fundamental, a saber, a perda do ―dom de 

narrar‖. Suas reflexões acerca do fim da narração tradicional atingem amplitude tal, que, em 

seus textos da década de 30, seus questionamentos sobre estética
49

 ultrapassam os argumentos 

moralizantes. Em escritos como Experiência e Pobreza e O Narrador, a visada teórica de 

Benjamin atinge mais diretamente os processos sociais e culturais, quanto levanta a 

necessidade de refletir sobre questões como o fim da arte de contar e o surgimento de um 

novo tipo de barbárie. Em seu trajeto filosófico, Benjamin analisa o poder da narrativa e a 

diluição do patrimônio cultural para desenvolver o conceito de ―nova barbárie‖. 

A ausência de sentido no âmbito do patrimônio cultural obriga Benjamin a pensar 

novos caminhos para a cultura. Ao seu dispor, o pensador só tem os fragmentos significativos 

da história e o próprio humano, de onde pode partir. Por isso avalia a semântica que se 

expande no fragmento. Já em seu escrito A obra de arte na época de sua reprodutibilidade 

técnica, o judeu alemão recai sobre os temas artísticos na tentativa de mostrar como na 

sociedade moderna a obra de arte possui em seu conteúdo uma intenção política, mesmo que 

tenda a defender o discurso da classe opressora.
50

  

A crescente proletarização dos homens contemporâneos e a crescente massificação 

são dois lados do mesmo processo. O fascismo tenta organizar as massas proletárias 

recém-surgidas sem alterar as relações de produção e propriedade que tais massas 

tendem a abolir. Ele vê sua salvação no fato de permitir às massas a expressão de sua 

natureza, mas certamente não as dos seus direitos. Deve-se observar aqui, 

especialmente se pensarmos nas atualidades cinematográficas, cuja significação 

propagandística não pode ser superestimada, que a reprodução em massa 

corresponde de perto à reprodução das massas (BENJAMIN, 1994, p. 194).      

Benjamin possui a intenção de propor uma nova leitura da condição do conteúdo 

ideológico contido na arte. Se na concepção da maioria dos pensadores da Teoria Crítica a 
                                                             
49

 Gagnebin afirma que o sentido atribuído ao termo estética no contexto das reflexões benjaminianas, deve ser 

entendido no seu sentido propriamente etimológico, pois ―Benjamin liga indissociavelmente as mudanças da 

produção e da compreensão artísticas a profundas mutações da percepção (aisthêsis) coletiva e individual‖. (Cf. 

GAGNEBIN, Jeanne Marie. História e narração em Walter Benjamin. São Paulo: Perspectiva, 2007, p. 55).  
50

 A abordagem benjaminiana sobre a arte é apontada aqui a título de informação, pois uma análise mais 

apropriada de tal perspectiva exigiria no mínimo um capítulo de reflexões. 
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obra de arte se converteu em meio para disseminação da ideologia dominante através do mass 

mídia, para o pensador judeu alemão essa condição atual da produção artística pode ser notada 

também como recurso possível para a instauração de uma política verdadeiramente 

―materialista‖. Embora a crise da democracia possa ser interpretada como uma decadência na 

forma de exposição do político tradicional (o político ou líder antes se apresentava 

pessoalmente ou através de seus representantes ao corpo constituinte do parlamento e ao 

povo, mas na sociedade moderna este pôde usar o recurso tecnológico da reprodução para se 

dirigir a um número ilimitado de pessoas mesmo sem estar presente) inserido dentro da 

prática política do fascismo que lhe permite ―viver sua própria destruição como prazer estético 

de primeira ordem‖ (BENJAMIN, 1994, p. 196), também pode apontar para a resposta do 

comunismo, a saber, da absoluta necessidade da instauração de uma crescente politização da 

obra de arte.   

Os conteúdos políticos presentes nos textos benjaminianos reforçam ainda mais sua 

intenção de fundar uma crítica da cultura partindo do pressuposto de que esta, na sociedade 

contemporânea, não possui as mesmas características e elementos presentes outrora, pois a 

experiência não se funda mais na dimensão prática da narrativa tradicional, nas narrativas 

―artesanais‖. Como representantes arcaicos desse tipo de narrativa, Benjamin elege o marujo e 

o mestre sedentário. Enquanto o primeiro traz consigo o saber de terras distantes, o segundo 

recolhe com as ―mãos‖ o saber do passado. Além disso, o sedentário já passou por certas 

experiências em tempos longínquos onde pôde assimilar o conhecimento e o saber de outras 

culturas. A extensão real do ―reino narrativo‖ só pode ser entendida em todo o seu alcance 

histórico se notarmos a interpenetração que existe entre ―ler com as mãos‖ e ―ouvir com os 

olhos‖, movimentos realizados pelos dois representantes antes apontados.  

 O processo de secularização, estudado e avaliado por vários pensadores, causou 

mudanças na sociedade e na forma de os homens se relacionarem, de tal forma, que nem 

mesmo breves conversas entre os mais velhos e os jovens podem ser observadas. O termo 

―tradição‖ não evoca nenhum sentimento de identidade nos nossos jovens. Suas ações não 

partem de nenhum ensinamento anterior e muitas vezes se limitam a uma imitação vazia do 

imediatamente dado, nos mostrando a inexistência de uma prática comum e a impossibilidade 

de uma verdadeira formação (Bildung) do homem nos moldes da sociedade artesanal. 

