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RESUMO
 

A problemática  desta  pesquisa  teórica  teve  como  fundamento  a  discussão  da  relação 
indivíduo  e  sociedade  na  perspectiva  de  sua  constituição  recíproca.  Objetivou-se 
investigar processos que possibilitam colocar em causa a estrutura psíquica na relação 
com a cultura indagando sobre o desenvolvimento do indivíduo na contemporaneidade. 
Este trabalho referencia essa discussão na teoria de Freud que, ao conceber a estruturação 
psíquica  referida  à  cultura  na  qual  a  mesma  se  inscreve,  é  fundamental  para  a 
inteligibilidade da relação indivíduo e sociedade. Ao colocar a discussão do psiquismo 
numa perspectiva dinâmica, que apreende os  conflitos e tensões próprias dessa relação, a 
teoria  freudiana  permite  argüir  como  os  mecanismos  psíquicos  se  constituem  em 
determinadas particularidades históricas. A análise dessa temática não pode prescindir das 
formas culturais nas quais as dimensões psicossociais se constituem e Freud, ao discutir os 
mecanismos psíquicos e encontrar a cultura como expressão desses mecanismos, revela a 
dimensão própria da sociedade. A cultura, como materialização de determinada formação 
sócio-histórica e de determinada estrutura psíquica, se constitui a partir da repressão das 
demandas pulsionais e os conflitos que se instalam  entre as necessidades pulsionais do 
indivíduo e  as  restrições  impostas  pela  cultura  são fundamentais  para  a  apreensão do 
indivíduo. E os mecanismos que permitem a internalização dessa repressão estão referidos 
a identificação. A repressão das pulsões mobiliza os processos identificatórios a partir da 
internalização do outro, condição para os vínculos  afetivos entre os indivíduos e para a 
estruturação da vida social. Tomando-se essas bases é possível questionar as condições e 
possibilidades de constituição do indivíduo na realidade contemporânea,  marcada pelo 
arrefecimento  da  repressão  e  pelo  enfraquecimento  das  referências  tradicionais  de 
identificação.Nessa perspectiva aponta-se para a constituição de um indivíduo narcisista, 
auto-referido, auto-suficiente, num contexto que consolida cada vez mais os processos de 
individualização e o enfraquecimento dos processos  de internalização do outro. E nessa 
medida  parece  que caminhar  prescindindo  do  outro   revela  um contexto  referido  aos 
processos de regressão tanto da cultura quanto do indivíduo. A barbárie a espreita, que 
atualiza a reiterada tensão entre indivíduo e sociedade. 
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