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RESUMO 
 
Este trabalho objetiva, através da pesquisa bibliográfica, a apreensão do conceito de 
cultura em sua constituição articulada entre a razão e a História. Parte do conceito de 
repressão aos instintos individuais de Freud, autor contemporâneo às pretensões 
modernas e iluministas, que afirma a impossibilidade de conciliação histórica entre os 
homens e a cultura. Estuda essas conexões a partir da Modernidade, quando o abandono 
do postulado da razão como emancipação e autonomia para o indivíduo, no momento 
em que poderia compor o sujeito e suas contradições, constituindo-se expressão de uma 
multiplicidade infinita advinda das contradições reais da vida, se enclausura, em sua 
expressão afirmativa, nos rígidos contornos metodológicos instrumentais da ciência e 
desvincula-se da História. Prometendo romper com os mitos, a razão se realiza como 
mito, forma, aparência, aprisionando os homens em suas pretensões de liberdade e 
igualdade, ali onde de fato elas poderiam consagrar-se universais e não singulares. A 
possibilidade de existência da cultura, segundo Freud, sustenta-se sobre a negação das 
pretensões singulares originárias em detrimento de satisfações coletivas, que devem 
provir da realidade e da cultura. A renúncia à satisfação individual revela-se mais 
incisiva que o prazer advindo dessa realização, evidência da violência e força do desejo 
originário de satisfações individuais. A repressão toma, portanto, o resquício da 
violência cometida pelos homens, renúncia em nome da auto-conservação. Entendendo-
a também como processo interno e não somente coerção externa, Freud assinala essa 
contradição em cada indivíduo singular, que deseja, mas renuncia à satisfação de suas 
pretensões individuais. Ao mesmo tempo, a sociedade burguesa é evidência de que os 
princípios que fundamentaram seu desenvolvimento apoiaram-se em fundamentos cada 
vez mais individuais e não coletivos, de forma que sobrevive a renúncia advinda da 
repressão, processo constante e universal, sem as necessárias e almejadas gratificações 
que deveriam provir da cultura. Quando a cultura se torna afirmativa, também o 
indivíduo se desvincula de suas ambivalências, sobrevivendo apenas a hostilidade 
proveniente da renúncia aos desejos mais íntimos e irrefreáveis. O que se nega por meio 
da afirmação da realidade é a violência que se encontra na origem da cultura, 
convertendo-a de momento transitório em momento permanente. A apreensão do 
conceito de cultura remete, portanto, tanto à compreensão da natureza humana quanto à 
História capaz de significa-la e de confronta-la. Entende-la nesse contraditório é 
apreende-la como possibilidade de existência da singularidade, que não se restringe ao 
individual, mas se encontra no universal e com ele se confronta permanentemente.  
 
Palavras- chaves: Cultura, Repressão, Razão e Desejo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É porque mesmo as mais longínquas objetivações do pensamento se nutrem 
dos impulsos, que o pensamento destrói nestes a condição de sua própria 
existência. Não é a memória inseparável do amor, que pretende conservar o 
que passa? Não é cada impulso da fantasia engendrado pelo desejo, que, 
deslocando os elementos do existente, transcende-os sem traí-los? A mais 
simples das percepções não se forma no medo da coisa percebida ou no 
desejo desta última? Certamente o sentido objetivo dos conhecimentos 
desprendeu-se, com a objetivação do mundo, cada vez mais da base 
pulsional; certamente o conhecimento falha quando seu esforço objetivante 
permanece sob o encanto dos desejos. Mas, se as pulsões não são ao mesmo 
tempo suprassumidas [aufgehoben] no pensamento, que escapa desse 
encantamento, o conhecimento torna-se impossível, e o pensamento que mata 
o desejo, seu pai, se vê surpreendido pela vingança da estupidez.  
 

                 Theodor Adorno 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação é fruto da travessia certamente sempre incompleta do 

caminho acadêmico. Como bolsista de iniciação científica na graduação do Curso de 

Psicologia e a partir das interlocuções da Psicologia Social com a Psicanálise, pude 

vislumbrar incursões contraditórias nos caminhos da subjetividade e da cultura. O 

interesse pela Psicanálise emergiu das recorrentes referências dos autores da escola de 

Frankfurt, especialmente Adorno e Horkheimer, a conceitos freudianos. Sempre 

rigorosos na apreensão metodológica de conceitos, esses autores instigaram-me a 

compreender os conceitos fundamentais à concepção de cultura de Freud. Nesse 

caminho e com esse objeto que, de formas diferentes, mostrava seus nexos 

constitutivos, iniciei o mestrado em Educação Brasileira na Universidade Federal de 

Goiás.  Decerto, à medida que o objeto ia se delineando, evidenciavam-se 

hierarquicamente também os seus determinantes, e o tema da cultura se configurava de 

forma mais clara e decisiva pelo crivo da repressão, entendendo a dimensão 

fundamental que essa insere naquele.  

A pertinência da realização deste trabalho na área de Educação é buscar a 

importância de processos culturais formativos que possibilitem a emancipação e a 

verdadeira formação autônoma, objetivo da Educação. O conceito de emancipação em 

Adorno encontra-se vinculado às possibilidades da autonomia, da construção de um 

pensamento crítico, da consciência reflexiva interna e singular ao próprio sujeito, que 

possam se estabelecer através da Educação, distante, portanto, das possibilidades 

totalitárias de domínio do pensamento. Segundo Adorno (1995), a educação para a 

emancipação é a única possibilidade de colocar o sujeito frente às suas contradições, 

confronto que pode impedir a repetição da barbárie, a repetição da história. A educação, 

mesmo que ainda possibilidade e exercício de autonomia, deve estar no contraponto da 

razão dominante. Nesse sentido, a autonomia possível frente à realidade torna-se uma 

questão de moral mínima, cujo cerne faz lembrar, essencialmente, aquilo que não pode 

ser esquecido porque não pode ser conciliado e que, em função disso, é testemunha que, 

apesar da recusa do mal estar, permanece viva e atuante.  

Freud (1927) afirma que os limites da educação, entendida aqui como 

processo amplo de socialização e, portanto, como cultura, são os limites que se 

interpõem à transformação cultural. E não são de ordem apenas objetiva, mas também 



subjetiva. Por isso mesmo, a educação deve desvelá-los em sua contraditoriedade, 

invertendo-os sem conciliá-los. Se a educação é a própria cultura e essa é internalizada 

(e constituída) pelos sujeitos, é preciso, antes, compreender a cultura que se encontra em 

questão, para entender os limites e as possibilidades da própria Educação. 

O presente trabalho visa à compreensão do conceito de cultura, partindo do 

suposto de que ele não diz respeito exclusivamente ao domínio da natureza realizado 

pelos homens através da técnica e da ciência, mas, sobretudo, à necessidade humana de 

um “mais além”, que transcenda o domínio do conquistado, do técnico, da 

materialidade, e de uma fruição, um encantamento, humanização e experiência humana. 

 

Así, reconocemos el elevado nível cultural de un país cuando 
comprobamos que en él se realiza con perfección y eficácia cuanto 
atañe a la explotación de la tierra por el hombre y a la protección de 
este contra las fuerzas elementales; es decir, en dos palabras: cuando 
todo está dispuesto para su mayor utilidad. En semejante país los rios 
que amenacen con inundaciones habrán de tener regulado su cauce e 
sus águas conducidas por canales a las regiones que carézcan de ellas; 
las tierras serán cultivadas diligentemente y sembradas con las plantas 
más adecuadas a su fertilidad; las riquezas minerales del subsuelo 
serán explotadas activamente y convertidas en herramientas y 
accesorios indispensables; los médios de transporte serán frecuentes, 
rápido e seguros; los animales salvajes y dañinos habrán sido 
exterminados y florecerá la cria de los domésticos. Pero aún tenemos 
otras pretensiones frente a la cultura y – lo que no deja de ser 
significativo – esperamos verlas realizadas precisamente en los 
mismos países. Cual si con ello quisiéramos desmentir las demandas 
materiales que acabamos de formular, también celebramos como 
manisfestación de cultura el hecho de que a diligencia humana se 
vuelque igualmente sobre cosas que parecen carecer da menor 
utilidad, como, por ejemplo, la ornamentación floral de los espacios 
libres urbanos, junto a su fin útil de servir como plazas de juego y 
sítios de aireación, o bien el empleo de las flores con el mismo objeto 
em la habitación humana. Al punto advertimos que eso, lo inútil, cuyo 
valor esperamos ver apreciado por la cultura, no es sino la belleza” 
(Freud, 1930, p. 3034-3035)1. 

                                                 
1 “Reconhecemos, então, que os países atingiram um alto nível de civilização quando descobrimos que 
neles tudo o que pode ajudar na exploração da Terra pelo homem e na sua proteção contra as forças da 
natureza – tudo, em suma, que é útil para ele – está disponível e é passível de ser conseguido. Nesses 
países, os rios que ameaçam inundar as terras são regulados em seu fluxo, e sua água é irrigada através de 
canais para lugares onde ela é escassa. O solo é cuidadosamente cultivado e plantado com a vegetação 
apropriada, e a riqueza mineral subterrânea é assiduamente trazida à superfície e modelada em 
implementos e utensílios indispensáveis. Os meios de comunicação são amplos, rápidos e dignos de 
confiança. Os animais selvagens e perigosos foram exterminados e a criação de animais domésticos 
floresce. Além dessas, porém, exigimos outras coisas da civilização, sendo digno de nota o fato de 
esperarmos encontrá-las realizadas nesses mesmos países. Como se estivéssemos esperando repudiar a 
primeira exigência que fizemos, reconhecemos, igualmente, como um sinal de civilização, verificar que 
as pessoas também orientam suas preocupações para aquilo que não possui qualquer valor prático, para o 
que não é lucrativo: por exemplo, os espaços verdes necessários a uma cidade, como playgrounds e 
reservatórios de ar fresco, são também ornados de jardim e as janelas das casas, decoradas com vasos de 



Esses dois propósitos da cultura não são conciliáveis em seus princípios, 

visto que a efetivação do primeiro é também a impossibilidade do segundo em suas 

aspirações de totalidade. Eles compõem a história da humanidade, ainda que, em 

determinados momentos, um apareça triunfante sobre o outro, em razão das 

particularidades históricas que imprimem suas marcas na singularidade humana, 

constituindo valores e anseios convergentes ao princípio que se encontra em questão. 

Esses momentos constituem-se expressão cultural e caracterizam um tempo específico, 

particular, que se expressa na materialidade e nos valores de uma época.  

Horkheimer (1990) afirma que a delimitação do conceito de cultura a um 

tempo específico é uma de suas formas de expressão, ainda que essa delimitação aponte  

marcas de um período anterior. Entretanto, compreender a cultura hoje se justifica pela 

pertinência de desvelar um conceito que apresenta, no confronto de sua particularidade, 

uma significação unitária, um núcleo comum, que permite o alcance de sua totalidade, 

de sua essencialidade. Não se trata de ignorar particularidades do tema, mas de 

transcendê-las, buscando sua dimensão universal. O conceito de cultura possui essa 

possibilidade contraditória, pois emerge na realidade histórica e se constitui sobre as 

possibilidades nela desenvolvidas. Horkheimer (1990), ao traçar o esboço histórico do 

desenvolvimento desse tema e de suas delimitações arbitrárias2 , aponta: 

 

A crítica científica às divisões existentes e a crescente atenção dada a 
este problema originam-se, em geral, da convicção cada vez mais forte 
de que a história de toda a humanidade, ou pelo menos a de grandes 
grupos de povos europeus juntamente com certas partes da África, 
Ásia e finalmente da América, constituía, não uma série incoerente e 
caótica de acontecimentos, mas uma unidade estruturada em si mesmo 
(p.176). 

 
 

Ao mesmo tempo em que aponta para essa unidade, que permite à crítica 

científica se contrapor às divisões existentes, também afirma (1990):  

 

                                                                                                                                               
flores. De imediato, contatamos que essa coisa não lucrativa que esperamos que a civilização valorize é a 
beleza”  (Freud, 1930, p. 112). 
2 Horkheimer aponta em seu livro Teoria Crítica, no texto “Autoridade e Família”, a distinção, 
procedente da ciência literária e posteriormente transferida para a história geral, entre a Antiguidade, a 
Idade Média e a Idade Moderna.  Para ele, nessa divisão, “está expressa a convicção, que tem seu começo 
já na Renascença e foi completada no Iluminismo, de que o tempo que medeia a queda do Império 
Romano e o século XV constitui uma época opaca da Humanidade, como que uma hibernação da 
civilização, e de que ela deve ser entendida apenas como uma transição” (p.175).  Em seguida, afirma que 
a ciência moderna se opõe a essa oposição precisamente por ter sido um período que, ainda que 
pragmaticamente, realizou um progresso considerável em termos técnicos e culturais. 



Cada teoria é, ela mesma, interligada no processo histórico; 
esperamos, entretanto, do filósofo da história e do sociólogo que 
saibam tornar visível até dentro das teorias e conceituações 
individuais a maneira como estas mesmas e, em geral, todos os seus 
passos estão arraigados na problemática do seu próprio tempo (p. 
177).  

 
 

A contradição que se evidencia em ambos os apontamentos certamente não 

constitui equívoco do pensamento de Horkheimer, mas se fundamenta na contradição 

do próprio conceito e, portanto, na realidade. A cultura contém tanto uma unidade 

estruturada em si mesma, que dispensa divisões arbitrárias, como as marcas e 

problemáticas de seu próprio tempo, que a inserem no curso da História. 

Esse é o ponto de partida para a compreensão desse conceito paradoxal, que 

teve suas formas de expressão na Antiguidade, na Idade Média e na Modernidade, mas 

que manteve, ao longo da história humana, uma característica essencial que permite 

apreendê-lo, não em sua forma particular, expressando ritos, costumes, valores de um 

determinado povo ou região, mas o desenvolvimento da humanidade como espécie, 

numa relação recíproca de constituição da sociedade e do homem no seu constante 

embate com a natureza. Afinal, a significação do humano encontra-se interligada ao 

desenvolvimento do processo civilizatório, mesmo quando se toma como objeto de 

estudo a cultura em seu sentido mais particular. 

Dessa forma, a compreensão da cultura neste trabalho é contemporânea de 

um tempo em que as pretensões humanas de totalidade se mostram demasiadamente 

acirradas, enquanto a construção dos alicerces capazes de sustentar essas pretensões está 

cada vez mais negligenciada. Essa questão remete tanto à compreensão da civilização 

burguesa e seus desenvolvimentos particulares, quanto à condição humana que se 

reafirma e se confronta na História, que mantém o dilema permanente entre as 

pretensões humanas universais, que transcendem uma determinada época, e as que, de 

fato, se efetivam como História e, portanto, como cultura em sua expressão particular. A 

referência freudiana aos anseios que caracterizam um elevado nível cultural, incluindo 

nessas demandas não apenas o domínio material da natureza, mas também necessidades 

que transcendem esse plano, entendidas como necessidades espirituais é contemporânea 

de um tempo em que a efetivação do progresso material, tecnológico e científico se 

estrutura no contraponto de outras perspectivas de realização humana.  

A Modernidade pode ser vista como emblema desse período, em que o 

controle da natureza, a previsão e a prevenção de catástrofes naturais realizavam-se 



concretamente, na perspectiva e fundamento do domínio do progresso tecnológico 

associado e possibilitado pelo progresso da ciência sobre a natureza. O progresso, por 

sua vez, é contemporâneo a um modo de produção econômico que configurava novos 

anseios e valores, para além de um novo modo de produção, dentre os quais 

destacavam-se aqueles que permitiam a configuração dessa nova economia, ainda que 

restringisse a efetivação desses valores e anseios no âmbito do desenvolvimento 

espiritual. A liberdade e a igualdade constituíram-se nessa esteira como princípios 

necessários, ainda que não suficientes, para a efetivação da civilização burguesa. Se, do 

ponto de vista do novo modo de produção capitalista que se configurava, esses 

princípios permitiam a formação de valores humanos que alargariam essa produção, do 

ponto de vista da humanidade impediam demandas de civilização que não se esgotavam 

na necessidade do domínio material da natureza. 

A Modernidade foi e é, portanto, o momento da História em que as 

pretensões de universalidade, somente possíveis por meio da experiência do outro ou do 

coletivo, confrontaram-se com desenvolvimentos cada vez mais singulares e 

individuais, configurando um tempo em que a possibilidade da existência desses dois 

momentos emergiria concreta e real, tanto como materialidade da civilização burguesa 

quanto das demandas subjetivas constituídas nessa perspectiva. Por isso mesmo, ela será 

a expressão do acirramento das contradições existentes entre as demandas coletivas e as 

demandas individuais, que não poderiam e não podem se desenvolver em outro lugar 

senão no plano em que emergiram: a História.    

A cultura é expressão da História e essa, expressão dos tempos, que se 

revela como permanência do passado no presente, convergindo expressões e marcas de 

tempos anteriores para sua realidade, ainda que reconfigurando-as, não como o 

desenvolvimento triunfante do universal em detrimento do singular, do contingente, ou 

do contrário, mas da coexistência simultânea de ambos no confronto de suas 

possibilidades. A Modernidade foi, por excelência, o tempo em que essa contradição de 

expectativas e valores se fez concreticidade, com a emergência da civilização burguesa. 

Foi o momento em que a cultura se delineou no confronto entre as aspirações 

individuais e as exigências coletivas, o progresso e a tradição, o novo e o velho, o 

universal e o singular. 

Do ponto de vista do conhecimento, portanto, a Modernidade, em tese, é a 

possibilidade de apreensão dessas contradições como movimentação do real, esse não 

mais expressão apenas da consciência em sua dimensão racional, mas também da 



realidade que a constitui, inserindo nessa as contradições de seus objetos e sendo 

simultaneamente por ela configurada. Dessa forma, também a razão, na Modernidade, 

pode aparecer como objeto de conhecimento, mesmo que não exclusivamente a 

possibilidade racional e lógica do pensamento sobre a realidade, mas da realidade que 

constitui o pensamento, submetendo a relação epistêmica entre sujeito e objeto ao crivo 

da materialidade e da História, que, a esse tempo, não se limitava apenas à história da 

consciência, mas da consciência crivada pelo objeto, que é a realidade. 

A razão, portanto, que, na perspectiva do conhecimento, também é 

expressão da cultura, apresenta-se, na Modernidade, como elemento que revela e 

reafirma as contradições do objeto, seja ele a sociedade ou o indivíduo, significando os 

objetos que a constituem e por ela são constituídos. Se, por um tempo, a razão 

expressou a possibilidade de apreensão racional dos objetos, vinculando-se ao conceito 

de autonomia e tendo como fim a humanidade, na Modernidade ela tornou-se a 

possibilidade de conhecimento da natureza dos objetos que emergiam, podendo 

apreendê-los racionalmente e de forma absoluta, mesmo que essa apreensão tivesse 

como ponto de partida a multiplicidade que constituía a consciência e a realidade. 

Somente por isso a razão poderia se submeter ao crivo de ambas, confrontando 

pretensões universais de uma razão desprovida de limites. A Modernidade é, assim, a 

expressão da universalidade que dimensiona em seu tempo as demais pretensões e o 

limite das possibilidades dessa mesma universalidade, evidenciando, para além da 

contradição entre indivíduo e cultura, coletivo e individual, também a contradição que 

se configura internamente em cada uma dessas instâncias. 

No entanto, quando se realiza na Modernidade por meio da ciência positiva, 

com o intuito de promover a desmistificação de qualquer forma de mito que pudesse 

enclausurá-la em contornos rígidos e não compatíveis com os ideais de liberdade, a 

razão se mistifica mais uma vez, segurando em amarras metodológicas e experimentais 

os objetos que, exatamente nesse tempo, emergiam e configuravam-na como 

contraditória, que ela expressava a natureza desses objetos e, portanto, a natureza 

humana em sua dimensão subjetiva e objetiva.  A História evidenciava a contradição 

que se acirrava, e a ciência, expressão da razão nesse momento, negava-a como método 

de compreensão e apreensão dessa contradição.  

A contradição entre os mundos objetivo e subjetivo no âmbito do 

conhecimento era a mesma existente entre indivíduo e cultura no campo da História e 

reconfigurava, na história da humanidade, um dilema indissolúvel entre a razão e a 



desrazão, que, enquanto trajeto civilizatório, evidenciava o embate que hoje se recria 

entre cultura e barbárie. A História se constitui expressando essas antíteses que se 

sobrepunham em momentos específicos de seus desenvolvimentos. Entretanto, o mundo 

moderno expressa, de forma veemente, o acirramento dessas contradições, que só 

podem ser, de fato, contraditórias, ainda que não antitéticas, quando consideradas numa 

relação de reciprocidade não convergente.  

Desse modo, a contradição presente na origem da sociedade burguesa, 

responsável pelo embate permanente entre indivíduo e sociedade, configura-se quando o 

indivíduo emerge como possibilidade independente da coletividade na qual se insere, 

podendo instituí-la de acordo com princípios que independem de uma autoridade 

suprema que os regulamente. Contraditoriamente, esse é também o momento em que o 

indivíduo pode perder-se de si mesmo, diluindo-se numa falsa coletividade, já que essa 

parece ter sido suprimida para que ele pudesse reinar triunfante. 

No entanto, na origem da cultura, em sua expressão histórica ou lógica, ele 

já se encontrava em causa, ainda que submerso em princípios outros que 

fundamentavam o que ele tinha de absoluto e verdadeiro e, portanto, universal. A 

contradição moderna é precisamente essa: no momento em que o indivíduo se torna o 

centro da História, independente dos princípios que fundamentaram essa centralidade, 

ele se perde de sua condição histórica e universal. Quando a cultura enquanto 

pensamento ou domínio dos bens culturais materialmente se torna uma possibilidade 

universal e possível a todos os homens, ela adquire contornos cada vez mais singulares, 

restringindo-se à expressão de um determinado povo ou nação, furtando-se a evidenciar 

a essencialidade da relação existente entre esses mesmos diferentes povos, nações e 

civilizações, a partir do que os aproxima enquanto humanidade e não enquanto 

indivíduos isolados. 

Freud, um pensador moderno e iluminista, contemporâneo desse tempo, não 

se furtou a enxergar essas contradições históricas, que deixaram marcas decisivas no 

campo da subjetividade e da cultura. Se, do ponto de vista das teorias tradicionais, as 

contradições se acirrariam cada vez mais, levando ao descontentamento com o fosso 

aberto entre as grandes massas de homens negligenciados em suas pretensões mais 

íntimas e sociais de igualdade e liberdade e os que gozavam desses privilégios de forma 

restrita, valendo-se de uma relação de dominação sobre os demais, para Freud (1913) a 

cultura teve sua origem exatamente no momento em que os homens individualmente 

abdicaram do poderio individual, no intuito de se auto-conservarem, e instituíram como 



seu fundamento a horda fraterna em que prevaleceria a igualdade entre os irmãos e não 

mais o domínio de um único membro sobre os demais. 