Marramao (1995, p.23) afirma em sua obra Poder e Secularização que a modificação das 

relações políticas e consequentemente sociais podem ser entendidas quando observamos as 

categorias do tempo, ou seja, quando apreendemos o quão cada civilização – cada Kultur –
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apresenta-se de uma forma sempre relacionada à sua ideia de tempo. A mudança fundamental 

da intuição do tempo condiciona de modo determinante o quadro de valores. Então como fica 

o homem em uma sociedade onde os valores são transitórios e onde não existe mais uma 

memória, uma tradição comum? 

Em Experiência e Pobreza, Benjamin evoca duas reações possíveis a esta ausência de 

palavras comuns, a esta desfragmentação das narrativas tradicionais. A primeira pode ser 

observada na própria vida, no comportamento da burguesia no século XIX. Segundo 

Gagnebin (2007, p.59) para tentar compensar a frieza e o anonimato sociais criados pela 

modificação estrutural, pela crescente ―organização‖ capitalista do trabalho, pela 

administração total das instâncias anímicas da sociedade, a classe burguesa tenta no âmbito 

deste processo recriar um pouco do calor, da energia, que outrora lhe pertencia através de um 

―duplo processo de interiorização‖.  

É justamente neste espaço onde ocorre a segunda reação possível, pois é nesse duplo 

processo de interiorização que os valores individuais e privados passam a ser cada vez mais 

valorizados, que se apresentam também aqueles valores originados na crença em certezas 

coletivas. Neste sentido, podemos falar no surgimento de um novo conceito pelo qual o 

homem vai se basear em suas relações sociais e interpessoais, a saber, o de vivência, este que 

tenta substituir a experiência e que necessariamente nos envia para o âmbito da vida particular 

e privada de cada indivíduo. Mas esse duplo processo, muitas vezes notado e tido como 

contraditório, movimenta e possibilita a configuração da imagem do que podemos chamar de 

interiorização psicológica, que traz consigo a interiorização espacial, onde: 

A casa particular torna-se uma espécie de refúgio contra um mundo exterior hostil e 

anônimo. O indivíduo burguês, que sofre de uma espécie de despersonalização 

generalizada, tenta remediar este mal por uma apropriação pessoal e personalizada 

redobrada de tudo o que lhe pertence no privado: suas experiências inefáveis 

(Erlebnisse), seus sentimentos, sua mulher, seus filhos, sua casa e seus objetos 

pessoais (GAGNEBIN, 2007, p. 59).  

Porém todo este movimento não garante que o homem seja capaz de alcançar os 

elementos necessários para conduzir sua vida na integridade, pois a vivência é estruturada 

pelo dogma a que a cultura submete o homem. Despossuído do sentido de sua própria vida o 

homem tenta deixar suas marcas em todos os lugares. Todas as incursões com o objetivo de 

crivar a existência do homem de sentido não são capazes nem mesmo de mascarar ou 

esconder a relação entre o público e o privado que o capitalismo tende a separar. A ruptura da 

tradição se efetiva e se apresenta ao homem desde suas relações mais íntimas até o seu 

trabalho. O desencantamento diante da realidade social no âmbito do modo de produção 
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capitalista deixou marcas tão profundas nos indivíduos que estes foram levados a buscar 

forças na magia e a aceitar a fantasmagoria da metrópole. Segundo Benjamin, de todos os 

fatos que se apresentaram (e ainda se apresentam) no caos da sociedade industrial moderna, 

nenhum pôde efetivamente apontar para qualquer tipo de experiência, a não ser a da sua 

própria impossibilidade, da degradação da memória, do apagamento de todos os rastros, ou 

seja, da experiência que impossibilita a humanidade de ir ao encontro de sua ―salvação‖ pela  

via da reminiscência.  

Percebe-se aqui que, segundo a ótica benjaminiana a memória tem também a função 

de auxiliar o sujeito nas suas diferentes formas de perceber o mundo e na exposição da forma 

como este o capta através do ato de narrar. Atualizando o passado, a memória faz com que 

cada pessoa possa ser capaz de remontar o seu presente a cada instante, colocando-se como 

sujeito crítico do mundo em que vive. O ato mnemônico, crucial para a efetivação da troca de 

experiências, ocorre através do comportamento narrativo, que deve ser visto como função 

social bastante ampla. A rememoração, portanto, encontra-se presente em toda forma de 

comunicação em que se apresentam locutor e interlocutor falando sobre acontecimentos do 

passado no interior da narração.  

Como vimos, em seu escrito O narrador, Walter Benjamin tenta resolver a questão da 

impossibilidade da narração e da experiência pensando lado a lado tanto a decadência das 

narrativas tradicionais quanto a possibilidade de se pensar uma narrativa diferente da narrativa 

baseada na prioridade da Erlebnis. Enquanto Experiência e Pobreza tenta descrever o 

esfacelamento da narração fundada nos moldes da produção artesanal em inúmeras narrativas 

independentes, O Narrador aponta, mesmo que timidamente, para alguns elementos 

relevantes na tentativa de definição da atividade narrativa que, quando capaz de rememorar e 

recolher o passado, possa realizar a apokatastasis
51

 histórica.   

Neste sentido, Benjamin aponta que o recolhimento de certas experiências e de certas 

reminiscências que se perderam na história é tarefa do narrador, assim como do historiador 

materialista, tal como podemos notar nas Teses.
52

 Este movimento, o ―recolher‖, requer de 

ambos a leitura dialética do mundo, capaz de resistir à tentação de tratar o conteúdo narrado 

como imagem sem sentido na atual condição da sociedade. Embora o judeu alemão nos tenha 

                                                             
51

 Segundo Jeanne Marie, a tarefa da apokatastasis remete a reunião de todas as almas no Paraíso, segundo a 

doutrina (condenada por heresia) de Orígenes, que teria muito influenciado Nikolai Leskov (1831-1895), autor 

que Benjamin se dedica em seu estudo. (Cf. GAGNEBIN, Jeanne Marie. História e narração em Walter 

Benjamin, p.62). 
52

 Cf. BENJAMIN, Walter. ―Sobre o conceito de história”, in Obras escolhidas I: magia e técnica, arte e 

política, 1994. 
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fornecido alguns apontamentos lúcidos sobre as questões antes colocadas, ficamos diante de 

uma nova interrogação. Qual narrativa salvadora seria essa, capaz de salvar os conteúdos 

irredutíveis do passado e deixá-los inacabados, assim como, igualmente, saberia respeitar a 

natureza imprevisível do presente? 

Embora não possamos afirmar que Benjamin conseguiu ―resolver‖ a questão antes 

colocada, podemos, no entanto, apontar para o fato de o pensador nos ter apresentado algumas 

pistas. Neste sentido, devemos seguir a leitura de O Narrador, privilegiando os apontamentos 

benjaminianos sobre os tipos de narradores presentes na narrativa tradicional, de suas 

considerações referentes ao que entende por ―conselho verdadeiro‖ (Rat), e seguindo sua 

insistência na ligação entre morte e narração. 

Como afirmamos anteriormente, segundo a perspectiva de Benjamin, para que 

possamos compreender a relação entre história e narração e fazermos a figura do narrador 

adquirir plena materialidade, precisamos ter em mente dois grupos de pessoas que trazem 

consigo a experiência que anda de boca em boca, as quais recheiam todas as histórias 

contadas: aquele que fica em casa vivendo honestamente de seu trabalho e que tem as 

histórias e tradições de sua terra para contar; e aquele que faz uma viagem, que também tem 

algo para contar, já que vem de longe.  

A experiência que anda de boca em boca é a fonte onde beberam todos os 

narradores. E, entre os que escreveram histórias, os grandes são aqueles cuja escrita 

menos se distingue do discurso dos inúmeros narradores anônimos. Entre estes 

últimos, aliás, há dois grupos que certamente se cruzam de maneiras diversas. Só 

para quem faz idéia de ambos é que a figura do narrador adquire plena 

materialidade. Quando alguém faz uma viagem, então tem alguma coisa para contar, 

diz a voz do povo e imagina o narrador como alguém que vem de longe. Mas não é 

com menos prazer que se ouve aquele que, vivendo honestamente do seu trabalho, 

ficou em casa e conhece as histórias e tradições de sua terra. Se se quer presentificar 

esses dois grupos nos seus representantes arcaicos, então um está encarnado no 

lavrador sedentário e o outro no marinheiro mercante (BENJAMIN, 1994, p. 198).  

 

Assim, os dois representantes arcaicos dos narradores seriam o lavrador sedentário e o 

marinheiro mercante. Sendo o lavrador sedentário o camponês que conta histórias das 

tradições de onde vive, o seu conhecimento tem uma dimensão bastante vertical, pois ele 

recupera o tempo no instante em que conta histórias referentes ao passado de sua terra. É 

preciso perceber que o mestre sedentário já teve seu tempo de aprendiz em um passado não 

tão distante, isto significa que intercambiar experiência é um movimento que alimenta a sua 

sabedoria. A sabedoria para Benjamin é ―o lado épico da verdade‖ (BENJAMIN, 1994, p. 

201). Já o corajoso marinheiro mercante, em contrapartida, possui conhecimento de dimensão 

horizontal, pois ele recupera o espaço ao narrar histórias sobre os lugares por onde anda.  