Se, no que se refere às ambições individuais, essa substituição do poderio 

individual pelo coletivo significou abdicar de um prazer irrestrito e ilimitado, visto que 

os homens renunciaram à satisfação instintiva, no que se refere às ambições coletivas, 

essa renúncia primitiva marcou a origem do processo civilizatório e a origem da 

humanidade. Supondo que a condição de liberdade de um seja o impedimento da 

liberdade dos demais e entendendo que o desejo é e segue desde sempre inesgotável, 

desejo do desejo do outro, mesmo se mediado pela cultura, sua demanda é, portanto, 

sempre excessiva e não civilizável, ainda que a cultura repouse na barganha que se cria 

entre esse desejo e a realidade e não na sua domesticação. 

Ainda para Freud, a cultura se sustentava numa contradição de base que a 

confrontava ao indivíduo, embora essa contradição, para além de se instituir em meio à 

emergência da sociedade burguesa, evidenciasse um outro dilema anterior, que 

confrontava a possibilidade das pretensões ontológicas humanas e universais com a 

História que se efetivava. Expressava, portanto, para além das contradições objetivas da 

realidade que, sem dúvida, configuravam demandas subjetivas, também as limitações 

subjetivas que impediam a percepção das contradições, que, tanto mais acirradas 

objetivamente, menos perceptíveis se tornavam subjetivamente. 

Havia um elemento que impedia os homens perceberem o domínio que os 

subjugava e os subordinava num momento histórico em que as promessas de libertação 

coadunavam com os ímpetos mais íntimos e libertários. Supostamente, essa contradição 

que se entreabria deveria possibilitar-lhes contestar a condição na qual se inseriam 

historicamente, visto que a cultura, desde a emergência da civilização burguesa e em 

sua anterioridade, repousava no princípio da igualdade entre os seus membros, embora, 

na origem dessa igualdade, se encontrasse a subordinação a uma lei, instituída a partir 

de uma proibição que garantia a preservação e a manutenção da igualdade entre os 

irmãos.  Afinal, também a liberdade significara, em sua origem, numa condição 

universal, os anseios mais primitivos da humanidade, desejo de liberdade irrestrita e de 

completude, de que os homens abdicaram em coletividade e valendo-se da lembrança de 

um ato bárbaro cometido, quando instauraram a cultura como um princípio universal, 

por meio da lei que assegurou a igualdade a todos os membros da instituição.  

No entanto, essa lei, instituída pelos homens, também repousou, ainda em 

sua origem, na imposição de uma nova proibição continuamente recriada e restabelecida 



no âmbito da cultura, evidenciando que essa se assegurou na repressão aos instintos 

humanos e, portanto, na renúncia a um ato de violência, não sendo a barbárie, como se 

tornou freqüente pensar, a antítese da cultura, mas um seu elemento permanente desde o 

início. 

Novamente, aqui se abre a contradição entre o universal e o particular. Se a 

condição humana sustenta-se sobre a renúncia aos ímpetos individuais a partir da 

repressão dos instintos, efetuada pela internalização de uma lei fundamentada nos 

princípios de igualdade e justiça, na Modernidade, a razão, como expressão da cultura e 

da lei que passaram a regulamentar todas as instituições religiosas, científicas, políticas 

ou sociais na sociedade burguesa, se formaliza, relativizando e emasculando as 

instituições culturais que até então se regiam por uma concepção universal e objetiva, 

garantida pela própria razão. Quanto ao princípio universal que deveria garantir o 

cumprimento da lei, Freud (1930) afirma: 

 

Así, pues, el primer requisito cultural es el de la justicia, o sea, la 
seguridad de que el orden jurídico, una vez establecido, ya no será 
violado a favor de un individuo, sin que esto implique un 
pronunciamiento sobre el valor ético de semejante derecho. El curso 
ulterior de la evolución cultural parece tender a que este derecho deje 
de expresar la voluntad de um pequeno grupo – casta, tribu, clase 
social - , que a su vez se enfrenta, como individualidad violentamente 
agresiva, con otras masas quizá más numerosas. El resultado final há 
de ser el establecimiento de un derecho al que todos – o por lo menos 
todos los indivíduos aptos para la vida en comunidad – hayan 
contribuído con el sacrifício de sus instintos, y que no deje a ninguno 
– uma vez más: con la mencionada limitación – a merced de la fuerza 
bruta (p. 3036-3037)3. 

Ao contrário do que Freud (1930) afirma, o desenvolvimento cultural deu-se 

numa outra perspectiva. A par de que permaneça vigente a renúncia aos instintos que 

fundamenta a existência da cultura, a sociedade burguesa é a evidência de que a 

instituição da lei e, portanto, do direito, não significou a diminuição da distância entre 

as classes, as tribos e as castas ou entre essas e outras populações mais numerosas. Da 

mesma forma, a lei, quando se efetivou na realidade como princípio norteador e 

                                                 
3 “A primeira exigência da civilização, portanto, é a da justiça, ou seja, a garantia de que uma lei, uma vez 
criada, não será violada em favor de um indivíduo. Isso não acarreta nada quanto ao valor ético de tal lei. 
O curso ulterior do desenvolvimento cultural parece tender no sentido de tornar a lei não mais expressão 
da vontade de uma pequena comunidade – uma casta ou camada de uma população ou grupo racial -, que, 
por sua vez, se comporta como um indivíduo violento frente a outros agrupamentos de pessoas, talvez 
mais numerosos. O resultado final seria um estatuto legal para o qual todos – exceto os incapazes de 
ingressar numa comunidade – contribuíram com um sacrifício de seus instintos, e que não deixa ninguém 
– novamente com a mesma exceção – à mercê da força bruta” (Freud, 1930, p. 116). 



regulamentador das relações entre os homens, se realizou assegurando-se em princípios 

individuais e não coletivos e universais.  

Essas questões evidenciam as contradições que não se resolveram no âmbito 

da cultura, e, portanto, na História, mas que se acirraram e deixaram marcas indeléveis 

na história da humanidade. Foram de desdobramentos culturais como esses, que 

confrontam incessantemente as pretensões humanas, que emergiu o interesse de 

estruturar este trabalho, cujo propósito é compreender a contradição presente no 

conceito de cultura, que o remete, simultaneamente, à singularidade e à universalidade 

da condição humana. Ambos são momentos seus, simultâneos, recíprocos e não 

conciliáveis, crivados por desenvolvimentos históricos particulares, e questionam, no 

confronto de suas pretensões, as possibilidades de realização absoluta do indivíduo em 

seu bojo e as possibilidade da sua existência face às exigências das pretensões 

individuais.  

Para a concretização do trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

fundamentada em autores que construíram de forma coerente os nexos constitutivos do 

objeto em questão. Valeu também a contribuição de autores que, de uma forma ou de 

outra, referiram-se ao vasto campo do conhecimento e, portanto, da razão, no intuito de 

apreender a permanência desses elementos na História e a fertilidade dos objetos que 

permanecem sendo, para além do tempo, objetos modernos. Em seguida, 

problematizou-se, através ainda de outros autores, a História, as pretensões absolutas do 

conhecimento, revelando suas contradições. Por fim, assumiu-se Freud como um autor 

decisivo e recorrente do objeto de estudo, por inserir no fundamento da cultura a 

concepção de repressão, que subverte de forma definitiva a relação existente entre 

cultura e indivíduo, expressão histórica de outros embates permanentes, que recolocam 

naquela o antigo embate existente entre razão e desrazão, configurando-se, 

modernamente, como o indissolúvel dilema entre cultura e barbárie. 

Em função da pesquisa bibliográfica e, portanto, dos estudos realizados, 

além das contribuições obtidas pela banca de qualificação, optou-se por citar, no corpo 

do texto, a obra de Freud a partir de sua edição espanhola, com a respectiva tradução em 

notas de rodapé, com base na edição Standard em português. A opção foi feita pelo 

confronto realizado nas leituras da edição espanhola com a Standart em português, a 

partir da qual emergiram diferenças, dentre as quais, por exemplo, a tradução de 

‘instinto’ por ‘pulsão’ e ‘angústia’ por ‘ansiedade’. Para que esse confronto pudesse ser 

feito pelo próprio leitor, optou-se pelo caminho do bilingüismo. 



Quanto à distinção referente aos termos “cultura” e “civilização”, o trabalho 

entende que ambos são termos que não se dissociam, ainda que não se reduzam a uma 

unidade comum. No entanto, historicamente, a dissociação de ambos concretizou uma 

realidade na qual os valores condizentes com a formação humana constituíram-se numa 

perspectiva afirmativa, legitimando e configurando a realidade, ainda quando as 

pretensões humanas e a objetividade material que se delineava mostravam-se 

contraditórias. No intuito de evidenciar esses dois momentos, mas não querendo com 

isso afirmar a antítese entre civilização e cultura, incoerente com a proposição do 

trabalho, foram utilizados os dois termos em momentos diversos, significando 

civilização a realidade material, e cultura, o confronto da pretensão afirmativa e linear 

que constituiu o conceito de civilização historicamente, descaracterizando-o. 

No que se refere à exposição da pesquisa, o trabalho se apresenta em quatro 

capítulos, estruturados da seguinte forma: o primeiro capítulo, intitulado Cultura e 

Razão, realiza uma discussão da proximidade existente entre ambos os conceitos 

fundamentalmente a partir da Modernidade, sem reduzi-los a uma unidade conciliatória. 

Sendo a cultura movimento histórico, a razão seria um elemento que a confronta de 

forma permanente, confronto da singularidade ou da universalidade, tensionando, de 

forma racional, a efetivação histórica de um projeto de esclarecimento para a 

humanidade face à universalidade da condição humana. Para promover essa discussão, 

foi realizada uma inflexão no conceito de razão, buscando sua significação na relação 

epistemológica entre sujeito e objeto do conhecimento na Antiguidade Clássica, 

enquanto referência à formação de valores, e na Modernidade, quando a razão, ao se 

fundamentar numa possibilidade concreta para os homens, mistificou-se novamente, 

destituindo-se de sua objetividade a partir de sua formalização. 

No segundo capítulo, intitulado História e Psicanálise, discute-se a 

emergência da sociedade burguesa e seus desdobramentos contraditórios, visando a 

elucidar o entrelaçamento existente entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo. 

Efetua-se a conceituação de civilização desse momento, no qual a Psicanálise emerge 

como possibilidade de compreensão do mundo objetivo, a partir dos desdobramentos 

subjetivos que se configuravam na História, evidenciando a tensa relação existente entre 

a cultura e a subjetividade. 

O terceiro capítulo, intitulado Cultura e Repressão, promove a discussão 

sobre o que se encontra na origem da contradição entre cultura e subjetividade, que é 

também a tensão existente entre a sexualidade e a cultura engendrada pela repressão. Se, 



individualmente, repressão significa restrição e, portanto, renúncia aos instintos mais 

primitivos e intensos, coletivamente ela é o elemento capaz de inserção do indivíduo na 

universalidade e, portanto, condição primeira e permanente da cultura.  

O quarto e último capítulo, intitulado O Retorno do Reprimido, discute a 

antítese moderna cunhada entre civilização e barbárie, que não representa apenas uma 

antítese formal de apreensão, mas uma separação que vem se delineando no âmbito da 

cultura, que, de condição universal da existência, vem se transformando historicamente 

em adorno, que pode, independentemente dos desenvolvimentos materiais, promover o 

indivíduo em sua condição individualizada. No entanto, a História contradiz sua 

afirmatividade, revelando sua contraface negada, a barbárie, tensionando mais uma vez 

os rumos possíveis da civilização.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO 1 

CULTURA E RAZÃO 

 

 

É apenas na distância em relação à vida que se desenvolve a vida do 
pensamento que realmente atinge a vida empírica. Enquanto o pensamento se 
refere aos fatos e se move na crítica a eles, ele não se move menos graças à 
diferença mantida. Ele exprime com exatidão o que é, pelo fato mesmo de 
que o que é nunca é inteiramente tal qual o pensamento o exprime. A ele é 
essencial um elemento de exagero, que o impele para além das coisas e o faz 
desembaraçar-se do peso do factual, graças ao que, em vez de apenas 
reproduzir o ser, consuma de maneira rigorosa e livre a determinação deste 
último.   
                                                                                 Theodor Adorno 
 

 

O conceito de cultura é um conceito complexo na história da humanidade, 

porque contém outros conceitos fundamentais que exigem rigor de apreensão. Tais 



conceitos se apresentaram, ao longo da História, como conceitos dinâmicos, de 

significação real e ideal, constituindo relações intrincadas, ainda que sua realização 

histórica tenha se efetivado sob uma base dissociativa, que vem superando 

abstratamente as realidades históricas e, portanto, humanas, que continuam produzindo 

o presente.  

 

Os conceitos gerais que constituem o fundamento da teoria social 
podem ser compreendidos no seu significado correto apenas em 
conexão com outros conceitos gerais e específicos da teoria, ou seja, 
como momentos de uma determinada estrutura teórica. Além disso, já 
que agora as relações de todos esses conceitos entre si, assim como as 
conexões de toda a estrutura lógica com a realidade, mudam 
continuamente, a definição concreta, ou seja, verdadeira, de 
semelhante categoria afinal é sempre a própria teoria social exposta, 
assim como ela atua na sua unidade com determinadas tarefas prático-
históricas num momento histórico (Horkheimer, 1990, p.192-193).  
 
 

 O conceito de cultura sempre esteve vinculado a outras significações 

fundamentais do desenvolvimento do processo civilizatório. Por exemplo, as idéias de 

liberdade, autoridade, felicidade e razão. Esses conceitos fundaram um campo de 

pensamento que constitui de forma permanente a história da humanidade, tanto em sua 

significação burguesa, constituída a partir da Modernidade, da filosofia idealista e da 

concepção dialético-materialista, como na filosofia clássica, expressão de uma realidade 

essencialmente diferente. 

Historicamente, o conceito de cultura possui, de imediato, a especificidade de 

um caráter elitista e antropológico, como afirma Jay (1988). Ele aponta que o caráter 

antropológico permanece desde Herder4, a partir de quem a cultura teria sido 

caracterizada como “um modo de vida: práticas, rituais, instituições e artefatos 

materiais, assim como textos, idéias e imagens” (p. 102). O segundo sentido estaria 

vinculado ao desenvolvimento da burguesia na Alemanha e ao declínio significativo da 

religião, que seria substituída pela cultura e assumiria o sentido de uma cultura elitista 

que, ainda segundo Jay (1988), se expressava através da “interiorização pessoal que 

contrastava com a superficialidade dos costumes corteses; a cultura é identificada à arte, 

à filosofia, à literatura, à educação formal, ao teatro etc., aos chamados ‘propósitos 

humanizadores’ dos homens cultivados” (p. 102). Esses dois sentidos não se excluem, 

mas se confrontam, pois são expressão de um momento histórico e de uma determinada 

                                                 
4 Ver Jay. M. As Idéias de Adorno, p. 102. 



forma de o homem se colocar frente ao mundo para compreendê-lo e dominá-lo através 

do pensamento ou da realidade. 

No transcurso da história humana, também o domínio do homem frente à 

natureza não se deu de forma homogênea, sendo possível vislumbrar, em diferentes 

épocas, formas diversas de compreensão do mundo e de si mesmo frente a determinadas 

realidades. 

 O enlace do homem com a cultura constitui uma relação de internalidade em si 

mesma e, ao mesmo tempo, em relação ao objeto, no sentido de que o homem não é um 

reflexo da realidade de uma determinada época. À medida que ele se constitui frente aos 

valores que exprimem uma realidade, ele a recria, subjugando-a de certa forma. Ainda 

assim, essa concepção da ligação do homem e da cultura nem sempre foi concebida 

dessa forma e, durante séculos e diferentes épocas, o homem e a cultura foram 

entendidos como instâncias independentes. Nessa direção, Horkheimer (1990) afirma: 

 

A diferença entre estas épocas, que se exprime tanto na condição 
psíquica dos homens quanto também em suas instituições e obras, vale 
como diferença da cultura. Este último termo abrange também aqueles 
fenômenos que, sob o rótulo de civilização, são limitados muitas vezes 
pela cultura no sentido mais estreito e que derivam, de uma maneira 
especialmente transparente, da prática de vida da sociedade e se 
relacionam com ela (p.179). 
 
 

Ainda assim, um conceito histórico como o de cultura garante a possibilidade de 

se fazer objeto de diversos tempos, quando preserva a tensão própria da História, que 

lhe garante uma apreensão universal onde particularmente ele se constitui. 

A Modernidade constitui um marco importante e, por certo, determinante, nessa 

relação de constituição recíproca entre cultura e indivíduo e também entre cultura e 

razão, por evidenciar a articulação entre o lógico e o histórico, não apenas dentro de sua 

extensão temporal e cronológica, mas por ser expressão de uma temporalidade ou de um 

período histórico que dimensiona esses dois momentos, que expressam uma infinidade 

de possibilidades, realizadas ou não, na expressão unitária e absoluta do que se 

consagrou chamar Modernidade. O elemento que permite a articulação e a elucidação 

do confronto que configura a relação entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo, o 

lógico e o histórico e, portanto, o múltiplo e o universal, é a razão, princípio norteador 

do projeto iluminista da humanidade. 



A razão garante a apreensão do conceito de cultura tanto como algo que se 

realiza efetivamente a partir da Modernidade, e isso é manifestação de sua expressão 

particular e histórica, quanto como expressão de sua extensão humana, que confronta 

sua historicidade com as possibilidades ontológicas de realização possível, contradição 

presente na própria razão enquanto configuração e confronto da cultura. Dessa forma, a 

razão se realiza na Modernidade, embora não se enclausure em seu próprio tempo, ainda 

que a ele retorne, não por força alheia, mas pelos seus princípios constitutivos, que a 

submetem ao seu próprio tribunal.  

O conceito de cultura, evidentemente, constitui a apreensão de um objeto 

histórico e social que se faz possível, tanto epistemológica como historicamente, em sua 

estreita conexão com a razão enquanto manifestação de finitas complexidades. O que 

significa dizer que finita é a condição humana, que não pode prescindir da significação 

histórica que, racionalmente, lhe pode fornecer o sentido inexistente na anterioridade 

dessa limitação objetiva. Ainda quando a razão pode se converter exclusivamente em 

expressão de infinitudes, porque infinita é a condição subjetiva humana, o que a insere 

no humano não é outra coisa senão a razão finita capaz de significar as infinitudes. Essa 

é a possibilidade de apreensão do conceito iluminista de cultura, de que a razão é o 

legado mais legítimo, porque capaz de significar, ao mesmo tempo, o que ela é: finita 

em sua dimensão histórica, e o que ela não pode não ser: expressão de infinitudes 

finitas, ou seja, condição humana.  

Quando a razão, a partir da Modernidade, permite pensar a relação do sujeito 

com o objeto do conhecimento, compreende-se que o que se encontra potencial e 

historicamente obstado são as pretensões do indivíduo em face da cultura, justamente 

daquela cuja promessa moderna era a emancipação. O conhecimento de que a cultura 

constitui mediação do sujeito e esse, mediação primeira da cultura, e de que ambos são 

conceitos que não se excluem e mantêm internalidade também em si mesmos, permite 

compreender que, somente como ser genérico o individual pode se constituir, e que não 

há outro lugar de sua constituição senão o campo da sociabilidade, que é a própria 

cultura. Entretanto, a condição de se tornar um ser genérico encontrou-se obstada no 

momento em que os homens abdicaram da fé na autoridade divina e submeteram-na ao 

critério da razão dos homens. A pergunta que se recoloca é: qual a necessidade de se 

abdicar da razão para promover o seu novo encantamento, mistificando-a a ponto de 

torná-la a legitimação da opressão dos homens pelos homens? Horkheimer (1990) 



aponta uma direção que não explica essa razão, mas que remete às conseqüências do seu 

reencantamento: 

 

Fortalecer no íntimo dos próprios dominados o necessário domínio 
dos homens pelos homens que determina a forma da história até agora 
foi uma das funções de todo o mecanismo cultural das diversas 
épocas; o resultado é que a fé na autoridade, como condição sempre 
renovada deste mecanismo, constitui na história um motor humano, 
em parte produtivo, em parte obstrutivo. (Horkheimer, 1990, p.191). 

 
 
 O fundamento da razão que se sustenta no Iluminismo e, portanto, na 

Modernidade, preserva a tensão de seu conceito ainda quando a realidade parece dele 

não se despregar. O que se encontrava em causa nessa proposta de esclarecimento, ou 

seja, o desencantamento da razão que se encontrava na história ligada aos mitos, era a 

idéia de que nada pode se manter ileso aos seus critérios e fundamentos. Nessa 

perspectiva, a razão deveria pensar a si própria, pensando historicamente seus próprios 

desdobramentos. Ocorre que, contraditoriamente, quando a civilização se realizou como 

sinônimo de progresso, associando-se à efetivação material e tecnológica, mesmo que 

de forma não exaustiva, ela aparentemente isentou-se da tensão de seu conceito, que lhe 

resguardaria a possibilidade de, ao mesmo tempo, reafirmar-se como legitimidade e 

destituir-se de sua condição real, mas transitória, porque histórica.  

 A possibilidade de afirmação e negação da razão e, portanto, também da cultura 

é a condição universal de reconhecimento e de estranhamento frente ao objeto e a si 

mesmo, imprescindível à condição humana. Ocorre que esse objeto já é mediado pela 

manifestação de infinitas consciências que se fazem História e, por isso mesmo, 

reinserem no campo da sociabilidade, onde elas se tornam de fato humanas, as 

condições particulares que possibilitam ou obstruem a condição de reconhecimento e 

negação, não como momentos simultâneos e transitórios, mas como momentos 

definitivos que opacizam, na História, o movimento real e contraditório existente entre 

sujeito e objeto do conhecimento e, portanto, entre a constituição da consciência e da 

razão e a História que a significa.  

 A complexidade desse movimento na apreensão do conceito de cultura é que a 

razão desencantada, a partir da Modernidade, significa, simultaneamente, a consciência 

(o indivíduo) e a realidade, o sujeito e o objeto, o indivíduo e a História, o universal e o 

particular. Dessa forma, a perspectiva iluminista é fértil não quando a razão 

desencantada se reeencanta novamente, mas, fundamentalmente, quando preserva as 



tensões inerentes ao seu conceito, que se constitui paradoxalmente como expressão do 

mundo objetivo e subjetivo, mantendo a possibilidade de ambos no exercício desse 

confronto permanente. Esse é o sentido de retomar o desenvolvimento histórico do 

conceito de razão para compreender seus desdobramentos modernos. 

 

1.1 - Desdobramentos da Razão e possibilidades do conhecimento 

 

A discussão da complexa relação entre a razão e seus desenvolvimentos 

históricos, que se constitui na moderna apreensão da realidade, exige a reflexão sobre os 

elementos anteriores que nortearam o seu conceito, visto que nem sempre ele obteve sua 

significação e limitação na História. Durante os séculos que se estenderam do XVI ao 

XIX, o conceito de razão foi tomado numa relação epistemológica entre sujeito e objeto, 

na qual prevalecia a primazia do objeto e a razão absoluta encontrava sua limitação na 

idéia soberana de Deus, que a revelava aos homens e lhes permitia compreender o 

mundo. Essa idéia, posteriormente, foi questionada, ainda que mantida a da razão 

absoluta, visto que era um valor máximo, uma finalidade universal, que deveria ser 

garantida, e, portanto, independia de valores e princípios particulares.  