Benjamin ainda contrasta diretamente o fim do romance com o fim da narrativa, 
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argumentando que o ―sentido da vida‖ é o que o romance busca, e que, sem poder dar nem 

mais um passo à frente quando esse sentido é alcançado, o romance deve terminar. Se o 

sentido da vida de alguém só se manifesta com sua morte e o leitor do romance procura 

alguém em quem possa ler o sentido da vida, o fim do romance é, de certa forma, uma morte 

figurada. Essa busca é que nutre o interesse do leitor pela ação do romance. A narrativa, ao 

contrário, é perfeitamente harmoniosa com a pergunta ―como continuou?‖, pois contar uma 

história é uma tentativa de burlar a finitude, já que este ato mantém a tradição viva. Uma 

história sempre pode se encaixar em outra, e em outra, e continuar infinitamente. A 

imediaticidade posta pelo romance fecha o espaço de interpretações, já a narrativa o dilata. O 

romance é um representante exímio da nossa percepção teleológica fundada pelo iluminismo, 

enquanto que a narrativa se encontra no ―redemoinho do agora‖. 

A morte toma sentido na dimensão crítica de Benjamin à medida que representa o 

momento pelo qual a arte de narrar é recuperada mesmo que por um instante. Walter 

Benjamin afirma que se a ideia de eternidade teve sempre na morte sua fonte mais rica, ela 

também deve ter assumido um novo aspecto na modernidade. A transformação que resultou 

na transfiguração da morte é a mesma que reduziu consideravelmente a esfera da 

comunicabilidade da experiência. Se antes o moribundo era capaz de fornecer elementos na 

sua curta e última narrativa, hoje nem mesmo com todo aparato de técnicas de reprodução este 

acontecimento se torna capaz de fundar qualquer tipo de experiência transmissível.  

Durante o século XIX, a sociedade burguesa produziu, com as instituições higiênicas 

e sociais, privadas e públicas, um efeito colateral que inconscientemente talvez 

tivesse sido seu objetivo principal: permitir aos homens evitarem o espetáculo da 

morte. Morrer era antes um episódio público na vida do indivíduo, e seu caráter era 

altamente exemplar: recordem-se as imagens da Idade Média, nas quais o leito de 

morte se transforma num trono em direção ao qual se precipita o povo, através das 

portas escancaradas. Hoje a morte é cada vez mais expulsa do universo dos vivos 

(BENJAMIN, 1994, p. 207). 

 

O episódio público da morte era antes da instituição da classe burguesa um fato 

coletivo, que possibilitava ao povo entrar em contato e intercambiar experiências até no 

último suspiro do sábio. Mas a política sanitária iniciada no final do século XVIII exorcizou a 

morte a ponto de deixá-la à margem da vida social. Neste sentido notamos que as narrativas 

tradicionais não configuram somente uma força de ordem poética e religiosa, mas também 

fundam uma prática comum, pois, como cita plausivelmente Gagnebin, ―as histórias do 

narrador tradicional não são simplesmente ouvidas ou lidas, porém escutadas e seguidas; elas 

acarretam uma verdadeira formação (Bildung), válida para todos os indivíduos de uma mesma 

coletividade‖ (GAGNEBIN, 2007, p. 57). 



 

101 

 

 

Segundo Benjamin, essa orientação prática originada na narrativa tradicional não se 

apresenta mais comumente na vida dos homens modernos, pois ela se perdeu nas atuais 

concepções de continuidade, evolução, velocidade, que resultam na efemeridade das relações 

e na consequente impossibilidade de transmissão de ensinamentos. Nisto se funda nossa falta 

de orientação diante da realidade. Até mesmo o ―leito de morte‖ não traz ao homem moderno 

esta força que ele nunca conhecera, a saber, a de aproximar o mundo vivo e familiar deste 

outro mundo desconhecido, porém muito mais comum a todos. Como vemos em O Narrador: 

Hoje, os burgueses vivem em espaços depurados de qualquer morte e, quando 

chegar sua hora, serão depositados por seus herdeiros em sanatórios e hospitais. Ora, 

é no momento da morte que o saber e a sabedoria do homem e sobretudo sua 

existência vivida – e é dessa substância que são feitas as histórias – assumem pela 

primeira vez uma forma transmissível. Assim como no interior do agonizante 

desfilam inúmeras imagens - visões de si mesmo, nas quais ele se havia encontrado 

sem dar conta disso -, assim o inesquecível aflora de repente em seus gestos e 

olhares, conferindo a tudo o que lhe diz respeito àquela autoridade que mesmo um 

pobre-diabo possui ao morrer, para os vivos em seu redor. Na origem da narrativa 

está essa autoridade (BENJAMIN, 1994, p. 207).  

 

Como notamos, a falta de um ―conselho verdadeiro‖ tem uma estreita relação com a 

morte e o fim da narração tradicional. O sujeito que antes podia ouvir a narração de uma 

história pelos narradores, sem pressa, sem barreiras de compreensão, não existe mais. A 

própria forma como compreendemos ou encaramos a morte é puramente trivial, assim como 

um espetáculo de circo, o morrer é um processo de contemplação vazia, sem sentido para a 

vida. Ninguém observa mais a morte enquanto momento propício para o desvelamento da 

verdade. O moribundo na condição estrutural da sociedade burguesa, mesmo deixando sua 

sabedoria se unir a sua existência para fundar uma narrativa que traga em si certas 

experiências transmissíveis, não consegue alcançar seu fim. Os homens não estão ávidos à 

observação de sua autoridade. Um velho no leito de morte é só um velho querido perto de 

encontrar a morte, e não um homem que viveu o bastante e ainda é capaz de repassar 

ensinamentos válidos para além de sua própria vida. 

Neste sentido, o narrador nato do qual fala Benjamin, é aquele que narra sua própria 

vida, bebendo não apenas da própria experiência, mas também da experiência dos outros, a 

qual assimila para si mesmo ao ouvir outras histórias. A grande habilidade deste narrador não 

é simplesmente saber narrar qualquer história com destreza, mas sim saber narrar a sua 

própria vida, ela inteira, mesmo no momento de sua morte. A narrativa da morte deve ser 

entendida pelos ouvintes enquanto sussurro da experiência.   

[...] o narrador entra na categoria dos professores e dos sábios. Ele dá conselho – não 

como provérbio: para alguns casos – mas como o sábio: para muitos. Pois lhe é dado 

recorrer a toda uma vida. (Uma vida, aliás, que abarca não só a própria experiência, 

mas também a dos outros. Àquilo que é mais próprio do narrador acrescenta-se 
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também o que ele aprendeu ouvindo.) Seu talento consiste em saber narrar sua vida; 

sua dignidade em narrá-la inteira. O narrador é o homem que poderia deixar a mecha 

de sua vida consumir-se integralmente no fogo brando de sua narrativa. 

(BENJAMIN, 1994, p. 221). 

 

Seguindo os apontamentos traçados por Benjamin, podemos afirmar, mesmo que 

hipoteticamente, que o processo de construção de uma nova narratividade deve passar, 

necessariamente, pela instauração de outra postura social e individual diante da morte e do 

morrer. Sem a modificação desta relação não podemos apontar a existência de condições 

propícias para a efetivação da verdadeira narrativa, nem muito menos afirmar qualquer tipo de 

autoridade no ato de narrar. Essa autoridade possuíam os gregos, pois, para Benjamin, 

levavam uma vida plena. 

Por fim, o papel do narrador pode ser atribuído ao educador, que a partir de seu 

discurso provoca a elaboração dos conteúdos por parte dos sujeitos do ato educativo, que 

enquanto tais, evocam a partir da fala o necessário movimento de elaboração, e com isso o 

resgate da dimensão das experiências transmissíveis. O professor, portanto, assim como o 

narrador tradicional deve ser capaz de recolher na dimensão prática da sua vida os elementos 

necessários para a construção de sua narrativa, mas para isso precisa buscar analisar 

criticamente os conteúdos históricos laboriosamente acumulados pela humanidade. 

 

6. CONCLUSÃO 

A presente tese se estruturou metodologicamente a partir da recusa benjaminiana 

acerca dos sistemas filosóficos fechados, que ao se caracterizarem pela obediência ao 

encadeamento lógico-conceitual e possuírem a finalidade de chegar ao conceito acabam 

caindo no determinismo teleológico. Preferimos, portanto, abandonar tal perspectiva adotando 

a leitura de que ela nos coloca diante de um ilusório salto do particular ao universal, por se 

tratar de um método de pesquisa em Filosofia que concatenadamente segue sua teleologia. 

Substituímos o método sistemático característico do sistema hegeliano pelo método dialético 

(sem síntese) benjaminiano, que toma forma ao permitir uma montagem despretensiosa e não 

teleológica dos problemas filosóficos a partir dos conceitos de mônada e alegoria. 

Epistemologicamente propomos tal caminho em busca de justiça à singularidade e 

universalidade que habitam e circundam os fenômenos.  

A singularidade na pesquisa se expressou a partir de termos como: sujeito, indivíduo, 

estrutura psicológica, dentre outros. Já a universalidade se desvelou em terminologias como: 

civilização, processos educativos, entodamento, crise de legitimidade, para citar alguns. Após 
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tal delimitação conceitual foi aplicado o método alegórico visando compreender os impactos 

do trabalho da cultura (Kulturarbeit) sob os modos de subjetivação e seus impactos nos 

processos educativos.  

Encontramos na Teoria Crítica da Sociedade os referenciais marxistas e psicanalíticos 

necessários à investigação dos impactos da sociedade industrial sob a estruturação dos tipos 

psicológicos dos átomos sociais e suas reverberações na educação. Descobrimos que Adorno 

não defende a divisão epistêmica entre a Psicanálise e a Teoria Crítica, mas sim sua fusão, 

pois não haveria possibilidade de tomar como objeto a subjetividade em meio à objetividade 

das determinações sociais sem a Psicanálise e a Sociologia, ou seja, sem a Psicologia Social. 

Por isso o frankfurtiano criticou Freud e os neofreudianos. O autor, portanto, nos ensina que 

não devemos reduzir nosso entendimento às determinações econômicas, mas pontuar que elas 

não são suficientes para compreendermos os sujeitos em suas variadas dimensões. Nosso 

estudo, portanto, buscou compreender o capitalismo dialeticamente, ou seja, como produto e 

produtor dos fenômenos individuais e coletivos. Os sujeitos foram chamados de ―átomos‖ 

sociais por fazerem parte da engrenagem social, que enquanto tal é influenciada pelas esferas 

econômicas e políticas, embora tenha também o poder de engendrar mudanças nesse 

mecanismo.     