O sujeito enquanto objeto de conhecimento, nesse momento e relação, ainda não 

se encontrava em causa, a não ser a partir de Descartes, que colocava em questão a 

existência de Deus como revelador da razão, visto que o cogito evidenciava que o 

homem poderia pensar sobre a perfeição divina. Portanto, o sujeito epistêmico, nessa 

dimensão, ainda era exaustivamente alheio ao objeto, que, na Idade Média, só poderia 

ser conhecido pela revelação da razão, que garantia aos homens a possibilidade de 

conhecimento. Ainda com a filosofia racionalista, a par de sua contribuição inesgotável 

para a compreensão da razão enquanto valor absoluto para a Humanidade e, portanto, 

para a idéia de uma razão universal, persiste a soberania do objeto frente ao sujeito, 

pois, no limite, o sujeito ainda não se fazia objeto em toda sua extensão, momento no 

qual a razão certamente também era uma possibilidade exclusiva do sujeito autônomo e 

racional, mas ainda não se fazia extensão no objeto compreendido e constituído. 

Com Descartes, a forma de compreensão do mundo sustentada na idéia divina 

começa a ser questionada, quando ele insere a verdade do cogito na relação sujeito e 

objeto. Se o sujeito pensa suas próprias determinações constitutivas, a razão não lhe 

pode ser alheia e externa, ainda que, no limite, para ele, ela não possa questionar a 

existência divina, possivelmente pela força da tradição, que ainda se encontrava 



presente. Sem romper com a forma hegemônica de pensamento de seu tempo, a lógica 

formal afirmava que o sujeito, ao contrário do que se concebia anteriormente, era 

constituído de razão, não sendo essa razão individual, mas absoluta, no sentido de que 

era universal e para todos. Nessa direção, a razão constituiu uma subjetividade ou uma 

conformação do sujeito do conhecimento, que podia conhecer a partir de suas 

faculdades racionais. Encontrava-se inaugurada a possibilidade da dúvida no 

contraponto da certeza absoluta5. Afinal, a garantia de que existia uma verdade 

universal e absoluta defendida nos séculos anteriores era a certeza de que ela existia 

pela dúvida que possibilitava colocar essa verdade absoluta em causa.  

 

De há muito observara que, quanto aos costumes, é necessário às 
vezes seguir opiniões, que sabemos serem muito incertas, tal como se 
fossem indubitáveis, como já foi dito acima; mas, por desejar então 
ocupar-me somente com a pesquisa da verdade, pensei que era 
necessário agir exatamente ao contrário, e rejeitar como 
absolutamente falso tudo aquilo em que pudesse imaginar a menor 
dúvida, a fim de ver se, após isso, não restaria algo em meu crédito, 
que fosse inteiramente indubitável (...) Mas, logo em seguida, adverti 
que, enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria 
necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E, notando 
que esta verdade: eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa que 
todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes 
de a abalar, julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o 
primeiro princípio da Filosofia que procurava (Descartes, 1973, p. 54). 
 

 

 Na descoberta da dúvida, o homem poderia interrogar a si mesmo sobre todas as 

coisas, levando seu pensamento às últimas conseqüências, embora, ainda nesse 

momento, Deus se preservasse bom e perfeito, apesar de a possibilidade de pensar a 

perfeição de Deus fosse, já para Descartes, humana, o que não negava a existência de 

Deus enquanto revelador da razão, mas, no limite, a confirmava pela via de que a 

possibilidade de conhecer era procedente do fato de existir, atribuído, segundo ele, por 

“alguma natureza mais perfeita” (p.55).  

 

                                                 
5 Para Descartes, ainda que a dúvida seja a possibilidade da afirmatividade e conformação da verdade, 
inserindo nessa relação entre sujeito e objeto a razão enquanto possibilidade humana universal, o que se 
encontra em causa é a dúvida enquanto possibilidade de conformação à soberania do objeto, e não a 
dúvida enquanto abertura de confronto com o objeto, que se daria via mediação do sujeito epistêmico. Ou 
seja, o confronto possível nessa relação inaugurada é o confronto que reafirma o objeto e que, portanto, 
ainda mantém o sujeito sobre suas determinações. A nota de rodapé (n. 53) articulada ao corpo do texto 
possibilita essa reflexão. “Cumpre notar que Descartes não diz: ‘duvido, logo sou’. A dúvida não importa 
como ato, mas como conhecimento do fato de que eu duvido” (p. 54). 



E, tendo notado que não há nada no eu penso, logo existo, que me 
assegure de que digo a verdade, exceto que vejo muito claramente 
que, para pensar é preciso existir, julguei poder tomar por regra geral 
que as coisas que concebemos, mui clara e mui distintamente, são 
todas verdadeiras, havendo apenas alguma dificuldade em notar bem 
quais são as que concebemos distintamente. Em seguida, tendo 
refletido sobre aquilo que eu duvidava, e que, por conseqüência, meu 
ser não era totalmente perfeito, pois via claramente que o conhecer é 
perfeição maior do que o duvidar, deliberei procurar de onde 
aprendera a pensar em algo mais perfeito do que eu era; e conheci, 
com evidência, que deveria ser de alguma natureza que fosse de fato 
mais perfeita (Descartes, 1973, p.55). 
 
 

 A relação entre uma verdade universal presente na idéia da perfeição divina e a 

possibilidade humana de pensar essa perfeição do ponto de vista do método e, portanto, 

da forma do conhecimento, revela ainda a manutenção da lógica formal da tradição 

aristotélica: no limite, o objeto ainda é externo ao sujeito, que não constitui mediação 

constitutiva do objeto. Entretanto, é necessário lembrar que Descartes atribui ao sujeito 

do conhecimento a possibilidade da razão através do cogito, num momento em que o 

tradicionalismo, fundamentado na fé, era a forma predominante de conhecimento e 

detinha as explicações da realidade política, moral, ética ou econômica, que se 

sustentavam na razão, não havendo ruptura entre fé e razão. Ainda que Descartes 

fundamente com seu método o dualismo, base de todas as antinomias que se 

evidenciarão posteriormente, mente e corpo, parte e todo, sujeito e objeto, ainda assim é 

possível encontrar nele um desenvolvimento histórico que envolve tanto a continuidade 

quanto a ruptura incipiente de uma lógica já existente. 

 A verdade universal em Descartes ainda está detida exclusivamente pelo objeto, 

que se revela perfeito e, portanto, absoluto. Quando o objeto em questão permanece 

sendo Deus em sua absoluta perfeição, objeto e sujeito não podem formar uma unidade 

de constituição recíproca e, nessa perspectiva, não podem o objeto e o sujeito se 

constituir para além do limite dessa perfeição. A idéia de perfeição carrega a limitação 

das possibilidades racionais, que se evidenciam também como limitações das 

possibilidades históricas. Portanto, em Descartes, a verdade é ainda da ordem da 

contraposição entre o que é efetivamente e aquilo que não é, persistindo a idéia do 

empiricismo e do fenômeno na compreensão do mundo, lógica com a qual Kant suporá 

romper, estreitando a distância ou a relação dicotômica entre racionalismo e 

empiricismo. 



 Para Kant, tal como para Descartes, e certamente para os metafísicos que os 

antecederam, continuava em causa a necessidade de compreensão do mundo através da 

relação de constituição do homem com a natureza, que se evidenciava na filosofia como 

busca da forma de conhecer e, nessa perspectiva, para Kant, da forma de compreensão 

da razão enquanto expressão tanto da sensibilidade humana e suas possibilidades, como 

do entendimento, relação que caracterizava “os dois troncos do conhecimento humano” 

(p. 35). 

A filosofia kantiana se constituiu como movimento da razão em direção ao 

objeto da experiência, que garantia a sua limitação enquanto expressão da sensibilidade 

humana ao mesmo tempo que sua elucidação, ainda que essa não se tenha feito objeto 

dessa filosofia em toda sua extensão. A Crítica da razão pura de Kant é a tentativa de 

ilustração da razão humana e percorre de forma inédita a dupla significação da razão em 

seu confronto consigo mesma, constituindo-se tanto pela racionalidade do sujeito, 

advinda do objeto enquanto objeto de experiência, e, portanto, da sua limitação 

enquanto pura sensibilidade, como pelo objeto que se faz entendimento pela submersão 

do sujeito em sua significação. 

 

 Mas que tesouro é este, perguntar-se-á, que pretendemos legar à 
posteridade com semelhante metafísica purificada pela Crítica e 
conduzida por esse meio a um estado duradouro? Com base num lance 
superficial de olhos sobre esta obra, poder-se-á pensar que a sua 
utilidade seja somente negativa, ou seja, de ousarmos jamais elevar-
nos com a razão especulativa acima dos limites da experiência, e esta 
é, na verdade, a sua primeira utilidade. Ela se tornará, porém, 
imediatamente positiva quando nos dermos conta de que os princípios, 
com cujo apoio a razão especulativa ultrapassa os seus limites, na 
verdade têm como resultado inevitável, se o observarmos mais de 
perto, não uma ampliação, mas uma restrição do uso da nossa razão. 
Na realidade, esses princípios ameaçam estender sobre todas as coisas 
os limites da sensibilidade, à qual eles na verdade pertencem, 
ameaçando assim anular o uso puro (prático) da razão. Por isso uma 
Crítica que limita a razão especulativa é negativa; mas ela é, enquanto 
ao mesmo tempo elimina com isso um obstáculo que limita ou ameaça 
aniquilar o uso prático, de fato de utilidade positiva muito importante, 
tão logo se esteja convencido de que existe um uso prático 
absolutamente necessário da razão pura (o moral), no qual ela se 
estende inevitavelmente acima dos limites da sensibilidade (Kant, 
1974, p. 15). 
 
 

 A relação existente entre o sujeito e o objeto e, portanto, entre a racionalidade e 

a empiria, é mediada pela experiência, que faz do objeto um objeto instaurado pelo 



sujeito e para o sujeito na tensa relação existente entre a experiência e um determinado 

conhecimento a priori. Esse conhecimento a priori é, para Kant, o conhecimento que já 

está no objeto, vez que “só conhecemos a priori das coisas o que nós mesmos 

colocamos nelas” (p. 13). Nessa direção, é possível vislumbrar uma estreita 

aproximação entre a empiria e a racionalidade no pensamento kantiano, que tensiona de 

forma fértil a relação entre sujeito e objeto de conhecimento e, portanto, a relação 

existente entre o entendimento e a sensibilidade.  

 Do ponto de vista do objeto que se encontrava em questão nesse momento, que 

era a própria razão que permitia a compreensão do mundo através do conhecimento, a 

filosofia kantiana era decisiva, no que concerne ao conhecimento que rompia com o 

mero proceder da razão, que, incipientemente, parecia tomar asas através da filosofia 

positiva. Para Kant, a busca de como a razão pode conhecer era ao mesmo tempo a 

pergunta sobre as possibilidades de uma ciência da metafísica, que, segundo ele, 

ocupava-se de objetos que se encontravam para além da experiência e aos quais não 

estava dada sequer a possibilidade de confronto, já que eram de outra ordem e, portanto, 

não possíveis de apreensão humana, devendo essa ser mediada pela experiência e pelo 

conceito a priori. No entanto, ainda assim afirma a respeito da razão pura: 

 

Apesar desta importante mudança no campo da ciência e da perda que 
a razão especulativa deve sofrer no domínio por ela até agora 
pretendido, permanece tudo o que diz respeito ao interesse humano 
geral e ao proveito usufruído pelo mundo das teorias da razão pura no 
mesmo estado vantajoso de outrora. A perda atinge somente o 
monopólio das escolas, e de modo nenhum o interesse do homem 
(Kant, 1974, p. 18). 
 
 

 Essa afirmação legitima a universalidade do pensamento kantiano e o assegura 

enquanto método de conhecimento que diz respeito à humanidade e às possibilidades do 

conhecimento como expressão humana, desligado de qualquer vinculação com a 

revelação e, portanto, com a fé. Quando se toma a razão como objeto, sem tentar 

apaziguar suas contradições, ainda que essas se desfaçam, segundo Kant, a partir da 

síntese possibilitada pelos juízos sintéticos, é possível compreender que a mesma 

racionalidade que constitui os objetos e que os cria a partir de conhecimentos a priori, 

pode-se fazer objeto, à medida que constitui a razão, que é, por excelência, o próprio 

objeto. No entanto, a racionalidade do sujeito que compõe o objeto, em última instância, 

não se faz objeto de conhecimento em si mesmo, prevalecendo em Kant ainda certa 



dissociação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. No limite, o sujeito só é possível 

de racionalidade quando apreendido através do objeto que resvala na experiência, ainda 

que essa não seja da ordem da experimentação, mas dos fenômenos, que são 

precisamente os objetos que já se constituíram pelo conhecimento a priori. 

 

Contudo, deve ser possível alcançar com tal disposição uma certeza 
relativa ao saber ou à ignorância dos objetos, isto é, ou decidir sobre 
os objetos e suas perguntas ou sobre o poder ou a incapacidade da 
razão para julgar algo a respeito dela, portanto, ou ampliar com 
confiança nossa razão pura ou impor-lhe limites determinados e 
seguros. Esta última pergunta, que decorre do referido problema geral, 
poderia ser com direito a seguinte: Como é possível a Metafísica 
como ciência? (...) Tampouco pode essa ciência ser de uma amplidão 
desencorajante, porque ela não trata dos objetos da razão, cuja 
multiplicidade é infinita, mas somente da razão mesma, isto é, de 
problemas que surgem inteiramente do seu seio e não lhe são 
propostos pela natureza das coisas – as quais são diferentes delas – 
mas pela sua própria natureza. Em tal caso, quando a razão aprendeu a 
conhecer completamente o seu próprio poder para com os objetos que 
lhe possam ocorrer na experiência, deverá tornar-se fácil determinar 
inteira e seguramente o âmbito e os limites do seu tentado uso acima 
de todos os limites da experiência (Kant, 1974, p. 32). 
 
 

É possível pensar que, quando a razão é submetida à História, ela revela sua 

natureza contraditória, à medida que representa simultaneamente o sujeito e o objeto do 

conhecimento como instâncias que não se diluem em sua semelhança, mas se reafirmam 

no confronto de sua identidade. No entanto, essa natureza contraditória da razão ainda 

não era, para Kant, realidade efetiva, visto que a História ainda não havia mostrado seus 

desdobramentos modernos e, portanto, o acirramento de suas contradições. Talvez por 

isso não estivesse em questão para a sua filosofia a razão em sua natureza contraditória, 

por contraditórios serem seus objetos, o que, certamente, romperia com os limites 

lógicos da forma, porque não se realizariam na História como relações a priori, mas 

como valores vindos dos desdobramentos dos objetos em sua extensão humana e, 

portanto, também histórica. 

A fertilidade dessa filosofia foi submeter a razão enquanto conhecimento aos 

seus próprios princípios e confrontá-la, assim, com seus limites e possibilidades, sem 

abrir mão do que a fundava e funda como racional: o homem em sua expressão 

universal, a humanidade. A idéia de uma razão universal e, portanto, absoluta, sobrevive 

em Kant mesmo quando abdica de Deus em sua dimensão reveladora, restando aos 

homens a “revelação” da razão. Nessa perspectiva, a História evidencia o descortino 



dessa dimensão humana até então obstada por figuras metafísicas, como Deus em sua 

absoluta perfeição, embora, naquele momento, Deus ainda tivesse uma vinculação com 

o sentido da vida humana e, pois, com a necessidade de reconhecimento do homem em 

sua condição de humanidade ou ser genérico. Sobre o descortino dessa condição 

objetiva e universal da razão que é a condição do homem, Kant afirma: 

 

Não posso, portanto, sequer admitir Deus, liberdade e imortalidade em 
favor do uso prático necessário da minha razão, sem ao mesmo tempo 
contestar à razão especulativa sua pretensão a conhecimentos 
transcendentes, porque ela, para chegar a estes, deve empregar 
princípios que, ao se estenderem de fato apenas a objetos de 
experiência possível e serem, no entanto, aplicados ao que não pode 
ser objeto da experiência, transformam-no, na realidade, sempre em 
fenômeno e assim declaram toda a ampliação prática da razão pura 
como impossível. Tive, portanto, de suprimir o saber para obter lugar 
para a fé (Kant, 1974, p. 17). 
 
 

 O pensamento kantiano coloca em evidência o sujeito portador de faculdades 

racionais que independem de dimensões que lhe são externas ou reveladas, 

aproximando-o do objeto que pode ser compreendido e desvelado em sua verdade 

universal, através de uma verdade que também é própria do sujeito capaz de pensá-la. 

Nessa perspectiva, Kant apreende o sujeito epistêmico sem renunciar à verdade 

universal e absoluta, ligada à constituição da autonomia que lhe é própria.  

 Entretanto, a não naturalidade da necessidade humana de reconhecimento, que a 

remete de imediato a uma condição histórica e não apenas lógica e a uma outra forma de 

apreensão da razão, garantindo sua relação intrincada com a natureza humana, 

entendida como natureza significada pela cultura e, portanto, sujeito e consciência 

significados pela razão e pela História, evidencia que a razão não é algo dado ao sujeito 

através de princípios e conceitos apriorísticos, senão que é constituída pelo objeto e para 

o objeto, que é, ao mesmo tempo, a garantia de sua universalidade no confronto com os 

limites da singularidade. Essa relação, que é histórica, não insere o sujeito na História 

enquanto sujeito individual, mas como sujeito de conhecimento, que pode, por isso 

mesmo, se fazer objeto, possibilidade vinculada ao paradoxo presente na própria razão. 

 A razão, em sua expressão ontológica ou histórica, em relação ao 

desenvolvimento do sentido humano da vida e, pois, em sua vinculação com valores 

universais, sempre apareceu ligada e significada aos conceitos de liberdade e autoridade 

e, numa perspectiva metafísica, justificada pela conexão de ambos, também ao conceito 



de felicidade. Entender esses conceitos sob a ótica da História é, de alguma forma, 

compreender a cultura historicamente, como expressão de uma relação de domínio ora 

do homem pelo homem, ora do homem por Deus, portador da autoridade que instaura 

uma relação de subordinação e submissão da vontade aos seus desígnios. Essa conexão 

levou Adorno (1986) a afirmar que a cultura é emblema do caminho da razão, seja em 

seus desenvolvimentos históricos evidenciados a partir dos primórdios da civilização 

burguesa, seja como condição e possibilidade de existência da civilização em sua 

origem, que, certamente, remonta à origem do sujeito e da consciência. 

 

 

1.2- Antiguidade Clássica e formação de valores: o fundamento da razão universal  

 

 Desde Platão, a filosofia trabalha o dilema indissolúvel entre razão e 

sensibilidade, mundo das idéias e mundo dos sentidos, o necessário e o belo.  Na 

Antiguidade, tais conceitos foram essenciais à idéia de cultura, intimamente arraigada à 

idéia de paidéia que, de acordo com Jaeger (1989), “(...) não é um aspecto exterior da 

vida, incompreensível, fluido e anárquico” (p.6). O conceito de cultura que se encontra, 

desde Platão, ligado a palavras como ‘civilização’, ‘formação’, e que constituem o 

sentido da palavra paidéia, encontra-se hoje “convertido num simples conceito 

antropológico descritivo. Já não significa um alto conceito de valor, um ideal 

consciente” (p. 6).  

Na Antiguidade, o conceito se fundamentava na possibilidade da razão como 

perspectiva para o pensamento autônomo, possibilidade ligada à construção da pólis, da 

cidade e, portanto, voltada à realidade dos homens. Não supunha nessa relação uma 

cisão entre formação humana e desenvolvimento material da cidade. Tanto o 

desenvolvimento da pólis como o da formação humana eram condições precedentes de 

realização mútua, embora já estivesse presente a concepção de uma classe predestinada 

ao pensamento e designada a governar a cidade, e outra a se submeter aos governantes, 

a primeira tendo uma formação voltada à contemplação e, portanto, profundamente 

ligada ao desenvolvimento da razão, do pensamento. A liberdade estaria ligada à 

possibilidade do pensamento autônomo vinculado ao desenvolvimento da razão. 

 Marcuse (1997), analisando essa relação em seu texto Sobre o caráter 

afirmativo da cultura, afirma que o mundo exterior à alma, na filosofia clássica, se 



articula em planos diferentes, supondo a idéia de um plano inferior e outro superior, a 

partir do necessário e do útil em contraposição ao belo. A mesma relação ocorre na alma 

humana, que também se constitui, para Aristóteles, em dois planos em confronto 

permanente: os pólos da sensibilidade e da razão. Segundo Marcuse (1997), “a 

desvalorização da sensibilidade ocorre pelos mesmos motivos que a do mundo material, 

porque é um plano da anarquia, da inconstância, da não liberdade” (p.90), ainda que 

Aristóteles não parta do princípio da inexistência desse plano “anárquico” da 

sensibilidade. 

Coexiste, nessa afirmação de Marcuse (1997), o confronto entre a razão e a 

sensibilidade e entre o mundo material e o plano transcendente, que seria o plano do 

belo, do Bem Supremo. Ainda que esses planos se contraponham, existe neles uma 

relação de constituição recíproca, à medida que a idéia da pólis e da política permeia o 

pensamento de Platão e de Aristóteles, e a idéia do Bem Supremo, do belo, está 

essencialmente ligada à cidade, ao mundo dos sentidos, realidade que deve ser superada 

por uma razão que lhe transcenda rumo à Idéia, ao ser. 

 Segundo Marcuse (1997), “a exigência idealista fundamental consiste 

propriamente em que esse mundo material seja transformado e aperfeiçoado conforme 

as verdades adquiridas no conhecimento das idéias” (p.92). Essa superação, que se daria 

pelo pensamento, razão, tem, em sua base, não propriamente as contradições da pólis, 

até porque, para Platão, essa contradição - diga-se de passagem, não são as mesmas já 

instauradas no mundo moderno, uma vez que “Platão ainda lutava contra a ordem da 

vida da sociedade mercantilista de Atenas” - é de ordem ontológica e não social. “A 

teoria antiga se encontra com a filosofia aristotélica justamente no ponto em que o 

idealismo recua frente às contradições sociais, expressando essas contradições como 

estados ontológicos” (Marcuse, p. 92).  

Não por outro motivo, Marcuse (1997) afirma também que a filosofia clássica 

“não deixa de ser a história da resignação em face do existente” (p.93). O mundo 

material fica subordinado ao desenvolvimento da idéia, tendo em vista sua íntima 

proximidade com as necessidades humanas. Está mais ligado ao não Ser do que ao Ser 

propriamente dito. O Ser supõe, de antemão, a idéia de essência, que se contrapõe ao 

mundo da aparência, por não ser transitória e ser fruto da razão. Nessa concepção, 

parece estar presente a noção de que apenas as idéias podem transformar o mundo 

material e superá-lo, e, oculto, o fato de que também “o mundo material é necessário 

para a idéia” (Marcuse, 1997, p.93-94). 