Adentramos a partir daí nos estudos adornianos acerca da constituição dos tipos 

psicológicos suscetíveis ao discurso fascista e da personalidade autoritária e desvelamos que 

para o autor tais tipos se formataram a partir da cooptação de seus desejos pela lógica da 

tecnificação, automatização da vida, e claro pela ideologia do consumo. Apresentamos o 

inconsciente como instância tão influente na vida dos sujeitos quanto a  consciência, embora 

tenhamos delimitado que tal afirmação configura uma ferida narcísica por denunciar a 

decadência da racionalidade iluminista. Denunciamos aí o sono dogmático iluminista, 

desenhado pela crença inabalável nas capacidades infinitas da razão. 

Vimos que o freudismo fornece diversos elementos para a efetivação de uma análise 

social. A própria Psicanálise, ao ser assimilada pela Escola de Frankfurt possibilitou a 

denúncia de que a crise patriarcal poderia levar as massas a aderir a uma ilusão coletiva 

sustentada por um líder e/ou ideal de líder. Notamos, que tal fenômeno pode ocorrer devido ao 

sentimento de unidade que se produz nos grupos quando possuem uma causa em comum. Ou 

seja, defendemos que o individual (sujeito) se torna frágil diante do coletivo (sociedade), pois 

sua ferida narcísica acaba facilitando sua entrega ao narcisismo coletivo, pois aquele que não 
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encontra lugar para proferir seu discurso acaba encontrando nas instituições clandestinas e 

―secretas‖ o sigilo necessário para que adentrem as estruturas de poder.   

A reflexão dos frankfurtianos também nos possibilitou afirmar que as pedagogias 

sociais críticas precisam orientar os educadores a reconhecerem seus lugares e construírem 

suas autoridades a partir de posturas menos verticais, embora investidas da autoridade inerente 

a quem instaura a interdição, pois na lógica da recusa e ódio contra toda e qualquer 

autoridade, que enquanto tal possui a função de ser desejada e reprimir desejos, é que se 

estrutura a consciência coletiva. Porém, notamos que pela ausência dos representantes de tais 

funções é que surge o imperativo da realização do desejo individual, que gera conflitos de 

sociabilidade e até mesmo violência, por emanar de sujeitos que por ausência de interditos não 

aceitam esbarrar nas regras e valores sociais. Por isso aprendemos com Adorno e Horkheimer 

que o autoritarismo se produz a partir da imposição da vontade individual, que por sua vez se 

institui pela aceitação da influência do líder (por concordância) e como forma de oposição à 

lei paterna. 

O sujeito do imperativo do desejo, portanto, se apresenta indefeso diante do 

autoritarismo por ser incapaz de se lançar verdadeiramente ao mundo do Outro. Por isso 

encontramos atualmente indivíduos quase incapazes de suportar o desaparecimento do desejo 

do outro. O alto índice de feminicídio no Brasil, por exemplo, não poderia ser 

psicologicamente interpretado como resultado da incapacidade masculina de aceitar a 

interdição de seu desejo? A perversão não seria a estrutura psíquica da maioria das populações 

se defendermos que entregamos a formação de nosso ego à padronização e à organização 

racional da sociedade?  

Herbert Marcuse nos orientou sobre o poder que a triangulação edipiana possui de 

desvelar os modelos pelos quais somos inseridos na dimensão da civilização, assim como nos 

fornecer material para aceitarmos nossas tendências originariamente destrutivas.  Por isso 

podemos defender a ideia de que a teoria das pulsões nos fornece excelentes recursos para a 

compreensão de como somos controlados socialmente.  Do ponto de vista psicanalítico, o 

sucesso da análise dependeria do reconhecimento da infelicidade individual e da infelicidade 

geral. Porém, podemos afirmar que esse movimento de conscientização antes colocado por 

Freud se tornou impossível de ser encontrado na sua integridade na sociedade do pós-guerra. 

O sujeito freudiano possui uma estrutura psíquica diferente da qual sempre pressupunha 

Freud, visto que agora não encontra mais as condições necessárias para se configurar 

neurótica. Nos perguntamos, portanto, por quais motivos a dinâmica psíquica dos indivíduos 
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pressupostos pelo modelo psicanalista clássico perdeu sua validade? Marcuse nos respondeu 

que a família não se caracteriza mais como operadora da socialização primária, pois perdeu 

sua função em detrimento de fatores como: o mass media, os agrupamentos escolares e 

esportivos, os bandos de jovens, dentre outros.  

Afirma-se em tal contexto que a dinâmica pluridimensional, pela qual os sujeitos 

alcançavam o necessário equilíbrio entre suas heteronomias e autonomias, foi superada por 

uma unidimensional, ocasionando uma identificação estática do indivíduo para com seus 

semelhantes e para com o princípio da realidade estabelecido. É assim que a força da 

regressão do eu nos leva à origem da crise da negatividade e nos impõe diante da necessidade 

de se perguntar como um ego tão fragilizado poderia fortalecer suas faculdades críticas? O 

fenômeno da regressão do ego, como vimos, produziu também o enfraquecimento total da 

psique , por isso observamos o quanto a consciência moral e a responsabilidade pessoal se 

degeneram.  

A partir dos frankfurtianos podemos inferir que na contemporaneidade, espaço em que 

os meios de comunicação conseguem abarcar praticamente todas as dimensões do cotidiano, o 

sujeito que se apresenta incapacitado para conduzir seus passos de forma auto-orientada se 

manifesta vulnerável a qualquer discurso. Tal indivíduo é, portanto, um idiota útil (no sentido 

grego do termo), pois obedece de forma servil a um senhor desprovido de qualquer 

autoridade. Tal posição resulta do esfacelamento da Razão crítica e da apresentação de uma 

racionalidade meramente instrumental, ou seja, incapaz de funcionar de forma autônoma e de 

produzir uma autocrítica.  No contexto do capitalismo, esse sujeito administrado se move tão 

facilmente pelos diversos domínios que vive na constante ilusão da felicidade e liberdade.  

Corroborando com Marcuse e demais frankfurtianos vimos que Lebrun descreve a 

―dessimbolização‖ como o sintoma mais grave das sociedades avançadas. Tal fenômeno se 

originou a partir da dissolução da função familiar pelo declínio do patriarcado, ou seja, após a 

fragmentação da família enquanto instituição e pela transformação do pai em um terceiro 

excluído da triangulação edipiana. Lacan também atribui a formação de uma geração de 

crianças generalizadas ao declínio da inscrição do Nome-do-Pai, de sua consequente 

simbolização. Para o autor, vivemos em um mundo sem limites devido à ausência de uma 

referência paterna, pois habitamos um mundo em que não só os sujeitos desejam permanecer 

crianças, mas que também a sociedade permite que estes permaneçam em tal condição.   

Vale ressaltar que para tais pensadores elementos históricos e sociais seriam 

causadores da crise da função paterna e de sua inscrição simbólica, mas não seriam 
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compreendidos como provocadores das novas formas de exercício de tal função, que, 

portanto, se mantém a-histórica. A apresentação de tal problemática nos serviu de base para 

compreendermos qual é o lugar do singular (sujeito) em meio ao plural (cultura e sociedade) 

em tempos de transitoriedade de valores, pois foram a partir dessas transformações resultantes 

dos processos históricos que os pais passaram a proteger as suas crianças dos traumatismos 

comuns à vida coletiva, pois a instituição familiar, antes responsável por oferecer o lugar de 

ensaio social, este sustentado pela legitimidade das diferenças existente entre as gerações que 

a compõem, atualmente se transformou em espaço horizontal, onde ocorrem trocas simétricas.   

O processo de secularização também é provocador de um quadro cultural que lança o 

sujeito em um espaço marcado pela ausência de qualquer sustentação, pois nem a ciência, 

nem a religião, e muito menos a política parecem ser suficientes para servir como qualquer 

ponto de apoio. Nem mesmo as normas, que antes eram facilmente identificáveis e 

transmitidas de geração a geração foram capazes de manter seu poder de interdição, visto que 

o sujeito da regressão à fase infantil não precisa se responsabilizar por seus atos. Portanto, se 

somos adultos incapazes de nos sustentarmos no vazio, como poderíamos fornecer conteúdos 

aos filhos para que esses sejam educados a partir de um processo que os possibilitem pensar 

de forma legítima em seus papéis sociais? 

 A pergunta anteriormente apresentada pode ser respondida ao analisarmos a atual 

dificuldade que possuímos de ensinar a nossos filhos que viver é abandonar a segurança 

fornecida pela maternidade para enfrentar o barramento instaurado pela lei do pai. Como 

vimos com Lebrun, uma sociedade que se estrutura a partir de pais deslegitimados só pode 

acabar se transformando em uma comunidade de renegações, pois nossos filhos ao 

desobedecerem às leis paternas produzem as mais diversas violências. 

Os ideais de consumo também contribuem para a configuração do quadro por nós 

delimitado ao estimularem essas falsas projeções dos desejos humanos a partir dos signos de 

consumo, que atuam apresentando aos consumidores algo que não pertence necessariamente 

ao produto, mas que possui o poder de lhe acrescentar valor pessoal e identidade.  Aqui dois 

fenômenos se manifestam: a ―anulação do objeto‖, pois o objeto acaba por sofrer a extração 

de sua materialidade histórica, e também sua funcionalidade, pois os consumidores compram 

até mesmo objetos que não irão utilizar. Os objetos fetichizados, passam a responder às nossas 

projeções ideais.  