Nessa direção, existe um descompasso entre a concepção do mundo material e a 

concepção clássica idealista, que concebe essas diferenças como naturais, devendo ser 

mantidas, perpetuadas6. Estaria presente, nesse momento, a idéia de que alguns 

“nasceram” para pensar e outros para a necessidade, para as urgências do mundo 

sensível, mesmo que se vislumbre como possibilidade para a humanidade a razão, que 

seria a autoridade que regeria a pólis, a vida política. A liberdade e a felicidade, como 

instâncias ligadas ao desenvolvimento dessa, seriam para os idealistas uma 

possibilidade efetiva para a humanidade, a par de que fossem desenvolvidas, 

contempladas e cultuadas por uma determinada classe. Essa forma de compreensão do 

mundo é plausível, quando se entende que o objeto de estudo da filosofia não era o 

mundo material em si mesmo, mas exclusivamente a razão, e não poderia se dar no 

plano da necessidade, da utilidade, senão no plano das idéias. Esse era o objeto da 

filosofia. 

 

A miséria do trabalho escravo, a degradação de homens e coisas em 
mercadorias, a tristeza e vulgaridade em que continuamente se 
reproduz o conjunto das relações materiais de existência situam-se 
aquém do interesse da filosofia idealista, porque ainda não constituem 
a realidade efetiva própria que é o objeto da filosofia (Marcuse, 1997, 
p.94). 

 
 

A cultura, nessa perspectiva, estava ligada ao desenvolvimento da razão e, 

portanto, aos valores absolutos, tais como o bem, o belo, o verdadeiro, que não 

poderiam surgir da realidade material, ainda que dela não se desvinculassem, à medida 

que eram propósitos universais e não singulares. A pretensão universal de igualdade 

entre todos os membros da pólis não se referia à realidade material, mas à realidade do 

pensamento, que podia desenvolver os valores referidos. A universalidade estava 

crivada no plano real, mas o real era a idéia que, enquanto tal, podia fundamentar uma 

pólis justa e igualitária, porque governada por valores universais e permanentes. Na 

condição essencial da pólis, já se encontrava presente a idéia de que a razão era algo 

delegado àqueles que tivessem formação adequada e nascessem prontos para 

desenvolvê-la, cultuá-la. Aos outros caberia voltar às condições de vida próprias à sua 

natureza e, à medida que a razão delegada governasse os homens, a pólis se fundaria 

                                                 
6 É fundamental ressaltar que a diferença existente entre os diferentes extratos sociais no mundo antigo 
não podem ser pensados e interpretados pelos desenvolvimentos modernos, que convertem a diferença em 
desigualdade. Essa relação de desigualdade ainda não estava posta no mundo grego, ainda que seja uma 
característica permanente na modernidade. 



justa para todos. A razão era uma verdade suprema, absoluta, que interrogava a si 

mesma e, por isso mesmo, não poderia ser singular, senão universal. A justiça era, dessa 

forma, essencialmente ligada à  pólis e não voltada a uma condição individual e 

particular.  

 A concepção de razão como verdade objetiva que independe de outros 

propósitos para que seja verdadeira, ou seja, razão que, precisamente por ser autoridade 

suprema, se funde como objeto de si mesma e como objeto a ser pensado como 

finalidade, parece se evidenciar de forma mais clara na concepção de Platão sobre a 

natureza, que diz respeito não apenas à natureza externa à alma, mas também à natureza 

que a compõe (Marcuse, 1997). 

 Segundo Jaeger (1989), Platão não concebia a natureza com o mesmo otimismo 

dos sofistas, embora partisse também da suposição de um ideal de formação do homem 

e não da consciência universal do pecado. Essa concepção tornou possível aos gregos 

um ideal de cultura que não se fundamentava na cisão do espírito isolado de suas 

condições objetivas, tal como hoje é concebido, mas numa relação dialética entre o 

mundo da imagem e o mundo da Idéia, da aparência e da essência, na qual a natureza 

humana não era boa em si mesma e em constante sintonia com a coletividade. Era uma 

relação conflituosa, que implicava a busca de algo maior, verdadeiro, que transcendesse 

a aparência para chegar à essência do Ser, que só poderia ser efetivamente na 

universalidade. A educação era a única via de aceso à essência e, portanto, o caminho a 

ser percorrido, ainda que sem a certeza de realização completa. 

 O elemento que caracteriza uma modificação decisiva na concepção da filosofia 

clássica para a visão moderna de mundo e, por que não, burguesa, é a pretensão de um 

conceito de cultura válido para todos de forma igualitária, na perspectiva da provisão 

material da vida. Se a razão, desde a Antiguidade, era inseparável da concepção de 

formação e de cultura, de pretensão absoluta e universal inerente ao pensamento, não 

havia ainda o anseio de que ela pautasse a vida material em todos os sentidos que a 

compõem, mesmo porque o mundo material, na concepção clássica, sempre foi o plano 

da necessidade, transitório o bastante para não possibilitar as condições necessárias ao 

pensamento. A razão era delegada à esfera do pensamento e apropriada a alguns 

membros, alguns setores sociais, que se ocupavam dos valores supremos como ofício. 

De certa forma, essa diferenciação de extratos sociais ainda não era, na Antiguidade, 

uma categoria determinante e ligada ao desenvolvimento do pensamento, visto que o 

objeto da filosofia era a razão em sua dimensão absoluta. A diferença entre esses 



extratos, no limite, não determinava uma relação desigual entre os homens, à medida 

que a razão que os governava não poderia ser particular ou restrita, mas universal e 

soberana, e isso constituía os homens e seus valores. Nessa perspectiva, encontrava-se o 

conceito de igualdade, que, diferentemente de sua pretensão moderna e iluminista, não 

se realizava em sua vinculação com princípios particulares, ainda que tomados como 

universais, mas como princípio ligado à autonomia e fim em si mesmo e norteava e 

constituía valores universais que pautavam a igualdade da pólis, guiada pela justiça e 

pelo Bem Supremo. 

 

Aristóteles não sustentava que o bom, belo e verdadeiro fossem 
valores universais e obrigatórios, que deveriam permear e transfigurar 
“partindo do alto” também o plano do necessário, da provisão material 
da vida. Só quando se instala uma tal pretensão se encontra formado o 
conceito de cultura, que representa uma peça nuclear da práxis e da 
visão de mundo burguesa (Marcuse, 1997, p.92). 
 
 

 No mundo moderno, em função de seus desenvolvimentos e objetos emergentes, 

desaparece, aparentemente, a cisão entre homens possibilitados a governar e exercer a 

razão como possibilidade para o pensamento e homens próprios a serem governados. 

No lugar dessa dicotomia, que, nesse momento, era menos significativa, quando se tem 

por objeto a razão em sua dimensão humana e considerando os fins a que se destinava, 

emerge a universalidade da cultura como possibilidade efetiva e igualitária na realidade 

material. Aliás, a idéia de universalidade, agora associada ao desenvolvimento da razão 

moderna, não se alia à potencialidade da razão esclarecedora e à sua totalidade efetiva, 

mas à possibilidade de extensão a todos os objetos de forma igualitária, independente 

das contradições que os constituam. Entretanto, essa universalidade, mesmo totalitária, 

desencadeava pretensões universais efetivas referentes aos valores humanos postos 

desde a Antiguidade.   

Dessa forma, também a liberdade e a felicidade emergem como possibilidade e 

pretensão universal, independentemente das contradições que impedem a efetiva e 

completa afirmação dos mesmos valores na Modernidade. Se, por um tempo, a cultura 

se constituiu como possibilidade de pensamento, de razão, finalidade última a ser 

atingida, na Modernidade ela parece ter se desenvolvido destituindo a autoridade da 

razão e se tornando a autoridade máxima, sem o princípio absoluto que a definia 

anteriormente, convertendo-se de fim último e norteador em meio relativo e particular. 

Deixou de significar um confronto com a realidade, que até então se dava via razão, 



expressão do pensamento que confrontava a transitoriedade da realidade para se 

universalizar e se concretizar como aderência, afirmatividade. 

 Nesse desenvolvimento, está a transformação da autoridade, e não o seu mero 

deslocamento. No pensamento grego, apesar de as diferenças que constituíam a 

materialidade e o mundo da necessidade serem tomadas como naturais, o plano que era 

objeto da filosofia era a razão, que ainda preservava a tensão imanente à sua 

possibilidade de realização. A razão, nessa perspectiva, era objeto que só poderia se 

realizar no mundo das idéias, o real para Platão, a que o mundo sensível se contrapunha 

e a que não cabia realizar o Bem Supremo, que demandava contemplação, renúncia, 

pensamento, formação e dedicação. A liberdade não se encontrava no mundo sensível, 

mas nas idéias, mundo real, lugar por excelência da contemplação e da possibilidade da 

formação que atingia o seu desenvolvimento máximo, a Paidéia. Como aponta Marcuse 

(1997): 

 

“Devido ao precário desenvolvimento das forças produtivas na 
economia antiga, a filosofia não imaginava que a prática material 
alguma vez pudesse ser configurada de modo a que nela própria 
pudesse se desenvolver espaço e tempo para a felicidade” (p.96). 
 
 

 A liberdade e a felicidade7, buscadas no desenvolvimento da pólis, 

fundamentava a formação de conceitos, como o de justiça e verdade, não tendo a 

liberdade o caráter particular e restrito que o fundamenta no mundo moderno, mas a 

pretensão da razão enquanto pensamento autônomo que se instituía a si e a significava 

no confronto com suas possibilidades. A felicidade não podia ser encontrada no plano 

material, no mundo da necessidade, visto que deveria ser permanente e o mundo 

material era transitório o suficiente para não realizá-la. O pensamento, as idéias 

poderiam garanti-la, já que eram o real e, portanto, o racional, que, uma vez instituído, 

determinava a legitimidade da idéia como fundamento para a pólis e para a 

materialidade. 

 A história da razão é concomitante à do pensamento e ao desenvolvimento do 

processo civilizatório. Ainda quando a cultura não se efetiva historicamente articulando 

essas instâncias constitutivas, ela se instaura como a história da sobreposição de uma 

                                                 
7 Liberdade e felicidade não são conceitos que se reduzem a uma unidade comum, ainda que a realização 
de ambos, historicamente, se encontre profundamente vinculada como princípios políticos advindos do 
Iluminismo e limitações e possibilidades da condição humana, que encontra suas bases de fundamentação 
no desenvolvimento histórico. 



dessas instâncias a outras. Essa é a dificuldade de apreendê-la de forma estática, 

tomando como ponto de partida conceitos descritivos que se apóiam no imediato de um 

modo de vida de uma determinada época, ou mesmo rejeitando a análise que poderia 

revelar a unidade que a compõe. 

 

 1.3- Da autoridade da fé à autoridade da razão: o paradoxo da universalização da 

cultura 

 

 Compreender a cultura através de conceitos como o de liberdade, autoridade, 

felicidade e razão provém do fato de que ela, enquanto processo amplo, desenvolve-se 

como a história desses conceitos e valores em sua vinculação com a razão. Quando o 

conceito de razão emerge como possibilidade real e efetiva para toda a sociedade, e a 

cultura, enquanto expressão dos homens e da sociedade, se constitui como uma 

possibilidade real, concreta e material, ela adquire um sentido essencialmente diferente 

do que significava até então. Não mais será uma finalidade última a ser atingida, 

contemplada, tendo como parâmetro a razão autônoma, que seria sua autoridade 

máxima. Converte-se, nesse momento, na própria razão mistificada e, portanto, limitada 

em sua perspectiva humana e social.  

Aparentemente, é possível pensar no desaparecimento da relação de autoridade 

que persistia até então. Uma vez estabelecida a liberdade, a felicidade e a razão no plano 

da realidade efetiva e como cultura afirmativa, material, propriedade de todos os 

indivíduos, independentemente das contradições que fundamentam as suas 

possibilidades de realização - a contradição entre o falso e o real, o permanente e o 

transitório, indivíduo e sociedade -, ficaria estabelecida uma relação não mais de 

subordinação, de domínio, de hierarquia, expressada pela razão enquanto elemento 

objetivo que preservava o absoluto, seja em sua forma mística ou na autoridade da fé, 

mas uma relação igualitária, visto que a razão em sua proposta de esclarecimento seria a 

possibilidade do seu exercício estendida a todos os homens, independente de qualquer 

forma de mito que os subjugasse. Adorno (1995) refere-se a essa transformação da 

razão na passagem para o mundo moderno: 

  

A uma “ratio” que não se absolutiza impiamente como obcecado meio 
de dominação, deve-se, sem dúvida, recomendar que caia em si, e algo 
disso é expressado hoje em dia pela necessidade religiosa. Mas esta 
volta a si da razão não pode reduzir-se à mera negação do pensamento 



por si mesmo, a um tipo de sacrifício mítico, nem realizar-se mediante 
um salto: este se parecia demasiado à política da catástrofe. Porém, 
em vez de negar ou de afirmar a racionalidade como absoluta, a razão 
tem que tentar, pelo contrário, determiná-la como um momento dentro 
do todo, frente ao qual, por certo, também se tornou independente. Ela 
deve descobrir sua própria essência natural. Este motivo não é 
estranho às grandes religiões: mas é precisamente ele que necessita 
hoje da secularização, para não vir a servir, isolado e exagerado, ao 
obscurecimento do mundo, que desejaria esconjurar (p. 30). 
 
 

 A racionalização da vida está ligada à universalização da cultura, que institui 

tanto a filosofia quanto a práxis burguesas. A cultura se funda universal no momento em 

que ignora a contradição da razão que a promove. Se a tensão entre razão e 

sensibilidade, pensamento e realidade, aparência e essência, foi preservada no curso da 

História, mesmo via pensamento, é possível falar hoje de um momento histórico em que 

a razão se converteu, via realidade, materialidade, na própria cultura afirmativa, 

destituindo-se da possibilidade de pensá-la, já que não pode com ela se confrontar na 

medida em que se afirmou como sua legitimidade. A razão, quando se realizou na 

Modernidade sob a forma científica do Positivismo e, portanto, como razão iluminista, 

destituiu-se da tensão que a possibilitava e a fundamentava como autoridade suprema e 

absoluta, tornando-se, pela confirmação e aderência à aparência, a negação da 

essencialidade e do absoluto. O que Adorno (1995) descreve como característica dessa 

ciência que apreende a realidade nesse momento, o Positivismo, é o obscurecimento da 

contradição que sustenta a realidade. 

 A razão na Idade Média esteve intimamente ligada à filosofia e à religião. Nesse 

momento, ambas não se dissociavam. Razão e revelação trilhavam um caminho 

próximo, e a filosofia ou o conhecimento de forma geral se desenvolviam numa mesma 

perspectiva. O conhecimento e a revelação se consolidavam como respostas a um 

período conturbado, posterior às invasões bárbaras, caracterizado por alguns como 

momento isento de cultura, de razão, de considerável declínio das produções 

intelectuais8. Em grande parte, os mitos sobre a Idade Média provêm dessas 

considerações, que a afirmavam como um período desconsiderável da História, em 

função das feitiçarias, bruxarias e magias. Entretanto, ela não pode ser considerada 

                                                 
8 São essas concepções bastante equivocadas já que,  nesse momento, existiam inúmeras produções 
técnicas e culturais em curso. Alguns pensadores da Modernidade, por exemplo, Freud (1913), que realiza 
uma análise do modo de vida dos povos primitivos, em seu livro Totem e Tabu (1913), afirma que muitas 
produções foram desprezadas por atribuir-lhes uma motivação supersticiosa, concluindo que a superstição 
já era em si mesma manifestação de cultura, e que, portanto, preservava uma razão, uma lógica racional 
(de outra ordem), que não pode ser desconsiderada. 



isenta de cultura por não ter como fundamento a razão pragmática que hoje se tornou 

explicativa de todas as coisas e assumiu, quiçá, o lugar outrora ocupado pela religião e 

pelos mitos. Adorno (1995), ao questionar a razão, a revelação e a sua possibilidade de 

desmistificação de forma não redutora, relata: 

 

A controvérsia em torno da revelação foi travada até esgotar-se no 
século XVIII. No século XIX, já tinha caído em esquecimento, como 
um assunto liquidado, com resultado negativo. A isso ela deve, em 
boa medida, seu renascer nos dias de hoje (...) Hoje está muito 
difundido o hábito mental de em vez de refletir objetivamente sobre a 
verdade e falsidade da coisa mesma, deixar a decisão à época 
enquanto tal e, se possível, pôr em jogo coisas de anteontem contra as 
de ontem. Se não quisermos cair na órbita daquela idéia de que algo 
conhecido há muito tempo é, por isso, falso, nem, ao invés disso, 
acomodar-nos à atmosfera religiosa de nossos dias, que anda tão 
singular quanto explicavelmente de mãos dadas com o positivismo 
reinante, o melhor será recordarmos aquela caracterização 
insondavelmente risonha que Benjamin fez da teologia, “que hoje 
está, como se sabe, mirrada e feia, e, além, disso, não pode aparecer”9 
(p. 26-27). 
 
 

O período em que conhecimento e revelação e, portanto, razão e religião, 

apareceram intimamente ligados do ponto de vista científico e explicativo, poderia ser 

rotulado como limitado, considerando que o limite do conhecimento era a fé e, acima 

dessa, não poderia existir nenhuma outra autoridade suprema. Entretanto, mesmo com 

esse limite, o conhecimento e as inúmeras produções intelectuais se desenvolveram em 

ritmo acelerado no período e retomaram a razão tal como ela se desenvolvera desde a 

Antiguidade. Como explica Adorno (1995): 

 

A força e a dignidade da grande escolástica e, sobretudo, das Sumas 
de Tomás de Aquino, residiam em que, sem absolutizar o conceito de 
razão, nunca o proscreveram: a este ponto só chegou a teologia na 
época do nominalismo, sobretudo com Lutero. A doutrina tomista não 
refletia apenas a ordem feudal – que, aliás, já se tornara problemática 
a si mesma – de sua época, como também correspondia ao nível 
científico mais avançado desta. Mas, uma vez rompida a concordância 
entre fé e razão, ou ao menos perdida a tensão fecunda entre ambas, a 
fé perde sua obrigatoriedade, aquele caráter de imposição que Kant 
ainda se dispunha a resgatar na lei moral como uma secularização da 
autoridade da fé (p. 32).   
 
 

                                                 
9 Ver Palavras e Sinais, p. 27. 



A fé se constituiu, dessa forma, na Idade Média, como a autoridade capaz de 

fornecer sentido até mesmo à razão. Essa, de valor absoluto e de finalidade última do 

pensamento, foi subjugada aos desígnios da autoridade divina, tendo em vista que o 

conhecimento e a vontade humana também eram fornecidos por aquela, até mesmo 

quando o pensamento já dava indícios de interrogá-la, que ela se instituíra suprema e 

inabalável. 

A filosofia kantiana se esboça no curso da história compondo a filosofia 

racionalista exatamente nesse ponto em que a religião perde paulatinamente sua 

concordância com a razão e ambas vão se dissociando até tornarem possível à 

consciência questionar a autoridade da fé. À medida que se torna possível questioná-la 

pela razão, a imposição e a ligação entre fé e razão se revelam, segundo Adorno (1995), 

como coação e arbitrariedade.  

O elemento fundante dessa relação é o fato de que a revelação não constitui 

apenas necessidade objetiva, que a razão se mostrou capaz de desvelar, mas, no limite, 

se funda como necessidade humana para cuja explicação a objetividade da religião não 

é suficiente. É nessa direção que Adorno aponta, fundamentando-se em Hegel e n’A 

Fenomenologia do Espírito: 

 

O desejo é o pai de semelhante atitude: não são a verdade ou a 
autenticidade da revelação que decidem, mas sim a necessidade de 
orientação, de respaldo em algo firmemente preestabelecido; também 
a esperança de que com essa resolução seja possível insuflar no 
mundo desencantado esse sentido por cuja ausência não deixaremos 
de sofrer enquanto, como meros espectadores, mantivermos o olhar 
absorto no sem-sentido (p.28) 

 

 A idéia de que a defesa da fé, veiculada pela doutrina que intervinha pela fé na 

revelação, devesse ser também racional não se sustentava, à medida que essa, segundo 

Adorno, referindo-se ainda a Hegel, era convocada,“porque pretensamente seria bom 

que houvesse revelação” (p.28), ou seja, os meios de argumentação que serviam para 

argumentar contra a razão eram também eles desprovidos de racionalidade. 

 Essa lógica, pautada na necessidade humana, se sustentou precisamente porque 

a revelação se assegurava na razão e, por isso mesmo, não havia princípio que pudesse 

pensá-la, pois ela era também fruto da revelação divina. Esse era o limite entre 

conhecimento e fé e preservava a contradição entre ambos, visto que a fé não poderia 

ser racional, ainda que preservasse sua lógica. 



 O que a separação entre fé e razão possibilitou, segundo Horkheimer (2000), foi, 

ao mesmo tempo, a diminuição do aspecto objetivo da razão e a elevação de sua 

formalização, posição que se tornou evidente com o Iluminismo. A redução do aspecto 

objetivo da razão é posterior ao século XVII, pois, nesse período, a filosofia racionalista 

formulava uma concepção a respeito do homem e da natureza que não os subjugava aos 

apelos da autoridade da fé, mas preenchia a função intelectual outrora resguardada por 

essa e, nesse sentido, preservava em aberto um elemento que se repetia nesse processo: 

a questão “de onde procede a autoridade da doutrina”(Adorno, 1995, p.33). 

 

Quando as grandes concepções religiosas e filosóficas estavam vivas, 
os indivíduos pensantes não exaltavam a humildade e o amor 
fraternal, a justiça e a humanidade porque era realista manter tais 
princípios e perigoso desviar-se deles (...) Sustentavam essas idéias 
porque nelas viam elementos de verdade, porque as relacionavam com 
a idéia de logos, seja na forma de Deus ou de um intelecto 
transcendental, seja mesmo na forma da natureza como um princípio 
eterno (Horkheimer, 2000, p.42). 
 
 

 Com a separação entre a fé e razão, em que a lei assume papel preponderante, se 

associando, inclusive, ao conhecimento que se constituía com a filosofia positivista, se 

mantém o círculo anterior inevitável: a lei assume o lugar da fé. O que se repete é a 

necessidade da “autoridade da doutrina” e o que se opaciza e desaparece nessa 

passagem é a objetividade da fé, que garantia uma verdade universal e não relativa ou 

ligada às necessidades individuais, tal como a lei as engendra. 

 A contradição entre razão e revelação aparentemente se dissolve, quando se 

tenta, a partir da razão, subjugar a fé e submetê-la à autoridade do pensamento. 

Essencialmente, essa contradição permanece implícita, porque a separação da lei, agora 

expressão da razão, mas outrora subordinada à fé e à moral, se isola, mas não se resolve 

e a questão a respeito da origem da autoridade da doutrina permanece aberta. 

Prosseguindo nessa idéia, Adorno (1995) afirma: 

 

A eliminação do elemento objetivo da religião não lhe é menos 
funesta do que a coisificação do dogma – a objetividade da fé – 
pretende impor ao sujeito, de maneira rígida e hostil à razão. Mas já 
não é possível afirmar o momento objetivo, pois este deveria 
submeter-se ao padrão da objetividade, do conhecimento, cuja 
pretensão ele arrogantemente rechaça (p.33). 
 
 



 O lugar ocupado em determinado momento pela fé, e, posteriormente, pela razão 

em sua expressão positivista, é expressivo da cultura como emblema do 

desenvolvimento histórico da razão. A fé foi substituída pela razão, ainda que o caráter 

de autoridade suprema ocupado pela instância anterior tivesse permanecido intacto e, 

nessa perspectiva, tenha sido preservada no curso da História a necessidade da 

autoridade como mediação fundante entre o homem e a natureza, e ainda que destituída 

da objetividade que a confrontava. De fato, a ocupação desse lugar pela razão e, 

portanto, pela lei é decisiva para o conceito de cultura na Modernidade. 

 A concepção equivocada da Idade Média como período isento de cultura10, seja 

em função dos mitos ligados à superstição ou pelas limitações impostas ao pensamento 

pela fé, se esfacela frente à autoridade da razão desencantada. Se a razão medieval se 

subjugava aos mitos, a razão que irrompe na Modernidade possui pretensamente a 

faculdade de se auto-interrogar por seus próprios princípios e confrontá-los. No entanto, 

afirmam Adorno e Horkheimer (1985): 

 

Mas os mitos que caem vítimas do esclarecimento já eram o produto 
do próprio esclarecimento. No cálculo científico dos acontecimentos 
anula-se a conta que outrora o pensamento dera, nos mitos, dos 
acontecimentos. O mito queria relatar, denominar, dizer a origem, mas 
também expor, fixar, explicar. Com o registro e a coleção dos mitos, 
essa tendência reforçou-se. Muito cedo deixaram de ser um relato, 
para se tornarem uma doutrina (p. 23). 
 
 

  A razão, fundamentada na filosofia racionalista kantiana, assegurada por 

princípios objetivos universais sustentados na idéia de uma moral máxima, podia 

entender a lógica do mito diferentemente da razão pragmática, mas o mito em sua forma 

racionalizada não podia dispor da lógica da razão, ainda que isso pretendesse. É nessa 

direção que Horkheimer (2000) afirma que os filósofos racionalistas “conservaram 

Deus, mas não a graça”.  O lugar da autoridade da fé pôde ser substituído pela 

autoridade da razão, mas o lugar da graça foi concedido, nesse movimento histórico, 

essencialmente àqueles que poderiam desencantá-la, desmistificá-la: os homens. 

O momento fundamental e revolucionário nesse processo foi não mais delegar o 

curso da História a uma autoridade supranatural, instância superior que não podia ser 

questionada, por ser suprema. Ao destituir Deus e pôr no seu lugar o homem, como ser 

capaz de projetar luz sobre si mesmo e sua origem, os filósofos racionalistas, segundo 

                                                 
10 Ver página 3 nota de rodapé n. 2. 



Horkheimer (2000), não pretendiam abdicar do lugar de uma verdade objetiva que fosse 

absoluta, mas substituí-la por uma verdade objetiva que pudesse ser pensada pelo 

próprio homem e instaurada também como objeto do pensamento.  

A cultura, até esse momento, era expressão dessas múltiplas questões que se 

colocavam ao pensamento como realidade. O saber, a ética, a religião e a política 

crivavam uma mesma realidade, uma mesma cultura que se instituíra ora sobre a 

autoridade da fé, ora sobre a autoridade da razão dos homens que a pensavam. A 

passagem que marcou definitivamente a transformação para o mundo moderno, que se 

instaurou com o Iluminismo, surge, então, revolucionária, por instaurar como realidade 

uma possibilidade até então estranha ao pensamento. O fato de que a razão e os próprios 

homens possam pensar a realidade que os constitui e dominar a natureza como lhes 

pareça necessário, buscando harmonizá-la, é emblema de uma modificação única no 

curso de desenvolvimento da razão e, por isso mesmo, da própria cultura.  

À medida que o saber, a ética, a religião, a moral e a política puderam não ser 

concebidos pelos desígnios de Deus, mas pelo governo dos homens em sua 

possibilidade de exercer a razão, foi possível pensar no desenvolvimento de uma cultura 

que articulasse essas várias instâncias de forma racional, preservando a possibilidade 

imanente à razão de se confrontar consigo e a tensão presente na idéia de uma verdade 

objetiva, da universalidade. 

No entanto, a História evidenciaria um movimento ao contrário. Ao 

universalizar a cultura como possibilidade efetiva para todos, visto que, sob o domínio 

da razão, ela seria a possibilidade de exercício racional a cada um de seus membros e de 

forma objetiva, ela se cinde, neutralizando não a religião ou a filosofia, mas a idéia de 

uma verdade objetiva que se mantinha como parâmetro de verdade para a humanidade, 

para a espécie, e não para cada indivíduo isolado. Afinal, a razão se constituíra na 

direção de articular de forma inteligível as mais diversas instituições que compunham a 

cultura e de pensá-las não de forma fragmentada, mas sob o parâmetro da razão que 

preserva a tensão de uma unidade estruturada em si mesma. Segundo Horkheimer 

(2000): 

 

Na realidade os conteúdos, tanto da filosofia quanto da religião, foram 
profundamente afetados por esse aparente apaziguamento pacífico de 
seu conflito original. Os filósofos do Iluminismo atacaram a religião 
em nome da razão; e afinal o que eles mataram não foi a Igreja, mas a 
metafísica e o próprio conceito de razão objetiva, a fonte de poder de 
todos os seus esforços. A razão como órgão destinado a perceber a 



verdadeira natureza da realidade e determinar os princípios que guiam 
a nossa vida começou a ser considerada como obsoleta (p. 26). 
 
 

 

 

 

 

1.4- Razão e Formalização: a emergência da razão subjetiva 

 

 O obscurecimento da razão objetiva na História levou à emergência de seu 

caráter relativista. De elemento que possibilitava pensar a realidade, a razão perdeu seu 

caráter contestador e se realizou como aderência ao fato. Horkheimer (2000) analisa o 

ponto comum entre a filosofia racionalista e o catolicismo no fato de ambos se 

sustentarem sobre “o direito e o dever da mente de descobrir a natureza das coisas e 

derivar desta compreensão os modos corretos da atividade humana” (p. 26). O ponto 

que os separava e que fundou a filosofia racionalista revolucionária era o fato de que 

essa objetividade poderia ser concebida pelos homens enquanto seres portadores de 

razão e capazes de refletir sobre a natureza e sobre si. 

 A concepção contrária à objetividade da razão foi concomitante à sua 

formalização e, intelectualmente, se expressou pelo Calvinismo e pelo empirismo, 

correntes de pensamento que contribuíram efetivamente para isso, nesse momento 

histórico de substituição da religião pela razão, que culminou na derrocada do elemento 

objetivo que a garantia como universalidade. 

Ao se inserir no plano da realidade dos homens, justo quando poderia se tornar 

efetivamente racional, a razão se realiza formalizada e não mais como razão do 

pensamento, da crítica. Horkheimer (2000) afirma: “se o catolicismo e a filosofia 

racionalista européia estavam de acordo sobre a existência de uma realidade em relação 

à qual pudesse ser alcançada tal compreensão” (p.25), ainda que com conflitos a 

respeito da natureza dessa realidade, o calvinismo e o empirismo foram contrários a essa 

concepção, o que possibilitou, do ponto de vista do pensamento, a derrocada da razão 

objetiva e sua conversão em razão formalizada, ou seja, em razão administrada. 

 Essas correntes de pensamento emergiram, porque a realidade, nesse momento, 

se constituía de forma peculiar e propícia à administração da razão. E o pensamento se 

constituiria, tal como a razão, nesse mesmo percurso de formalização, que não era 



restrita apenas ao plano da materialidade, mas ao desenvolvimento das idéias, de 

valores.  

Era uma constituição de mão dupla e, precisamente por esse motivo, é 

impossível desconsiderar que o percurso do desenvolvimento histórico da razão seja 

também o percurso do desenvolvimento da humanidade e da natureza, do sujeito e da 

sociedade. Essas instâncias trilharam o mesmo caminho, mas de forma contraditória, 

instaurando nessa relação ora a sobreposição do homem, ora a de Deus, ora o domínio 

dos homens pelos homens. Não por acaso, Horkheimer (2000) aponta que “a história do 

esforço do homem para submeter a natureza é também a história da submissão do 

homem pelo homem”. Afinal, a razão é expressão da luta travada no intuito de subjugar 

a natureza e compreendê-la, o que, historicamente, acabou por se tornar o elemento 

fundante de sua condição de subordinação. Essa parece ser a contradição que o conceito 

de razão preserva e que é essencial para a compreensão da cultura. 

 Ao mesmo tempo em que a razão se formaliza, a cultura se universaliza; ao 

mesmo tempo em que a razão adquire contornos cada vez mais particulares, a cultura, 

teoricamente, adquire contornos cada vez mais universais. Se, ao longo dos anos, a 

cultura e a razão se desenvolveram simultaneamente, articuladas por um fundamento 

objetivo e universal, na Modernidade a universalidade se perde como fundamento, no 

momento em que a cultura se universaliza como materialidade. Isso foi possível porque 

a formalização da razão realizou abstratamente o que se perdeu na concreticidade. 

Segundo Marcuse: 

 

Há ainda uma outra utilização do conceito de cultura, em que o mundo 
espiritual é retirado do todo social e por essa via a cultura é elevada a 
um (falso) coletivo e a uma (falsa) universalidade. Esse segundo 
conceito de cultura (particularmente caracterizado em variantes como 
“cultura nacional”, “cultura germânica” ou “cultura romanística”) joga 
o mundo espiritual contra o mundo material, na medida em que 
contrapõe a cultura enquanto reino dos valores e dos fins autênticos ao 
mundo social da utilidade e dos meios. Por seu intermédio, a cultura 
seria diferenciada da civilização e separada do processo social nos 
aspectos sociológicos e relativos aos valores (Marcuse, 1997, p.95).  
 
 

 O cerne da concepção moderna de cultura se iniciou já em Calvino e Lutero, 

com a separação efetiva de esferas até então interligadas. Como exposto, o saber, a 

ética, a política, a moral, a religião pautavam-se sob um único referencial absoluto e 

objetivo e, dessa forma, articulavam-se como valores ligados a um mesmo fundamento 



para o homem e a realidade. Quando a razão se formaliza, a autoridade não se expressa 

mais pelo valor de uma razão objetiva e, no lugar da autoridade da religião ou da razão, 

emerge a autoridade da razão formalizada. Segundo Marcuse (1997), “com grande 

segurança, Lutero encontrou o ponto crítico da nova concepção burguesa de mundo: 

trata-se de uma das origens do moderno conceito de sujeito” (p.62). Para Lutero, 

“agente e ato, pessoa e obra são separados: a pessoa é aquilo que essencialmente nunca 

é incluído na obra, que não pode realizar-se na obra, que sempre antecede a obra. O 

verdadeiro sujeito do homem jamais é o sujeito da prática” (Marcuse, 1997, p.63). 

 Ao remeter a Lutero as origens do moderno conceito burguês de sujeito e de 

cultura, Marcuse (1997) aponta para a nova configuração da realidade: o sujeito, como 

instância independente do mundo que o constitui, é excluído da realidade de sua práxis 

e funda-se como autoridade suprema que se conserva a si numa redoma interior. 

 

A separação entre o ofício e a pessoa é apenas uma expressão para a 
individualização e coisificação da autoridade separada de seu 
portador. O sistema de autoridade da ordem existente assume a forma 
de uma relação isolada dos contextos sociais factuais (dos quais ela é 
função), torna-se algo eterno fixado por Deus, se transforma em uma 
segunda “natureza” contra a qual não existe apelo possível (Marcuse, 
1997, p.66). 
 
 

 O protestantismo, ao contrariar a Igreja Católica, realiza seu protesto de forma a 

destruir qualquer concepção objetiva do mundo interior ou exterior. Segundo Marcuse 

(1997), para Calvino, tanto a sensibilidade como a razão estavam definitivamente 

condenadas por pertencerem ao mundo da não-liberdade. Isso instaurou a destituição 

dos valores objetivos, porque, na doutrina católica, ainda não se encontravam cindidas 

as idéias de liberdade e razão, ambas conceitos correlacionados, que preservavam a 

tensão entre a possibilidade da ação e a possibilidade do pensamento. Perdida essa 

tensão, a razão se emascularia. 

 

Os homens receberam o seu eu como algo pertencente a cada um, 
diferente de todos os outros, para que ele possa com tanto maior 
segurança se tornar igual. Mas, como isso nunca se realizou 
inteiramente, o esclarecimento sempre simpatizou, mesmo durante o 
período do liberalismo, com a coerção social. A unidade da 
coletividade manipulada consiste na negação de cada indivíduo; seria 
digna de escárnio a sociedade que conseguisse transformar os homens 
em indivíduos. A horda, cujo nome sem dúvida está presente na 
organização da juventude Hitlerista, não é nenhuma recaída na antiga 



barbárie, mas o triunfo da igualdade repressiva, a realização pelos 
iguais da igualdade do direito à injustiça (Adorno, 1985, p. 27). 
 
 

 A formalização da razão teve sua origem nesse momento, com essa justificativa 

teológica anti-racionalista, como a descreve Marcuse (1997). As conseqüências dessa 

formalização são evidentes, uma vez que a autoridade deixou de ser um conceito real, 

no sentido de ser portador de uma razão que se interroga, e foi delegada ao indivíduo 

por uma força maior que lhe possibilitaria viver num reino de liberdade, que só poderia 

se realizar num plano interior desligado do mundo material, o plano da não-liberdade, 

por assim dizer. 

 

O a – priori “interior” – ao mesmo tempo que parece elevá-lo à mais 
alta das dignidades – torna o homem inteiramente impotente. Ele 
jamais pode alcançar e submeter a si mesmo tudo aquilo que sempre 
se antecede à sua ação e pensamento. Essa não-liberdade condicionada 
pela interiorização da liberdade, essa dialética entre a dissolução de 
velhas e a nova colocação de novas autoridades foi indicada pelo 
jovem Marx como um dos traços principais do protestantismo: ‘Lutero 
venceu a servidão por devoção porque colocou em seu lugar a 
servidão por convicção. Ele rompeu a fé na autoridade porque 
restabeleceu a autoridade da fé. (...) Ele libertou o homem da 
religiosidade exterior porque transformou a religiosidade no homem 
interior (Marcuse, 1997, p. 67). 
 
 

 Do ponto de vista cultural, coerente com essa concepção de sujeito que se 

sobrepõe à realidade sem com ela se confrontar, a antiga controvérsia entre religião e 

filosofia se tornou obsoleta, tal como a razão, que ambas reivindicavam, cada uma, a 

sua forma. À medida que o sujeito foi considerado superior à materialidade e 

desprovido de qualquer relação de constituição com essa, a razão pôde se relativizar, 

porque o parâmetro que outrora era objetivo se tornou eminentemente subjetivo, e as 

pessoas puderam, como aponta Horkheimer (2000), “se reconciliar gradativamente com 

a idéia de que cada um vive a sua própria vida dentro dos muros do seu comportamento 

cultural, tolerando o outro” (p. 26). 

 Houve substituição do elemento religioso pela interiorização do sujeito, mas a 

autoridade se manteve preservada de outra forma. Quando se substitui uma verdade 

absoluta ou universal por uma autoridade dogmática, que pode ser particular e 

desprovida de qualquer elemento racional, a universalidade passa a ser subjugada aos 

valores particulares e esses adquirem soberania frente ao todo. Segundo Horkheimer 

(2000), nessa inversão, 



 

 Cada domínio cultural preserva a sua “soberania” em relação à 
verdade universal. O modelo de divisão social do trabalho se transfere 
automaticamente para a vida do espírito, e esta divisão do reino da 
cultura é um corolário da substituição da verdade objetiva pela razão 
formalizada, essencialmente relativista (p. 27-28). 
 
 

 As diversas instituições culturais passaram, então, a se isolar, como a ciência, a 

religião, a filosofia. Cada qual é concebida como um ramo diferente da cultura e podem 

ser, inclusive, determinadas por princípios particulares a cada interesse e a momentos 

específicos, pois, afinal, “a razão se liquidou a si mesma como agente de compreensão 

ética, moral e religiosa”(Horkheimer, 2000). 

 A primeira contestação que poderia surgir a respeito dessa crítica à formalização 

da razão é, se, de fato, ela não foi apenas um movimento histórico que se efetivou e que 

preservou sua legitimidade por constituir momento fundante da Modernidade, por isso 

mesmo se conservando diferente de períodos anteriores. Afinal, quem seria capaz de 

negar a liberdade e a igualdade tão exaltadas no ideal iluminista? Ocorre que a própria 

História preserva sua contradição à medida que o princípio moderno iluminista tem 

como fundamento não apenas a pretensão da igualdade e da liberdade entre todos, mas 

também o princípio do esclarecimento, da razão. A liberdade e a igualdade só se 

realizaram na contramão da razão esclarecida, ainda que sob seus princípios. Essa 

contradição preservada pela História é emblemática do que não pode ser dissolvido por 

conciliações ilusórias e aparentes.  

 Se a cultura aparentemente se universalizou e se tornou acessível a todos 

enquanto aquisição de bens culturais, ela se encontrou cada vez mais fragmentada e 

destituída do seu caráter objetivo e universal, que a remetia à condição humana. A cisão 

entre mundo material e mundo espiritual, que crivou, inclusive, o conceito de cultura, 

podia ser real, mas não era verdadeira no sentido da objetividade que elucida a si mesma 

e, portanto, não era universal. Percorrido esse caminho, é possível encontrar os germes 

dessa aparente dicotomia em estreita consonância com a formalização da razão e a 

autonomização do sujeito frente ao mundo. No entanto, essa relação é paradoxal, 

conforme Adorno (1973): 

 

O que não se pode desconhecer é que as duas coisas que o espírito 
iluminista, desde Kant até Freud, quis ver estreitamente ligadas, vem 
agora, de fato, se separando. Não está certo invocar a cultura contra a 
civilização. O gesto de exorcismo, a exaltação da Cultura à custa da 



sociedade de massa, o diligente consumo de bens culturais como 
manifestação do próprio gosto superior na formação da alma, tudo isto 
é, justamente, inseparável do que a civilização tem de desarticulado e 
desagregador (p. 98). 
 
 

 A separação entre cultura e civilização é, portanto, não apenas ideológica, pois 

essa dicotomia poderia ser confrontada com a realidade e retomada a sua significação 

real, que estava posta, contraditoriamente, desde o Iluminismo. Essa cisão é, agora, real, 

já que se assenta nos princípios da própria razão. Essa se formalizou e passou a atender 

a fins pragmáticos que desconhecia, mesmo porque esses fins pragmáticos poderiam ser 

submetidos ao seu critério universal, objetivo. Nessa perspectiva, a separação entre 

civilização e cultura efetivamente crivou a realidade, e a cultura reinou soberana sobre o 

todo, ainda que como cultura emasculada, desprovida de sentido. Segundo Marcuse 

(1997): 

 

Embora a distinção entre civilização e cultura também só 
recentemente tenha se convertido em recurso terminológico das 
ciências humanas, a situação que ela expressa caracteriza há muito 
tempo a práxis da vida e a visão de mundo da época burguesa. 
“Civilização e cultura” não é uma mera tradução da antiga relação 
entre o que tem finalidade e o desprovido de finalidade, o necessário e 
o belo. Na medida em que o desprovido de finalidade e o belo são 
interiorizados e convertidos, com as qualidades da universalidade e da 
beleza sublime, nos valores culturais da burguesia, erige-se na cultura 
um reino de aparente unidade e aparente liberdade, onde as relações 
existenciais antagônicas devem ser enquadradas e apaziguadas. A 
cultura reafirma e oculta as novas condições sociais de vida (p.96). 
 
 

 A interiorização do necessário e do belo, instâncias que preservaram uma 

relação tensa desde a Antiguidade, foram retomadas como valores supremos, 

independentes do conceito objetivo que as articulava. Ocorre que a interiorização desses 

valores, numa cultura que se realiza abstratamente, já que não pode se realizar 

efetivamente, é falsa e conciliatória, a par de que tenha fundado uma racionalidade. O 

elemento que se universalizou não foi aquele capaz de promover a cultura como 

instância que institui a si mesma e pensa suas instituições, mas a razão desprovida de 

finalidade, que se converteu na cultura que se autonomizou frente aos homens que a 

criaram e os subjugou em sua instância mais singular, em sua vida psíquica, seu 

pensamento, seu espírito, instância tão aclamada pela burguesia e relegada aos domínios 

do que se convencionou chamar de civilização, em oposição ao reino soberano da 

própria cultura. 



 Adorno e Horkheimer (1973), em seu artigo intitulado “Civilização e Cultura”, 

afirma que a palavra “civilização” só adquiriu sua conotação moderna no século XIX. 

Refere-se ao mesmo tempo ao extraordinário aumento da população, à conseqüente 

concentração urbana resultante da Revolução Industrial e à destituição da 

fundamentação tradicional da sociedade, ocorrida em função do racionalismo. Nesse 

momento, a civilização já era entendida por alguns autores, por exemplo Spengler11, 

como estágio inicial e não final, o que já é indicativo da separação que se efetivava e 

dos elementos que a constituíam e fundamentavam. A cultura definida como estágio 

avançado a ser alcançado pela civilização, se encontra presente no Manual de 

Conservação de Meyer de 1897: “A civilização é a fase pela qual tem de passar um 

povo bárbaro para chegar a um nível superior de cultura e indústria, arte, ciência e 

atitude moral” (apud Adorno, s.d, p.95). 

 Fica evidente que a idéia de moral, de ciência e de arte se encontram num outro 

patamar que não o da realidade dos homens. A cultura, nessa concepção, seria a 

realização de um ideal humano que a civilização em todos seus pesares não conseguiu 

realizar. O evidente é que a fragmentação da cultura só pode ser expressão da 

fragmentação do sujeito, de sua consciência, visto que a cultura, como exposto, 

constitui-se simultaneamente à razão, modernamente efetivada sob o domínio dos 

homens.  

 

1.5- O entrelaçamento entre desejo e saber 

  

 O caminho da razão denuncia e potencializa as possibilidades da cultura. Adorno 

e Horkheimer (1985) expressam essa relação contraditória em seu livro Dialética do 

Esclarecimento, ao tomarem como emblema da constituição da razão no processo 

civilizatório o Ulisses12 da Odisséia de Homero. O trajeto percorrido por Ulisses em sua 

viagem é expressão do percurso da constituição da identidade humana e, enquanto tal, 

emblema da cultura, que constitui o entrelaçamento da razão, do homem e da natureza. 

O trajeto de Ulisses, tal como o percurso do esclarecimento, é o de um eu se debatendo 

com as forças da natureza na tentativa de subjugá-las, ainda que, ao fim de sua viagem, 

Ulisses tenha se rendido aos encantos que durante todo o tempo evitou. Ou tenha 

precisado negar a si mesmo.  

                                                 
11 Ver Adorno, T. Temas Básicos de Sociologia, p.96. 
12 Adorno, T., M. Horkheimer, Dialética do Esclarecimento, p. 53 



 Adorno e Horkheimer (1985) inserem um elemento fundamental em sua análise 

ao descrever o percurso de constituição do esclarecimento a partir da trajetória de 

Ulisses, associando-a ao percurso de constituição de sua identidade. Essa ligação é 

fundante da idéia de cultura e da contradição insolúvel e de base entre o homem e a 

natureza. 