Encontramos em Zizek a crítica marxiana que faltava para compreendermos o lugar 

dos sujeitos no capitalismo. Para o autor o fetiche só se manifesta quando os indivíduos 
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desconhecem a rede estruturada de relações entre as coisas e claro, na ignorância quanto à 

autonomia da mercadoria em relação aos sujeitos. O apontamento de Zizek corrobora com a 

perspectiva freudiana, que por sua vez defende que o fetiche parece ter o objetivo de ocultar a 

diferença sexual em si, pois o sujeito fetichista não suporta a realidade dessa diferença, e por 

isso (de)nega, substitui a realidade da diferença sexual, esta que pode lhe representar 

semelhança com a angústia da castração. Para a Psicanálise, o objetivo do fetiche seria 

encobrir a realidade que se apresenta como angustiante. Em ambos os casos, podemos 

afirmar, o fetiche opera como um substituto de realidade, ou seja, não determina uma 

ideologia, mas apresenta a diferença ideológica existente entre duas realidades. Ou seja, no 

capitalismo o fetiche estrutura o laço social. 

A originalidade do pensamento de Michel Tort nos possibilitou uma reviravolta na 

compreensão da questão da crise paterna. Para o autor, a perda do poder social do pai 

decorrente da crise do patriarcado não se explicaria a partir do declínio do pai em sua função 

simbólica, assim como pela tese do desaparecimento de Édipo. Tort defende que não vivemos 

perante o declínio da função paterna, mas apenas de sua solução. A questão que se coloca 

após análise das leituras psicanalíticas acerca do declínio da legitimidade é se seria possível a 

tarefa de educar sujeitos, visto que educar pressupõe interditar, levar o sujeito a abandonar a 

selvageria e adentrar o espaço da cultura.    

Depois de delimitado do ponto de vista social e individual o problema da crise de 

legitimidade recorremos à filosofia de Walter Benjamin, mas precisamente ao conceito de 

experiência. Observamos que no âmbito da sociedade industrial avançada também se 

produziu a decadência da dimensão experiencial e de sua transmissibilidade, afetando, por 

exemplo, os processos educacionais familiares e formais, que se efetivavam a partir da arte de 

narrar.  

Benjamin, se apropriando das leituras psicanalíticas, nos possibilitou afirmar que o 

aparelho psíquico humano, ao se deparar com uma situação ―traumática‖ ativa uma instância 

capaz de absorver este trauma. Porém, também foi capaz de ir além da Psicanálise ao afirmar 

que os dados oriundos desse choque só podem ser absorvidos através de uma experiência 

válida, ou seja, fundada a partir das impressões que o psiquismo inconscientemente acumulou 

na memória, formando traços mnêmicos duráveis. Seria, portanto, a partir da dimensão 

inconsciente que produzimos e armazenamos os saberes verdadeiramente necessários à vida 

coletiva, ou seja, que adentramos o espaço da experiência.  

Após realização da proposta anteriormente delimitada, recorremos à elaboração 
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(perlaboração) como recurso de enfrentamento à destituição da memória, elemento 

fundamental para a construção do saber e de sua transmissão. A elaboração, surge no presente 

trabalho como atividade sem a qual não seria possível a locação dos sujeitos no ato educativo 

a partir da orientação para a autoconsciência. Defende-se aqui que o resgate da arte de narrar e 

consequentemente a constituição de um auditório de ouvintes é crucial para resgatarmos a 

legitimidade do discurso de quem narra, seja o professor ou o viajante, como cita Benjamin.  

Nesse sentido, o resgate da arte de narrar pode se efetivar a partir da superação da 

infantilização dos sujeitos no âmbito educacional, regressão esta que se expressa no cuidado 

excessivo em não traumatizar a criança, fenômeno pedagógico que impede que até mesmo o 

educador possa ocupar o lugar do Nome-do-Pai. Destituídos dos seus lugares de autoridade, 

constantemente vemos educadores sobrepondo metodologias e tecnologias de ensino ao 

contato humano e ao diálogo.  

A educação na contemporaneidade, portanto, não se propõe a inscrever a falta, e por 

isso reproduz e reforça os elementos de uma cultura fortemente marcada pela perversão. Ou 

seja, formatada por sujeitos deslegitimados, e por isso incapazes de transmitir pela arte de 

narrar as experiências da humanidade. Os processos educacionais, portanto, têm se tornado 

uma atividade que se esquiva de efetivar a falta a partir do momento em que é tomada pelo 

discurso da ciência, sobrepondo a questão metodológica a qualquer proposta educativa 

reflexiva e crítico-libertadora. Se antes a formação humana era alicerçada pela transmissão de 

conhecimento, que marca os sujeitos pela falta, visto que pressupõe um sujeito que fala, um 

narrador, atualmente se limita a formar espectadores, que enquanto tais assistem e absorvem 

tudo sem necessariamente praticar a elaboração dos conteúdos. 

Por fim, a presente tese defende que apenas por uma proposta educativa universal de 

resgate da solução paterna, ou seja, de superação da educação pela positividade generalizada 

poderia promover a preparação dos neosujeitos à vida em sociedade. O educador, portanto, 

precisa dominar a arte de narrar para que a sabedoria, e não apenas o conhecimento, possa ser 

elaborado pelos sujeitos. Neste sentido, o narrador é aquele que narra sua própria vida, 

bebendo não apenas da própria experiência, mas também da experiência dos outros, a qual 

assimila para si mesmo ao ouvir outras histórias, ou seja, o narrador só se apresenta enquanto 

tal quando supera a lógica da perversão e com isso se lança ao mundo do Outro.  
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