 Ulisses representa na Odisséia o eu emblemático da condição humana, por trazer 

à universalidade racional a inevitabilidade do destino. Esse destino é expresso através 

das figuras míticas das relações jurídicas que devem ser cumpridas e que representam 

uma ameaça ao eu, inclusive à sua sobrevivência. Esse é, segundo Adorno e 

Horkheimer (1985), o paradoxo da condição humana, que instaura como única 

possibilidade de sobrevivência a negação de si. Ulisses não acredita que é possível, por 

meio da razão, passar imune aos ditames do próprio desejo e, por isso, submete-se a ele, 

submetendo-o ao seu saber. É isso que ocorre quando Ulisses decide passar pelas 

sereias e ouvir a canção arcaica, amarrando-se ao mastro e tampando os ouvidos de seus 

companheiros para os conservar13, barganhando entre o seu desejo e o saber que lhe 

possibilitava viver. 

 A razão trouxe do Iluminismo a possibilidade de desmistificar os mitos, 

revelando-os sem negá-los. É precisamente isso que Ulisses faz ao viver intensamente o 

prazer de ouvir o canto das sereias, que reconhece superior a si mesmo. Ulisses poderia, 

como muitos fizeram, mudar a rota pré-determinada e passar por outro caminho que o 

possibilitasse sobreviver, já que o caminho das sereias seria fatal. No entanto, sua 

astúcia consistiu em seguir em frente e apequenar-se frente à inevitabilidade do destino, 

para conseguir sobreviver. Ainda assim, não bastava preservar-se, era preciso se 

submeter à força de seu desejo para se sentir vivo e dominá-lo. “Ele se apequena, o 

navio toma sua rota pré-determinada e fatal, e ele se dá conta de que continua como 

ouvinte entregue à natureza, por mais que se distancie conscientemente dela. Ele 

cumpre o contrato de sua servidão” (Adorno e Horkheimer, 1985, p.64). 

 Um elemento original da Odisséia, que não pode ser esquecido, é a chegada de 

Ulisses à sua pátria. Percorrido o trajeto de sua longa viagem, ou o trajeto de 

constituição de si mesmo, Ulisses retorna à pátria e permanece nela, vivendo-a 

plenamente, esquecendo o percurso que o permitiu sobreviver e que laçou, 

essencialmente e de forma paradoxal, a inevitabilidade do destino e o seu saber. O 

                                                 
13 Ver Adorno, T. e M. Horkheimer, Dialética do Esclarecimento: episódio da sereias, p. 64 



trajeto da civilização não se deu de forma diferente. A razão que permitiu a Ulisses 

amarrar-se ao mastro e passar pelas sereias foi a mesma que se realizou na sua volta à 

pátria, fazendo com que Ulisses recordasse de sua viagem como uma viagem de erros, 

que ele poderia esquecer. 

 Adorno e Horkheimer (1985) analisam que Ulisses re-nega-se, esquecendo o 

sacrifício da negação que lhe deu identidade. A possibilidade de denominar-se 

Ninguém14 é expressão de uma identidade, de um eu, que não teme perder-se no 

múltiplo, já que ser ninguém instaura a possibilidade de ser todos ao mesmo tempo: o 

múltiplo, o diferente, o que o constitui enquanto universalidade e, portanto, o preserva 

enquanto singularidade. Ao fim de seu trajeto, temendo, de fato, tornar-se ninguém, 

Ulisses não resiste à astúcia de negar-se para se preservar e acaba por dizer seu nome, 

desvelando-se, o que quase lhe causa a morte que ele tanto driblara. 

 De novo, o percurso da humanidade e, portanto, da cultura, não foi diferente. 

Tendo a razão assumido a posição ocupada pelas potências míticas da natureza, ela não 

apenas as reafirmou, como as realizou enquanto libertação. A dominação surgiu 

travestida de emancipação, retirando a possibilidade da percepção de seu engodo. 

Quando a razão se converteu em dominação, ela negou o processo que a tornou 

esclarecedora, esquecendo seu propósito e se convertendo no próprio mito. O sacrifício 

que a humanidade negou enquanto trajetória foi o esquecimento do sacrifício que a 

tornou possível. Tal como Ulisses, emblema por sua universalidade, a civilização, 

enquanto única possibilidade de existência da humanidade, se denominou Ninguém para 

poder se constituir. Essa foi a sua possibilidade de preservação. A identidade só pôde se 

constituir pela negação de sua natureza indomada, que não cessa de buscar sua plena 

realização. O domínio dessa superioridade do desejo, dessa natureza, só foi possível no 

enlace da razão e do reconhecimento da inevitabilidade do destino, daquilo que não se 

pode dominar, a não ser reconhecendo-o. O que a razão moderna realiza é uma 

identidade que se dá pela negação do desconhecido, pela exclusão daquilo que não sabe, 

negação do que não é aparente e, portanto, negação de seu percurso constitutivo. 

 

Os excursos da Dialética do Iluminismo – que enfrentam de modo 
pioneiro o nexo entre a origem do indivíduo e crise contemporânea – 
tem como conclusão (além do conceito fundamental da transformação 
da racionalidade burguesa, da ratio, em seu contrário, o irracionalismo 
e a mitologia) a seguinte tese: o sujeito senhor de si produz 

                                                 
14 Ver Adorno, T. e M. Horkheimer, Dialética do Esclarecimento, p. 71 



simultaneamente sua afirmação e sua autodestruição, já que todo o seu 
desenvolvimento, assim como a gênese da “civilização” e do mundo 
burguês, está fundado no sacrifício de si. ‘Enquanto o sacrifício 
implicar a antítese entre indivíduo e coletividade, o engano estará 
objetivamente implícito no sacrifício (Canevacci, s.d, p. 60). 
 
 

 O enlace descrito por Adorno e Horkheimer na Dialética do Esclarecimento tem 

sua ancoragem na teoria freudiana, no conceito fundante desenvolvido por Freud, 

decisivo nessa constituição contraditória e recíproca da cultura e do sujeito. Esse 

conceito é o de repressão, que instaura, do ponto de vista cultural e subjetivo, uma 

modificação histórica fundamental no conceito de cultura. 

 O sacrifício a que Adorno e Horkheimer (1985) se referem na Odisséia possui 

interligação com o conceito de repressão da teoria freudiana. Os dois autores já 

apontavam que “a própria instituição do sacrifício é o signo de uma catástrofe histórica, 

um ato de violência sofrido ao mesmo tempo pelo homem e pela natureza” (p.33). 

 Na trajetória de Ulisses, o sacrifício se deu na travessia e não na chegada à 

pátria. A chegada foi a negação do sacrifício e, portanto, o esquecimento de que foi a 

saudade de sua pátria que o fez escapar ao mundo primitivo. Ainda assim, é no retorno 

que Ulisses esquece a saudade que o manteve vivo e se adapta à sua vida tal como ele a 

deixou antes de sair em busca de si. Segundo Horkheimer e Adorno (1985): 

 

As pessoas encantadas comportam-se como os animais selvagens que 
ouvem Orfeu tocar. A mítica injunção a que sucumbem dá rédeas ao 
mesmo tempo à liberdade neles reprimida. O que é revogado em sua 
recaída no mito é ele próprio mito. A repressão do instinto, a qual os 
transformou num eu e os distinguiu do animal, era a introversão da 
repressão no ciclo desesperadamente fechado da natureza, a que alude, 
segundo uma concepção mais antiga, o nome Circe. Em compensação, 
o violento sortilégio que lhes recorda a proto-história idealizada 
produz não só a animalidade, mas também - como no idílio dos 
lotófagos - a ilusão da reconciliação (p. 73). 
 
 

 A ilusão da reconciliação tem sua origem na síntese de natureza, desejo e 

civilização. Ontológica e historicamente, esses elementos se ligam, mas não se reduzem 

a uma unidade conciliatória. Sua possibilidade passa pela tensão permanente entre esses 

elementos que, se não se excluem, também não se sintetizam. Não é possível, em 

momento algum da história da humanidade, perceber como verdadeira essa 

reconciliação triunfante, a não ser sob a forma de uma pseudo-verdade que, de algum 

modo, consistiu em uma das faces da razão, que a converteu em pseudo-razão. 



 Isso implica, segundo Horkheimer e Adorno (1985), dizer que a razão que se 

realizou foi aquela que nega o seu percurso de constituição, esquecendo a que veio se 

defrontar e se transformando, portanto, numa irracionalidade mais repressiva que a 

irracionalidade mítica. Porque mascara os elementos da dominação e, sob o nome de 

libertação, autonomia e liberdade, constitui-se irracionalmente como subjetivamente 

racional, o que aprisiona os homens em seu recôndito mais íntimo. A razão subjetiva, 

que é precisamente a razão formalizada, realiza-se na exclusão do seu elemento de 

contestação e se transforma na afirmação do real. No entanto, o real é contraditório, não 

sendo possível ser apreendido por uma razão que elimina seus elementos de tensão. À 

medida que a razão aparentemente se realiza plenamente, negando, inclusive, seu limite, 

que é a própria essência humana e, portanto, negando seu limite constitutivo, ela se 

converte na irracionalidade da própria natureza que ela se propôs revelar. Entretanto, a 

natureza parece retornar indomada, dando mostra de sua identidade na anterioridade do 

enlace saber e desejo. 

 No curso da história, o que veio se atualizando, aparentemente, foi o dualismo 

entre natureza e civilização, razão objetiva e subjetiva, civilização e cultura. Esse foi o 

percurso da civilização, do qual a Odisséia é um emblema expressivo. Em determinados 

momentos, um desses elementos aparece triunfante sobre o outro, triunfo conciliatório 

profundamente ilusório, porque o que o contém é a História que, se possibilita a cisão 

dos elementos, também é denúncia da possibilidade de que a razão não se esgota na 

aparência a que historicamente sucumbiu. 

 Ao caracterizar a cultura, Marcuse (1997) a explicita como cultura afirmativa 

que, segundo ele, “é aquela cultura pertencente à época burguesa que no curso de seu 

próprio desenvolvimento levaria a distinguir e elevar o mundo espiritual – anímico, nos 

termos de uma esfera de valores autônoma, em relação à civilização”. (p.96). Na mesma 

direção, ele acrescenta que a cultura se realizou no pensamento ocidental apenas como 

cultura afirmativa e que a supressão desse caráter afirmativo poderá levar à sensação de 

eliminação ou supressão da própria cultura, visto que ela se realizou efetivamente, na 

Modernidade, sob esse aspecto. 

 Portanto, não é possível confundir modernidade e modernização, tendo por 

suposto que a modernização é apenas um dos elementos que se realizou como promessa 

da modernidade, essencialmente um modo de vida, uma nova forma de realidade. Nesse 

sentido, a modernidade só se realizou em um de seus patamares, que parece ter sido o 

campo do progresso tecnológico, mas continua preservando em si mesma a 



possibilidade da autonomia, da formação e da razão, possibilidades postas pela mesma 

razão que, se aparentemente, tem se realizado plena, também testemunha sua 

contradição e, por isso, só pode ser denúncia na mesma História que a efetivou enquanto 

irracionalidade. 

 A compreensão do entrelaçamento entre cultura e razão e da contradição que se 

interpõe entre ambas se revela decisiva. Na modernidade, a formalização da razão e as 

promessas efetivas de uma razão esclarecida desencadeiam pretensões coletivas que não 

podem se realizar por meio da razão mistificada e individualizada. Essa constatação 

remete à apreensão do momento em que a sociedade burguesa se efetiva e, portanto, 

origina a contradição de base entre indivíduo e sociedade, momento no qual a 

psicanálise emerge com a História e no seio dessa sociedade, desvelando essas 

contradições até então apaziguadas pela ciência afirmativa.  

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2 

HISTÓRIA E PSICANÁLISE 

 
 
Quando a humanidade se aliena na memória, esgotando-se sem fôlego na 
adaptação ao existente, nisto reflete-se uma lei objetiva de desenvolvimento 
(...) Apagar a memória seria muito mais um resultado da consciência 
vigilante do que resultado da fraqueza da consciência frente á superioridade 
de processos inconscientes.  Theodor Adorno 
 
Ante la dificultad de llegar al conocimiento, siquiera fragmentário, de la 
realidad, y ante la duda de que podamos llegar a él alguna vez, no debemos 
olvidar que también las necesidades humanas son una parte de la realidad, y, 
por cierto, una parte muy importante y que nos toca muy de cerca.  Sigmund 
Freud 
 
Como objetivamente ameaçados, os donos do poder e os que a ele se ligam 
tornam-se subjetivamente por completo desumanos. Desse modo, a classe 
retorna a si mesma e apropria-se da vontade destrutiva do curso do mundo. 
Os burgueses seguem vivendo como fantasmas a ameaçar desgraças.  
Theodor Adorno 
 

 

  Pensar a cultura é apreendê-la em sua constituição histórica. Esse foi o 

movimento realizado por Freud para compreender o sujeito individual, desvelando em 

sua constituição psíquica os resquícios de um passado que trazia em si uma história que 

não se limitava a um passado individual, mas tinha raízes no percurso do 

desenvolvimento do processo civilizatório, numa entrelaçada relação com a 

humanidade. 

 Sua envergadura, no que se refere à vida subjetiva, não sugere um abandono das 

dimensões sociais, políticas, artísticas e, portanto, culturais. Ao contrário, debatia 

intelectualmente com a sociedade burguesa, fonte de contradições, que desenvolvia uma 

cultura que se referia a uma práxis da vida em sua essência e origem contraditória e que, 

afirmativa e conformativamente, consagrava, como personagem fundante do seu novo 

mundo, o indivíduo, cada vez mais isolado. 

 Essas questões encontram-se no cerne da teoria de Freud e a faz revolucionária 

num momento em que a ciência se tornava afirmativa e se afirmava como o próprio 

mito que se havia proposto desvelar. A religião se emasculava enquanto potencial 

objetivo que assegurava a possibilidade de pensar a condição humana em sua dimensão 

universal, e a realidade, através da institucionalização da ciência, da filosofia e da 

religião em âmbitos diversos e desprovidos de um sentido objetivo, passava a expressar 



a cultura enquanto soma dessas instituições, que poderiam ser concebidas e articuladas 

conforme o valor particular de cada indivíduo. Foi por dentro dessa realidade que Freud 

pôde desvelar tanto o sentido da vida subjetiva como suas marcas deixadas na História, 

o que faz da Psicanálise e da História realidades recíprocas e contraditórias.  

  

 

2.1- A emergência da sociedade burguesa: desdobramentos do processo 

civilizatório 

 

 A Modernidade pode ser vista como expressão do modo de produção capitalista, 

que configurava uma nova forma de produção econômica, alcançava o campo da 

sociabilidade e fundava novas formas de relações entre os homens. Nesse sentido, é 

ponto de partida para uma nova compreensão de processos de constituição dos sujeitos e 

da realidade social, que diferem de forma expressiva de momentos anteriores da 

História. 

 O surgimento das ciências humanas e sociais, tal qual cunhadas a partir daí, 

evidencia as formas de compreensão da relação indivíduo e sociedade que, por sua vez, 

representam as novas configurações sociais e se apresentam como novos objetos de 

conhecimento, trazendo consigo as marcas constitutivas da história de seus 

desenvolvimentos e a ruptura decisiva que caracteriza a Modernidade. 

 As ciências humanas e sociais surgem para compreender esses novos e 

complexos objetos que emergem da História e se tornam expressão dessa realidade. O 

indivíduo moderno encontra-se inserido nas multidões, ainda que a ela não pertença 

efetivamente. Multidão de desconhecidos, que anuncia a modernidade e a condição 

solitária da vida e do indivíduo que se espanta e se admira com a realidade “transitória, 

efêmera e contingente”. 

 

É daí que nasce o herói solitário e triste de Chaplin. Numa das mais 
avançadas expressões da Modernidade que é o cinema, surge o 
lúmpen olhando espantado para os outros, as coisas, o mundo. Carlitos 
é um herói trágico. Solitário e triste, vaga perdido no meio da cidade, 
um deserto povoado pela multidão. Farrapo coberto de farrapos. 
Fragmento de um todo no qual não se encontra; desencontra-se. 
Caminha perdido e só, no meio da estrada sem-fim. Parece ele e outro, 
outros e muitos, todos os que formam e conformam a multidão gerada 
pela sociedade moderna (Baudelaire apud Ianni, 1988, p. 29). 

  



Na perspectiva de apreensão desses novos objetos, já se evidenciavam seus 

desdobramentos e sentidos: uma das correntes das ciências humanas e sociais, que se 

constituía sob o parâmetro explicativo advindo das ciências naturais, que, 

contraditoriamente, tinham como objeto de conhecimento objetos essencialmente 

naturais e, portanto, isentos de contradições e ambigüidades.  Segundo Ianni (1988), a 

transposição do método das ciências naturais para as ciências humanas e sociais 

caracteriza a naturalização de objetos históricos e sociais, reduz a realidade ao imediato, 

à aparência, através da previsibilidade, refutação, cálculo e probabilidade a que 

submetem objetos que, por sua própria constituição, não são passíveis de medição e 

explicação. Essa transposição de métodos encontra expressão no Positivismo, que deixa 

seu legado em diversos campos do conhecimento, entre eles, a Psicologia, a Sociologia 

e a História. 

No contraponto dessa ciência que naturaliza realidades sociais, se constituía 

outra corrente de pensamento, fundamentada na compreensão da totalidade da natureza 

dos objetos e que, através do método compreensivo, significava o desvelamento da sua 

opacidade, do seu imediato e fragmento, essencialmente contraditórios e históricos. Na 

dimensão dessa ciência, se encontra estabelecido o suposto da internalidade entre sujeito 

e objeto do conhecimento, entendendo que ambos são de mesma ordem e demandam 

por isso formas de compreensão que não os aprisionem na dimensão da explicação, mas 

os apreendam como expressão de uma realidade que é, em sua origem, múltipla e 

unitária, aparência e essência, transitória e permanente. Essa é a contradição constitutiva 

desses objetos modernos. 

 A instauração de um projeto de esclarecimento15 para essa sociedade, pretensão 

moderna, era fundamentalmente a efetivação de um projeto racional para a humanidade. 

A História começava a constituir novos personagens a partir de uma outra forma de 

vida, que rompia e preservava elementos passados, inaugurando valores, concepções, 

                                                 
15 Ao longo do texto, as expressões Modernidade, Esclarecimento e Iluminismo aparecem significando 
um mesmo momento que revela uma pretensão universal da razão numa perspectiva humana, implicando 
a idéia de uma razão que se faz objeto de si mesma e em si mesma. Entretanto, vale esclarecer que esses 
termos não são sinônimos intercambiáveis, a par de que possuam esse núcleo comum de referência: a 
razão universal na perspectiva do desencantamento do mundo. No livro de Adorno e Horkheimer (1985), 
intitulado Dialética do Esclarecimento, na Nota Preliminar, o tradutor Guido Antônio de Almeida afirma, 
referindo-se à tradução de Auflarung por esclarecimento: “Em Adorno e Horkheimer, o termo é usado 
para designar o processo de ‘desencantamento do mundo’, pelo qual as pessoas se libertam do medo de 
uma natureza desconhecida, à qual atribuem poderes ocultos para explicar seu desamparo em face dela. 
Por isso mesmo, o esclarecimento de que falam não é, como o Iluminismo, ou a Ilustração, um 
movimento filosófico ou uma época histórica determinados, mas o processo pelo qual, ao longo da 
história, os homens se libertam das potências míticas da natureza, ou seja, o processo de racionalização 
que prossegue na filosofia e na ciência” (p. 8).  



idéias, sentimentos essencialmente diferentes. O homem, até então encerrado nos 

rígidos contornos da religião, que lhe garantia, segurança e estabilidade, parecia, nesse 

momento, vislumbrar outra forma de conhecer a vida, que lhe significava ao mesmo 

tempo espanto, deslumbramento, medo, instabilidade, possibilidade de liberdade e de 

conhecer do mundo e de si mesmo. O projeto iluminista foi o projeto da Modernidade 

que inaugurou, anteriormente a uma nova forma de pensamento, uma nova realidade, 

vida, anseios e perspectivas. 

Segundo Berman (1988), a Modernidade foi exatamente o que não se 

enclausurara em nenhum outro tempo, por ser radicalmente novo enquanto emergência 

de princípios. “Este é um mundo em que ‘o bom, o mau, o belo, o feio, a verdade, a 

virtude, têm uma existência apenas local e limitada” (p. 17). Na tentativa de apreender o 

que parece não se deixar apreender, Berman se refere a duas fases que caracterizam a 

Modernidade, desde o século XVI até o século XIX16: 

 

Na primeira fase, do início do século XVI até o fim do século XVIII, 
as pessoas estão apenas começando a experimentar a vida moderna; 
mal fazem idéia do que as atingiu. Elas tateiam, desesperadamente, 
mas em estado de semicegueira, no encalço de um vocabulário 
adequado; têm pouco ou nenhum senso de um público ou comunidade 
moderna, dentro da qual seus julgamentos e esperanças pudessem ser 
compartilhados. Nossa segunda fase começa com a grande onda 
revolucionária de 1790. Com a Revolução Francesa e suas 
reverberações, ganha vida, de maneira abrupta e dramática, um grande 
e moderno público. Esse público partilha o sentimento de viver em 
uma era revolucionária, uma era que desencadeia explosivas 
convulsões em todos os níveis de vida pessoal, social e política. Ao 
mesmo tempo, o público moderno do século XIX ainda se lembra do 
que é viver, material e espiritualmente, em um mundo que não chega a 
ser moderno por inteiro. É dessa profunda dicotomia, dessa sensação 
de viver em dois mundos, simultaneamente, que emerge e se desdobra 
a idéia de modernismo e modernização (Berman, 1988, p.16). 
 
 

 Essas duas fases caracterizam de forma elucidativa o período no qual indivíduo e 

sociedade se orientavam ainda de forma tateante pelo norte absoluto e finito da razão. 

                                                 
16  No texto em sua íntegra, Berman (1988) faz referência a três fases que comporiam a Modernidade, 
sendo que a terceira delas abarcaria o século XX até os dias atuais, como elemento fundante da 
modernização que se estendeu para o mundo todo. “A cultura mundial do modernismo em 
desenvolvimento atinge espetaculares triunfos na arte e no pensamento. Por outro lado, à medida que se 
expande, o público moderno se multiplica em uma multidão de fragmentos, que falam linguagens 
incomensuravelmente confidenciais; a idéia de modernidade, concebida em inúmeros e fragmentários 
caminhos, perde muito de sua nitidez, ressonância e profundidade e perde sua capacidade de organizar e 
dar sentido à vida das pessoas. Em conseqüência disso, encontramo-nos hoje em meio a uma era moderna 
que perdeu contato com as raízes de sua própria modernidade” (p. 16/17). 



Tateante porque já estava em curso o que se efetivou no século XVIII com a revolução 

burguesa, revolução material e do pensamento. Não por acaso, Berman se refere a esse 

período como um momento que vive uma dicotomia entre dois mundos que se 

constituem ao mesmo tempo, mesclando sentimentos contraditórios frente às 

transformações da Modernidade. Período em que as certezas constituídas eram 

questionadas, surgiam outras tantas certezas nas quais os homens poderiam se apegar, e 

não desaparecera o sentimento difuso entre o novo e o velho, a tradição e a 

modernidade. 

 Segundo Hobsbawn (2002), o século XIX configurou-se nitidamente como um 

século de avanço científico, em que dificilmente alguém não se gabava de suas certezas. 

O que o fundamentava e tinha desdobramento político no liberalismo da burguesia era a 

idéia de progresso científico e avanço tecnológico em todos os campos, mesmo que isso 

não sugerisse o século e seus homens como “melhores”. “Não havia dúvidas de que os 

homens em 1860 sabiam mais do que nunca em relação a períodos anteriores, mas se 

eram “melhores”, não podia ser demonstrado do mesmo modo” (Hobsbawn, 2002, p. 

351). Nesse século, desenvolveram-se plenamente a Física, a Química e, juntamente 

com outras tantas invenções tecnológicas, as ciências naturais. 

 A perspectiva de desenvolvimento econômico associou-se à idéia de progresso, 

por sua vez arraigada à idéia de ciência, que surgia revolucionária por desvelar as 

formas de explicação da realidade antes fundamentadas na religião e no tradicionalismo. 

Interessante que Hobsbawn (2002) aponta duas perspectivas diferentes, que não se 

excluem, mas compõem de forma decisiva a dicotomia desse século à qual Berman 

(2002) se refere: certa preservação da tradição e receio de sua superação; e a certeza que 

inaugura de forma inédita a Modernidade, pela ruptura com formas de vida sustentadas 

pela religião, pela autoridade, pela Igreja. De fato, esse é um movimento de rupturas e 

continuidades. Afinal, a religião ainda era, segundo Hobsbawn (2002), “o idioma no 

qual a esmagadora maioria da população mundial pensava”. A própria sociedade 

burguesa não se sentia segura, apesar da crescente laicização em que vivia, “das 

conseqüências de sua audácia” (p.375). Ainda assim; 

 

Os homens não tinham sérias dúvidas quanto à direção que estavam 
seguindo ou deveriam seguir, assim como em relação aos métodos 
teóricos ou práticos para lá chegar. Ninguém duvidava do progresso, 
tanto material como intelectual, já que parecia óbvio demais para ser 
negado. Esse era, sem dúvida, o conceito dominante da época, embora 
houvesse uma divisão fundamental entre aqueles que pensavam que o 



progresso seria mais ou menos contínuo e linear e aqueles (como 
Marx) que sabiam que ele precisaria e iria ser descontínuo e 
contraditório (p.351). 
 
 

 Esse misto de avanços e retrocessos no modo de vida, na produção, na 

economia, na política, na ciência, seria o que Berman (1988) chamou de Modernismo e, 

talvez, definisse de forma bastante ampla o espírito dessa época caracterizada pela 

certeza e pela dúvida, pelo progresso científico desmesurado misturado a um 

remanescente tradicionalismo, para buscar respostas que a Modernidade em toda sua 

amplitude parecia não fornecer. A modernização das indústrias abriu as portas para a 

economia agrícola, que não mais se sustentava na lógica da subsistência, e permitiu a 

explosão demográfica das grandes cidades, tornadas grandes centros industriais. E abriu 

também um abismo cada vez maior na agricultura mundial, o que acarretou mudanças 

na estrutura social.  

Hobsbawn (2002) afirma existir uma diferença substancial entre uma economia 

agrícola, na qual as vendas para fora são opcionais e dependem da vontade e 

necessidade do produtor e sua subsistência, e uma economia em que a venda é condição 

de produção de riqueza, de excedente a partir do mercado externo, e na qual a 

superprodução pode acarretar a competição e conseqüentemente o colapso nos preços. 

No primeiro caso, há um modo de produção baseado na troca; no segundo, no excedente 

e, portanto, no supérfluo, que impõe um ritmo essencialmente diferente à produção.  

Certamente, essa mudança no ritmo da produção não se deu abruptamente, mas 

mediada pelas condições históricas que se desenvolviam e se transformavam, 

combinando elementos de um passado ainda presente e de um presente que parecia se 

lançar para um futuro incógnito. Estava em curso, nesse momento, o desencantamento 

instaurado pelo Iluminismo, que se manifestava vivamente na economia política como 

contestação das formas de vida que se asseguravam no tradicionalismo. Nessa direção, é 

possível pensar que, aos olhos dos liberais burgueses que contestavam a forma política 

sustentada na tradição, a idéia de uma produção agrícola voltada exclusivamente para a 

subsistência era um obstáculo para os princípios que defendiam e que possibilitariam o 

alargamento do modo de vida capitalista.  

 

Os obstáculos vinham de três fontes: os próprios camponeses, seus 
superiores econômicos, políticos e sociais, e o peso inteiro das 
sociedades tradicionais institucionalizadas, onde a agricultura pré-
industrial era o coração e o corpo da sociedade (...) Na realidade, os 



três fenômenos interligados eram teoricamente incompatíveis com o 
capitalismo e, portanto, tendentes a entrar em conflito com ele 
(Hobsbawn, 2002, p. 254). 
 
 

 Para os capitalistas, o mundo rural não era senão um mercado como outro 

qualquer, que poderia se tornar fonte de capital. Para os camponeses e proprietários de 

terra, essa “não era apenas uma fonte de renda, mas a própria estrutura de vida” (p. 

254). Eis a responsabilidade da modernidade enquanto emergência de um modo 

econômico de produção e expressão de manifestações de vida, anseios e princípios que 

pareciam se “desmanchar no ar”, como afirma Berman (1988). Eram aspirações de um 

presente desencantado, fundamentado na idéia de felicidade, liberdade, progresso, 

igualdade, idéias que possibilitaram a ordem revolucionária que rompera com o 

pensamento e as formas místicas de explicação da realidade e significavam a inserção, 

formação e constituição desses valores, agora como materialidade.  

 Essa era a contradição que inaugurou a Modernidade e tensionou, em seus 

princípios de referência, o indivíduo e a sociedade. Era evidente que o progresso da 

sociedade não era necessariamente a condição de progresso da humanidade e do 

indivíduo. A liberdade prometida, que tornara o cidadão livre e senhor de si para vender 

sua força de trabalho e sua propriedade, evidenciava-se contraditória à liberdade efetiva, 

cerceada pela mesma condição que originou o conceito em sua amplitude. A felicidade 

era a promessa de progresso, de civilização, de pertencimento ao novo mundo, que 

integrava o que lhe era estranho pela idéia de tolerância, que coadunava perfeitamente 

com o individualismo do princípio burguês. Para Marx (1977), a vida moderna se 

sustentava numa contradição de base: 

 

Hoje em dia, tudo parece levar no seu seio a sua própria contradição. 
Vemos que as máquinas, dotadas da propriedade maravilhosa de 
reduzir e tornar mais frutífero o trabalho humano, provocam a fome e 
o esgotamento do trabalhador. As fontes de riqueza recém-descobertas 
se convertem, por artes de um estranho malefício, em fontes de 
privações. Os triunfos da arte parecem adquiridos ao preço de 
qualidades morais. O domínio do homem sobre a natureza é cada vez 
maior; mas, ao mesmo tempo, o homem se transforma em escravo de 
outros homens ou de sua própria infâmia. Até a pura luz da ciência 
parece só poder trilhar sobre o fundo tenebroso da ignorância. Todos 
os nossos inventos e progressos parecem dotar de vida intelectual as 
forças materiais, enquanto reduzem a vida humana ao nível de uma 
força material bruta (Marx, 1977, p. 298-299).17 

                                                 
17 Ao final desse trecho, no livro Textos, de Karl Marx e Friederick Engels, segue a seguinte nota: 
“discurso pronunciado por K. Marx a 14 de abril de 1856 e publicado no People’s Paper, a 19 de abril de 



 
 

 Ainda assim não é possível perder de vista que a constituição da burguesia como 

classe, valores e princípios é contemporânea do princípio iluminista de estender a razão 

a todas as esferas do conhecimento, da vida e, portanto, da realidade. A idéia de 

progresso, na Modernidade, é tributária do surgimento da idéia de civilização, que 

aparece no momento da constituição dos Estados Nacionais, da razão, do direito, das 

leis fundamentadas no princípio político burguês da liberdade, da ordem e do progresso. 

Mesmo a idéia de liberdade é um princípio iluminista que possibilitou a contestação das 

antigas formas de vida e da sociedade hierarquizada pelo status. Contraditoriamente, 

essa sociedade hierarquizada foi substituída pela sociedade de classes, que inaugurou o 

cerceamento da mesma liberdade que o princípio iluminista instituíra, impossibilitando 

a igualdade prometida, ao menos no que concerne à humanidade independente de seu 

avanço técnico.  

Tais princípios, que até o momento carregavam uma significação absoluta e 

finita em si mesmos, se abrem, na Modernidade, para as complexas possibilidades 

resultantes das transformações históricas, significando, simultaneamente, a promessa 

que estava contida na sua origem e a História que evidenciava suas possibilidades de 

realização. Nessa perspectiva, não pôde mais a liberdade ser compreendida na dimensão 

exclusiva do conceito absoluto que a garantia enquanto universalidade, mas a 

aprisionava na História e, por isso mesmo, a limitava. 

 Isso não significa dizer que a liberdade, a partir da Modernidade, se colou à 

realidade e se tornou sinônimo de progresso absoluto, desenvolvimento e melhoria da 

condição humana. Ao contrário, o que preservou a objetividade do conceito que se 

transformou com a História foi a própria História, que o significou e manteve na 

dimensão do absoluto e da racionalidade desencantada, que se tornou, simultaneamente, 

revolucionária e conservadora e, portanto, em sua origem, contraditória. 

 A razão deixou de ser expressão de uma racionalidade absoluta, finita e perfeita 

para se fazer, a partir do Iluminismo, desencantada. Porque a razão humana e não 

divina, expressão de ilimitadas realidades, deixou de significar exclusivamente o 

pensamento, a consciência, para significar também a História, a materialidade, a 

concreticidade humana. Da mesma forma, os conceitos também receberam outra 

significação, à medida que a razão que pôde pensá-los e conhecê-los também perdeu seu 

                                                                                                                                               
1856. Publica-se de acordo com a edição soviética de 1951, em espanhol, cujo texto foi confrontado com 
o do jornal. Traduzido do espanhol”. (p. 299). 



sentido sagrado, podendo desmistificá-los. Assim, também a cultura adquiriu um novo 

sentido, quando passou a expressar essa nova e complexa realidade. 

 A definição do conceito moderno de civilização se faz importante por surgir 

dessas transformações e ser concomitante ao aparecimento das idéias de 

individualidade, de tolerância, a partir das quais Hobsbawn (2002) define o pensamento, 

os sentimentos de uma classe que começava a se estabelecer nos princípios do novo 

mundo. Se a idéia de individualidade, própria aos princípios burgueses, era necessária 

para a burguesia se estabelecer como classe, visto que dela dependia a livre 

regulamentação da terra, do mercado e do reconhecimento do indivíduo como cidadão 

livre para vender e comprar mercadorias, também o conceito de liberdade se encontrava 

vinculado à idéia de individualidade e, portanto, ao conceito que Adorno estabelece de 

civilidade. 

 Adorno (1973) afirma que o conceito de civilização em seu sentido moderno 

apareceu pela primeira vez na cultura inglesa no século XVIII, confrontando-se à 

cultura palaciana e feudal. Na França, civilization apareceu pela primeira vez com 

Turgot, apontando a concentração urbana que resultou da Revolução Industrial, a nova 

ordem caracterizada pela desintegração da sociedade tradicional e o surgimento do 

racionalismo como princípio norteador de uma nova organização societária. Turgot se 

apropria dessa conceituação moderna de civilização ára se opor à distinção entre 

civilização e cultura, em que a civilização aparecia como sendo tão somente o aspecto 

material da cultura e a conceituação de cultura como esfera independente voltada para o 

espírito, valor mais elevado da dimensão humana18. 

 Adorno (1973), valendo-se de uma afirmação de Dante n’A Monarquia, em II 

Convivio: “O fundamento radical da majestade Imperial é, verdadeiramente, a 

necessidade da civilidade humana, que está ordenada para um fim, a saber, a vida 

feliz”(p.94), afirma: 

 

O conceito de ‘civilis’ sofreu aqui uma ampliação em relação ao latim 
clássico que por ele entendia, sobretudo, a oposição entre as esferas 
política e militar; em contrapartida, ‘civilidade’ é entendida como algo 
que pertence aos homens, em geral, e é um conceito referente à 
felicidade humana (p.94).  

                                                 
18 Segundo Adorno (s.d), “‘civilização’ não se opõe originalmente à cultura do espírito para designar tão-
só o aspecto material da cultura, mas designa, outrossim, o âmbito geral da humanidade, no sentido de 
humanas civilitas” (p. 93). 
 
 



 Tal como a idéia de felicidade que se fez promessa da civilização moderna e que 

se encontra no fundamento do conceito de civilidade, a individualidade que se constitui 

na mesma esteira como um princípio iluminista e moderno é diferente do princípio que 

engendra a distinção antinômica entre civilização e cultura. Civilidade não significa 

“refinamento, gosto”, senão que é manifestação, sobretudo, do “respeito ao outro, 

exercício espontâneo e autônomo da dignidade humana sem imperativo categórico, com 

bases históricas materiais. É idéia negativa: não reafirma algo já dado, mas assinala os 

limites de sua realização e evoca uma possibilidade histórica” (Cohn, 2004, p. 83). 

 Cohn (2004), ao buscar em Adorno a essência do termo civilidade, caracteriza o 

momento histórico evidenciado por Hobsbawn (2002), em que o conceito de civilidade 

se instala e se realiza, independentemente da contradição que estava em seu 

fundamento. Se civilidade significa a possibilidade da existência da civilização 

fundamentada no princípio da convenção, que Hobsbawn (2002) aponta como um 

momento teoricamente superado a partir do racionalismo, ainda que preservando fortes 

remanescentes tradicionalistas, ela significa também o princípio da individualidade 

burguesa, essencialmente necessário para a efetivação de uma nova ordem e, portanto, 

contraditório em si e com resquícios de uma ordem anterior. Assim, já na origem, 

quando se instalam o conceito de civilização e a idéia de civilidade, que, para Adorno 

(1993), não são outra coisa senão humanidade, já estavam presentes, 

contraditoriamente, esses dois momentos: o da convenção e o da individualidade, bem 

como a tradição e a promessa de liberdade. Entretanto, Cohn (2004, p.83) afirma que 

“tal como se despontou historicamente, a civilidade instala-se como espaço singular: 

aquele em que a individualidade burguesa emergente se combina com os fracos 

remanescentes das convenções aristocráticas legadas pelo ancien regime em seu ocaso”. 

 Hobsbawn (2002), ao fazer a análise da emergência da burguesia como classe, 

contrapondo-a aos valores da aristocracia, representante do tradicionalismo, afirma que 

o que a constituía era a influência e o poder detidos independentemente do status que 

até então regulamentava a sociedade hierarquizada e delegava influência e poder às 

camadas hierarquicamente superiores.  No entanto, o burguês era o capitalista que tinha 

o poder de controle da mercadoria, que passava a constituir o mercado e as suas formas 

de relações. Ainda assim, não detinha o poder político necessário para se constituir 

efetivamente como classe hegemônica, então representada pela aristocracia. 

O enfrentamento da burguesia liberal, que tentava se estabelecer como classe, 

com a aristocracia, que detinha o poder político, não se deu de forma cindida, 



abarcando, por um lado, a aristocracia e, por outro, a burguesia, que avançava no campo 

econômico através do capitalismo, mas que não conseguia promover sua ascensão 

política de forma a derrubar o império habsburgo19 e instituir seu poder e seus 

princípios. Embora os interesses de ambas e os princípios norteadores fossem 

diametralmente opostos, visto que a aristocracia se fundamentava na tradição da Igreja 

Católica e os liberais defendiam as idéias de razão, liberdade e progresso que 

contestavam essa tradição, a burguesia, que emergia revolucionária por essa mesma 

contestação, se submeteu aos princípios aristocráticos como forma de assimilar uma 

cultura que dava indícios de não assimilar aquilo que lhe era externo e estranho. Cultura 

de assimilação sempre inclusiva, que preservava o assimilado como estrangeiro 

incluído, sem pertencimento efetivo, econômico, político e social à classe assimilante, e 

que mantinha claramente a distinção entre o que era interno e externo, assimilado e não 

assimilado.  

No limite, a definição da burguesia como classe remete a essa tensão entre a 

assimilação e a não assimilação existente no conceito de civilização, a convenção e a 

individualidade às quais se refere Cohn (2004). A par de que a assimilação não fosse 

efetiva objetivamente, constituiu subjetivamente uma classe imbuída de valores que, 

mesclados aos seus princípios políticos revolucionários - por exemplo, o princípio da 

individualidade -, destituíram-se de sua potencialidade social à medida que foram 

neutralizados pela incorporação e junção de valores concretamente inconciliáveis.  

Nessa perspectiva, a constituição da burguesia enquanto classe foi concomitante à 

emergência de uma cultura que brotava desconsiderando as contradições da realidade e 

as contradições da própria classe. Interessante que o conceito de civilidade, segundo 

Adorno (1993), sempre fora a promessa não realizada integralmente, o que o tornava 

real no sentido das limitações da experiência humana e da História, que preservava a 

aposta na sua verdade, ainda quando a confrontava à sua contraface. 

 

A função do tato era, antes, tão paradoxal quanto seu lugar histórico. 
Ela exigia a conciliação a rigor impossível entre a pretensão não 
confirmada da convenção e a pretensão rebelde do indivíduo. Ela 

                                                 
19  Ou a cidade de Viena, emblema da apreensão das mediações que crivavam o desenvolvimento da 
cultura moderna. Lugar privilegiado do desenvolvimento dessa cultura, vez que a Áustria se tornou 
expressão  estética através da arquitetura, do teatro ou da música, e constituiu valores imbuídos da 
contraditoriedade que mesclava, como aponta Kchorske, a elegância e a sensualidade da cultura 
aristocrática com a cultura liberal (p.29). 



representava, ainda que um tanto diluído, o universal que constitui a 
substância da própria pretensão individual (Adorno, 1993, p.30) 20. 
 
 

 Se a civilidade expressa esse momento em que a demanda de civilização se 

desfez diante das pretensões do indivíduo isolado, visto que a tensão existente no 

conceito entre convenção e individualidade também era expressão da tensão entre o 

particular e o universal, de fato a civilidade se realizou modernamente na exclusão dessa 

contradição e a cultura que a significou foi manifestação explícita da conversão da 

contradição em assimilação, em conciliação. 

 A burguesia, como expressão da civilização que se constituía, também se 

consagrava, contraditoriamente, como igual e diferente dos princípios da aristocracia e 

não percebeu essa condição em função da condição de assimilação na qual se colocava, 

apropriando-se de parte dos valores da aristocracia para se tornar a ela pertencente. 

Dessa forma, conseguiu distanciar-se dos objetivos e princípios primeiros que a 

consagraram revolucionária, convertendo esses princípios na contra-revolução, 

progresso na condição de barbárie e primado da razão na condição de sua mistificação. 

 A conciliação de princípios opostos pela negação da tensão que simultaneamente 

os separa e aproxima obstrui o caminho da transformação, para a qual seria necessária a 

evidência da contradição. A conexão de princípios desvinculados do fim último para o 

qual foram propostos conforma valores falsos. A burguesia se apropriou da cultura 

estética da aristocracia vienense, para sustentar o sentimento de superioridade que 

almejava conseguir na política. No entanto, os burgueses não abdicaram dos princípios 

liberais que garantiam o desenvolvimento capitalista e, portanto, sua sustentação como 

classe.  

 A estranha junção da superioridade aristocrática, advinda do desenvolvimento 

das artes, entendidas, nesse momento, como manifestação legítima da cultura, com o 

princípio liberal da individualidade, que garantia à burguesia seu desenvolvimento 

econômico e o alastramento do capitalismo, constituiu uma cultura fundamentada em 

valores subjetivos desprovidos da conexão com a realidade concreta que os 

fundamentava. 

 

 A cultura tradicional da aristocracia austríaca distanciava -se muito da 
cultura legalista e puritana de burgueses e judeus. Profundamente 

                                                 
20 Cohn (2004), referindo-se ao livro Mínima Moralia, de Theodor Adorno, afirma que o termo Dialética 
do Tato pode ser traduzido por Dialética da Civilidade. 



católica, era uma cultura plástica, sensual. Enquanto a cultura 
burguesa tradicional via a natureza como uma esfera a ser dominada 
pela imposição da ordem sob leis divinas, a cultura aristocrática 
austríaca concebia a natureza como um cenário de alegria, 
manifestação da graça divina a ser glorificada na arte. A cultura 
austríaca tradicional, ao contrário da alemã, não era moral, filosófica, 
ou científica, mas basicamente estética. Suas maiores realizações 
estavam nas artes aplicadas e de espetáculo: arquitetura, teatro e 
música (Skchorske, 1990, p.29). 
 
 

O campo parecia propício para mesclar o sentimento de superioridade da 

aristocracia aos princípios individualistas da burguesia e desenvolver a via que passava 

diretamente do individualismo para o cultivo do eu, sem nenhuma mediação ou 

obstáculo, uma cultura estética dos sentimentos, desligada da realidade política, 

científica, social e econômica. Essa concepção não é ingênua e tampouco desprovida de 

racionalidade.  

A associação dos ideais liberais à tradição estética da aristocracia resultou numa 

cultura subjetivista e abstrata, na qual desapareceram, simultaneamente, a 

individualidade e a realidade social tão aclamada por meio da cultura assimilacionista. 

Diferentemente do que se supõe, o resultado não foi uma separação efetiva de ambas as 

instâncias, a subjetividade e a realidade social, mas a obstrução do seu 

desenvolvimento, à medida que foram retirados, da realidade social, a significação e o 

entendimento advindo da experiência humana, e, da subjetividade, a tensão que poderia 

significar a experiência de universalidade, não como dimensão externa, mas como 

manifestação desse outro tão procurado pela via expressa da cultura. E a cultura já não 

poderia mais significar esse outro senão ilusoriamente, que somente a civilização, 

entendida na tensão do conceito de civilidade, poderia realizar, conforme presente em 

Adorno (1993). Para Cohn (2004): 

 

No momento histórico presente a civilidade perdeu substância. E o 
fez, diz Adorno, porque se tornou “emancipada”, sem chão histórico, 
privada da dialética da interpenetração tensa da individualidade e da 
convenção que estava na sua origem. Com isso a convenção perde sua 
base social substancial e a individualidade, solta e sem referência, gira 
no vazio da ideologia; com prejuízo para ambas (Cohn, 2004, p.83). 
 

 

 Afirmar, portanto, que a cultura que se realizou historicamente na Modernidade 

é irracional confronta pretensões exclusivas da racionalidade burguesa, que se pautavam 

pela máxima da razão, e a História evidencia as lacunas deixadas nas suas pretensões. 



Foi sob a lógica de sua racionalidade que a burguesia se desenvolveu e, junto com ela, 

obviamente, tudo o que ela representava: o avanço desenfreado do capitalismo. Na 

perspectiva da razão que se realizou, é possível afirmar que se constituía um conceito de 

cultura que não era exclusivamente teórico, mas se referia à práxis das condições de 

vida, uma nova forma de viver, que estabelecia, como centro do pensamento e das 

possibilidades reais ou realidade material, o indivíduo como personagem fundante. 

 O deslocamento de uma concepção ampla, crivada pela idéia de cultura, de pólis, 

bem supremo e belo, enfim, de âmbito universal, para a esfera do indivíduo é um marco 

da Modernidade. Se o embate existente desde a Antiguidade e a Idade Média 

centralizou-se nos valores, na moral, na justiça e na dimensão objetiva da razão, pelo 

crivo da religião ou da cultura concebida como ideal de perfeição humana a ser 

atingido, na Modernidade o indivíduo se consagrou, contraditoriamente, como portador 

e centro de sua História e como quem a mistificou, destituindo a marca de sua 

autonomia. 

 Quando, na Modernidade, civilização se torna sinônimo de progresso, 

desfazendo-se da dialética de seu conceito, ainda quando a História indicava os 

retrocessos que o compunham e reafirmavam, é preciso buscar as justificativas que 

legitimam tamanha negação do par idealmente antitético da civilização, a barbárie. Se a 

barbárie, nessa perspectiva, significa o outro, a não civilização, o passado, o estranho, o 

não ser, aquilo que não compõe e que, portanto, é externo, essa significação torna 

compreensível um conceito de cultura que se absolutiza e se separa modernamente da 

civilização, consagrando-se autônomo no momento em que perde a legitimidade do 

conceito de autonomia presente na idéia de civilidade. À medida que a civilização não 

concilia o ideal com o real, mantendo, ao contrário, a tensão inerente a ambos, que 

justificaria a tensão entre a idéia de emancipação e suas limitações históricas presente 

na civilização, a cultura se independentiza da civilização, garantindo, ilusória e 

subjetivamente, a civilidade que não se realizou objetivamente.  

A cultura se torna, de forma ideológica e subjetiva, o substituto da civilização; e 

a civilização, o substituto da barbárie, de modo que uma “nova” antítese se estabelece 

entre cultura e barbárie. Ambas cumprem o mesmo papel: manter afastado aquilo que 

ameaça. Dessa forma, fica garantido que a civilização, tal como a barbárie, é o outro, o 

que não nos pertence, o que é externo, aquilo que, segundo Freud, é capaz de facilitar a 

coesão entre os membros de uma mesma comunidade, garantindo que o diferente 

permaneça afastado. “Sempre se poderá vincular amorosamente entre si o maior número 



de homens, com a condição de que sobrem outros em quem descarregar os golpes” 

(Freud, 1930, p. 3048). Em nome da legitimação dessa identidade coesa, que se dá pela 

exclusão do diferente, já foram realizadas as maiores manifestações de barbárie e de 

cultura na História e, ainda hoje, seguem adiante manifestando essa oculta e não 

elaborada repetição. 

 Chauí (2004), no intuito de “situar a barbárie no interior da cultura ou da 

civilização, e recusando a dicotomia tradicional que localiza a barbárie no outro e o 

situa no exterior”, vale-se de uma afirmação de Walter Benjamin para definir a íntima 

ligação existente entre ambos os conceitos: 

 

Todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, em que 
os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão 
prostrados no chão. Os despojos são carregados no cortejo, como de 
praxe. Esses despojos são o que chamamos de bens culturais[...] todos 
os bens culturais que ele [ o materialista histórico] vê tem uma origem 
que ele não pode contemplar sem horror. Devem sua existência não 
somente ao esforço dos grandes gênios que os criaram, como à corvéia 
anônima de seus contemporâneos. Nunca houve um monumento de 
cultura que também não fosse um monumento da barbárie. E, assim 
como a cultura não é isenta de barbárie, não o é, tampouco, o processo 
de transmissão da cultura (Benjamin apud Chauí, 2004, p. 150). 
 
 

 O embate moderno entre cultura e barbárie evidencia-se como expressão de um 

embate anterior entre razão e desrazão, e se evidencia na História como expressão de 

um dilema ainda mais remoto entre universalidade e particularidade, o absoluto e o 

histórico. Historicamente, agregam-se a essas antigas e permanentes controvérsias 

 novas questões e novos impasses, o que as coloca num patamar diferente de 

épocas anteriores. No entanto, a possibilidade de que essas questões se recoloquem 

ainda que em âmbitos diferentes evidencia que, a par de que sejam históricas, preservam 

um embate universal que se recoloca incessantemente, porque inserem elementos que 

não se esgotam em manifestações particulares e permanecem, portanto, inalterados e 

universais com o passar do tempo. Preservam uma questão insolúvel que diz respeito à 

humanidade no que ela tem de universal e permanente. 

 Nessa perspectiva, também o conceito de razão possui uma herança moderna 

que se encontra suspensa e que lhe é bastante peculiar, contrapondo-se não ao que o 

fundamenta enquanto universalidade e, por isso mesmo, garante-lhe ser expressão da 

condição humana, mas à idéia de absoluto, que, durante séculos, fundamentou a sua 

perspectiva. O que não significa dizer que a razão enquanto esclarecimento perdeu a 



universalidade e a referência que lhe preservava a dimensão do verdadeiramente 

humano. Ao contrário, a Modernidade abriu a possibilidade da apreensão do absoluto 

no que é transitório, múltiplo, buscando a significação do que parecia ser fragmentado 

na compreensão do desconhecido que o fragmentava e que, por isso mesmo, também 

constituiu o desconhecido capaz de significar a dimensão humana em sua 

universalidade. 

 Baudelaire (1997), um poeta que define a Modernidade através da arte, 

debruçando-se sobre o conceito do belo afirma que a Modernidade, 

 

É uma bela ocasião para estabelecer uma teoria racional e histórica do 
belo, em oposição à teoria do belo único e absoluto; para mostrar que 
o belo inevitavelmente sempre tem uma dupla dimensão, embora a 
impressão que produza seja uma, pois a dificuldade em discernir os 
elementos variáveis do belo na unidade da impressão não diminui em 
nada a necessidade da variedade em sua composição. O belo é 
constituído por um elemento eterno, invariável, cuja quantidade é 
excessivamente difícil de determinar, e por um elemento relativo, 
circunstancial, que será, se quisermos, sucessiva ou combinadamente, 
a época, a moda, a moral, a paixão. Sem esse segundo elemento, que é 
como o invólucro aprazível, palpitante, aperitivo do divino manjar, o 
primeiro elemento seria indigerível, inapreciável, não adaptado à 
natureza humana (Baudelaire, 1997, p. 852). 
 
 

 Baudelaire, descrevendo o belo, define a Modernidade. O belo carrega em si a 

duplicidade da vida, o contraste, a materialidade da vida multiplicada, preservando a 

substancialidade, a unidade em meio ao múltiplo, ao diverso, à fugacidade. Dessa 

forma, o belo também pode ser expressão da contradição da vida em todos os seus 

vértices, significando ao mesmo tempo aquilo que é e que não pode não ser e, portanto, 

o universal. E ainda o seu contrário, a sua negação, que pode não definir o substancial, 

mas o compõe enquanto expressão da vida, dos tempos. A civilização define suas 

possibilidades e limitações precisamente nesse contraste. 

 Se a Modernidade é o contraste, é o duplo, ela é também, segundo Baudelaire, a 

experiência da unidade, da dimensão do múltiplo no universal, da experiência única em 

meio à fugacidade da vida, a experiência do sentido humano. Afinal, ela “é o transitório, 

o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o 

imutável” (p.858). Essa contradição é fundamental, pois o homem passa a buscar, ao 

mesmo tempo, o que ele desconhece e anseia, e a garantia de que o transitório, o 

desconhecido, e o passageiro não lhe escapem, de que o desconhecido possa ser 

desbravado, dominado, garantido. 



 Enquanto civilização, a Modernidade não é também a promessa da felicidade no 

âmbito do pensamento, mas da vida materializada. É, a um só tempo, a realização das 

promessas do passado e sua negação, a continuidade da História e sua ruptura, o 

descompasso entre a vida anunciada e a vida realizada. Assim também a felicidade se 

revela, contraditória e transitória, ainda que a experiência da universalidade garanta que 

a transitoriedade seja permanente enquanto experiência humana e, portanto, enquanto 

experiência do outro, do desconhecido. 

 

2.2- Civilização e Subjetividade: as possibilidades de emergência da Psicanálise 

 

 O tema da cultura constitui, na obra de Freud, um tema complexo, que, desde os 

meados do século XIX, já se colocava na esteira do desenvolvimento do liberalismo. A 

compreensão da cultura nunca se deu no curso da História de forma tranqüila e, 

portanto, não se daria de forma diferente na sua obra. No entanto, o entendimento de sua 

teoria, contemporaneamente, parece ter se dado muitas vezes na exclusão de um de seus 

escopos fundamentais: os processos subjetivos individuais e coletivos. 

 As implicações desse equívoco, no campo da cultura, manifestam-se através da 

forma como a contradição entre esses processos é relegada por alguns estudiosos que se 

lançam na compreensão da teoria freudiana. Isso evidencia, para além de imprecisões na 

compreensão da subjetividade, equívocos referentes ao conceito de cultura, num 

descompasso entre o presente e o passado, a vida subjetiva e a objetividade, a política e 

a arte e, por fim, entre a sociedade e o indivíduo. 

Freud foi um pensador que, numa perspectiva oposta ao subjetivismo abstrato 

que se desenvolvia contemporâneo ao século das luzes, não se contentou com a idéia de 

que a civilização realizava-se como sinônimo de progresso exclusivo. Parecia-lhe 

evidente que o progresso material implicava a necessidade de progresso espiritual. Se, 

materialmente, as condições para a individualização humana estavam postas a partir dos 

princípios da liberdade, igualdade e felicidade do Iluminismo, as condições ontológicas 

da individuação e da objetivação de infinitas infinitudes no campo da sociabilidade 

estavam obstruídas pelos mesmos princípios que permitiam o progresso material, a 

ciência positiva, o liberalismo, o capitalismo. Ao questionar (1930) a contraditoriedade 

da idéia de felicidade nos desdobramentos do Iluminismo, afirma a respeito do 

progresso: 

 



(...) El domínio sobre la Naturaleza no es el único requisito de la 
felicidad humana – como, por outra parte, tampoco es la meta 
exclusiva de las aspiraciones culturales -, sin inferir de ella que los 
progresos técnicos son inútiles para la economia de nuestra felicidad. 
En efecto, acaso no es una positiva experiencia placentera, un 
innegable aumento de mi felicidad, si puedo escuchar a voluntad la 
voz de mi hijo que se encuentra a centenares de kilómetros de 
distancia; si, apenas desembarcado mi amigo, puedo enterarme de que 
há sobrellevado bien su largo y penoso viaje? Por ventura no significa 
nada el que la Medicina haya logrado reducir tan extraordinariamente 
la mortalidad infantil, el peligro de las infecciones puerperales, y aun 
prolongar en considerable número los años de vida del hombre 
civilizado? A estos benefícios, que debemos a la tan vituperada era de 
los progresos científicos y técnicos, aun podría agregar una larga serie 
– pero aqui se hace oír la voz de la crítica pesimista, advirtíendonos 
que la mayor parte de estas satisfacciones serían como esa “diversión 
gratuita” encomiada en cierta anécdota(...) Sin el ferrocarril que 
supera la distancia, nuestro hijo jamás habría abandonado la ciudad 
natal, y no necesitaríamos el telefono para poder oír su voz. Sin la 
navegación transatlântica, el amigo no habría emprendido larga viaje, 
y ya no me haría falta el telégrafo para tranquilizarme sobre su suerte. 
De qué nos sirve reducir la mortalidad infantil si precisamente esto 
nos obliga a adoptar máxima prudência en la procreación, de modo 
que,  a fin de cuentas, tampoco hoy criamos más niños que en la época 
previa a la hegemonia de la higiene, y en cambio hemos subordinado a 
penosas condiciones nuestra vida sexual en el matrimonio, obrando 
problablemente en sentido opuesto a la benéfica selección natural? De 
qué no sirve, por fin, una larga vida si es tan miserable, tan pobre en 
alegrias y rica en sufrimientos que sólo podemos saludar a la muerte 
como feliz liberación? (Freud, 1930, p. 3032)21. 

 Essa afirmação de Freud é emblemática das contradições existentes na idéia de 

civilização que se realizou, historicamente, como progresso. Quando Freud (1930) 

                                                 
21 “(...) O poder sobre a natureza não constitui a única pré-condição da felicidade humana, assim como 
não é o único objetivo do esforço cultural. Disso não devemos inferir que o progresso técnico não tenha 
valor para a economia de nossa felicidade. Gostaríamos de perguntar: não existe, então, nenhum ganho no 
prazer, nenhum aumento inequívoco no meu sentimento de felicidade, se posso, tantas vezes quantas me 
agrade, escutar a voz de um filho meu que está morando a milhares de quilômetros de distância, ou saber, 
no tempo mais breve possível depois de um amigo ter atingido seu destino, que ele concluiu incólume a 
longa e difícil viagem? Não significa nada que a medicina tenha conseguido não só reduzir enormemente 
a mortalidade infantil e o perigo de infecção para as mulheres no parto, como também, na verdade, 
prolongar consideravelmente a vida média do homem civilizado? Há uma longa lista que poderia ser 
acrescentada a esse tipo de benefícios, que devemos à tão desprezada era dos progressos científicos e 
técnicos. Aqui, porém, a voz da crítica pessimista se faz ouvir e nos adverte que a maioria dessas 
satisfações segue o modelo do ‘prazer barato’ louvado pela anedota (...) Se não houvesse ferrovias para 
abolir as distâncias, meu filho jamais teria deixado sua cidade natal e eu não precisaria de telefone para 
ouvir sua voz; se as viagens marítimas transoceânicas não tivessem sido introduzidas, meu amigo não 
teria partido em sua viagem por mar e eu não precisaria de um telegrama para aliviar minha ansiedade a 
seu respeito. Em que consiste a vantagem de reduzir a mortalidade infantil, se é precisamente essa 
redução que nos impõe a maior coerção na geração de filhos, de tal maneira que, considerando tudo, não 
criamos mais crianças do que nos dias anteriores ao reino da higiene, ao passo que, ao mesmo tempo, 
criamos condições difíceis para a nossa vida sexual no casamento e provavelmente trabalhamos contra os 
efeitos benéficos da seleção natural? Enfim, de que nos vale uma vida longa se ela se revela difícil e 
estéril em alegrias, e tão cheia de desgraças que só a morte é por nós recebida como uma libertação?” 
(Freud, 1930, p. 107-108). 



evidencia a tensão existente no conceito, o que resta para contrapor ao conceito de 

civilização é a idéia de barbárie que, nessa perspectiva do progresso e, portanto, da 

corrente evolucionista, desenvolveu-se como antítese da civilização. No entanto, Freud 

é um pensador que, ao contrário do curso hegemônico da época, vislumbrou na barbárie 

não o oposto da civilização, mas a possibilidade presente e constitutiva do projeto 

civilizatório. Essa constatação foi decisiva para a articulação do conceito de cultura que 

ele viria a desenvolver a partir de então, fundamentando-o no conceito de repressão, 

para justificar o paradoxo entre sujeito e cultura e a possibilidade de sua constituição 

recíproca, ainda que não pacífica, porque contraditória. 

 A constituição da teoria freudiana é fruto de um tempo em que a vida se fazia 

demasiado plena em seus avanços materiais e simultaneamente vazia de sentido 

humano, ali mesmo onde se exaltava uma cultura dos sentimentos desenvolvida no 

princípio individualista burguês. As evidências da necessidade humana de individuação, 

que só podem se dar via cultura, eram emergentes, tal como a avidez que se configurava 

na vida econômica. No entanto, eram negligenciadas pela própria cultura, que se tornara 

expressão de um subjetivismo abstrato, no qual a possibilidade dessa individuação 

desaparecia, frente ao subjetivismo individualista, no qual a cultura desaparece 

enquanto possibilidade efetiva de emancipação humana. 

Viena22, cidade onde Freud desenvolveu sua teoria e viveu grande parte de sua 

vida, era objeto ambivalente para Freud e emblema da cultura que se realizava 

modernamente. Ao mesmo tempo em que profundamente estilizada, ainda cavando o 

abismo que separava cada vez mais a realidade da arte e, sob a perspectiva da época, a 

                                                 
22 A realidade austríaca como expressão de uma realidade mais ampla era extremamente contraditória e 
representava, além de uma realidade particular, o espírito de uma época impossível de ser compreendida 
numa perspectiva explicativa. Mesmo porque as contradições que a fundamentavam não se explicavam 
racionalmente através de seus desenvolvimentos objetivos que, em tese, deveriam, no ritmo em que se 
desenvolviam, efetivar uma sociedade fundamentada no progresso, tal como previam os burgueses. No 
entanto, segundo Skchorske (1990): “A sociedade austríaca não conseguiu respeitar essas coordenadas 
liberais de ordem e progresso. No último quarto do século XIX, o programa elaborado pelos liberais 
contra as classes superiores provocou a explosão das inferiores. Os liberais conseguiram soltar as energias 
políticas das massas, mas antes contra eles próprios do que contra seus antigos inimigos. Cada disparo 
dirigido ao inimigo de cima suscitava uma salva hostil de baixo. A um nacionalismo alemão articulado 
contra os cosmopolitas aristocráticos, respondeu a reivindicação de autonomia dos patriotas eslavos. 
Quando os liberais atenuaram seu germanismo em favor do Estado Multinacional, foram rotulados de 
traidores do nacionalismo por uma petite bourgeoisie alemã liberal. O laissez-faire, ao qual caberia 
libertar a economia dos grilhões do passado, levantou os revolucionários marxistas do futuro. O 
catolicismo, expulso da escola e do tribunal como lacaio da opressão aristocrática, voltou como a 
ideologia dos camponeses e artesãos, para os quais liberalismo significava capitalismo, e o capitalismo 
significava judeus. No final do século, mesmo os judeus, a quem o austroliberalismo oferecera a 
emancipação, a oportunidade de assimilação à modernidade, começaram a virar as costas aos seus 
benfeitores” (p. 127). 
 



realidade da subjetividade, Viena também transpirava uma cultura clássica, da qual, 

segundo Skchorske (1990), Freud estava embebido. Era lá que ele vivia, trabalhava e 

onde pôde perceber as dificuldades terapêuticas de seus pacientes, que traziam valores, 

vida, expressões dessa Viena paradoxal. De dentro dessa cultura, que conseguia ser ao 

mesmo tempo revolucionária e conservadora, real e utópica, Freud construiu os pilares 

de sua vida e de sua teoria, a Psicanálise23. O descompasso dessa cultura que separava o 

sujeito da realidade, o presente do passado, o verdadeiro do falso, o real do ideal, o 

irracional do racional, era, ao mesmo tempo, expressão de uma realidade que emergia 

cotidiana e irracional, sem preservar uma lógica interna a permitir sua elucidação. Foi 

nesse confronto, que não cessava na linguagem dos pacientes de Freud, na arte que se 

realizava no abstrato e nas tonalidades da música, que permitia a dissonância apenas sob 

os limites da consonância24, ou seja, na subversão que só poderia ser realizada dentro 

dos limites da ordem, que emergiu a Psicanálise como teoria. Para objetivar essa 

contradição não apenas singular, mas expressão de um sujeito que encontrava a 

ressonância de sua subjetividade, tão paradoxal quanto a realidade, numa realidade mais 

ampla, numa época que tinha formas singulares de expressão, formas de vida, de 

cultura, de arte, que também ressoavam nesse sujeito singular, sendo, portanto, 

expressão de uma universalidade. Foi nessa direção que a Psicanálise se entrelaçou à 

cultura, ao indivíduo e, ao mesmo tempo, se lançou como possibilidade de pensamento 

                                                 
23 A esse respeito ver a discussão presente no livro Amnésia Social de Russell Jacoby (1977), que afirma, 
para se contrapor à posição que reduz a Psicanálise a um espírito vienense da época: “a crítica de que 
Freud está inapelavelmente situado em Viena e no século XIX reúne antropologistas culturais, 
neofreudianos e teóricos da liberação feminina. À parte aqueles que com regozijo ou malícia reescrevem 
a História e consideram que Freud era simplesmente a vanguarda da mitologia sexual do seu tempo – ou 
algo pior do que isso –, outros repetem sem cessar que ele era um gênio, mas que como todos os gênios 
estava preso e cego pela época a que pertencia” (p. 16). Ainda a esse respeito, Freud afirma em seu livro 
História Del MovimientoPsicoanalitico (1914): “Todos conocemos la curiosa teoría que intenta explicar 
la génesis del psicoanalisis por la influencia del ambiente vienés. Janet no despreció hacer uso de ella en 
1913, a pesar de hallarse orgulloso seguramente de su origen parisiense y no poder aspirar Paris a ser 
considerado como una ciudad de más severa moral que Viena. Dicha teoria pretende que el psicoanálisis, 
y correlativamente la afirmación de que las neurosis dependen de perturbaciones de la vida sexual,  no 
puede haber nacido sino en una ciudad como Viena, en la que reina un ambiente de sexualidad e 
inmoralidad ajeno a otras ciudades, no siendo nuestra disciplina sino una proyección teórica de aquellas 
peculiares condiciones de la vida vienesa. No soy, ciertamente, un apasionado localista; pero la teoria 
descrita me há parecido particularmente insensata, tan insensata que me há inclinado repetidas veces a 
suponer que el reproche dirigido a Viena no era sino la representación eufemística de otro distinto 
reproche que no se queria expresar públicamente”. (p. 1914-1915).  
24 Skchorske em seu livro Viena fin-de siécle, ao descrever o capítulo “Explosão no jardim: Kokoschka e 
Schoenberg”, define o sistema tonal na música, caracterizando-o “como uma organização musical onde 
uns tons tinham um poder desigual para expressar, validar e tornar suportável a vida do homem numa 
cultura hierárquica racionalmente organizada” (p.324). Prosseguindo, ele acrescenta: “De fato, a 
tonalidade na música pertencia ao mesmo sistema sócio-cultural onde se encontrava a ciência da 
perspectiva na pintura, com seu foco centralizado: o sistema barroco do status na sociedade e do 
absolutismo constitucional na política” (p. 324). 



para Freud. Mezan (1985), tentando compreender as especificidades da cultura 

vienense, afirma:  

 

Viena era por assim dizer como a histérica, que sofre de algo diferente 
do que mostra (...). Não que houvesse ali mais histéricas que em outro 
lugar qualquer: o fim do século foi em toda parte uma grande época; 
mas, se podemos arriscar uma tal comparação, a cidade, sob muitos 
aspectos, se lhes assemelhava: também ela negava o presente e se 
confinava nos sonhos do passado; também ela exibia sintomas 
tornados irreconhecíveis pelo deslocamento; também ela fazia teatro 
para compensar sua tragédia (p.125). 
 
 

 Freud se deparou com uma cultura contraditória que não poderia se desenvolver 

como teoria afirmativa, como se desenvolveu o Positivismo, que despontava como a 

ciência capaz de romper com as explicações míticas e isentas de razão. Constituído dos 

mesmos princípios iluministas que instauraram a autonomia e o pensamento racional e 

desmistificador, Freud nutria profundo interesse pelas questões da razão que se 

articulava com interesses humanos subjetivos, constituindo-se reciprocamente. 

A mesma cultura que se nutria da arte e articulava através dessa um subjetivismo 

desprovido de relação com o mundo exterior e que ainda tinha como função separar a 

realidade do ideal de uma realidade, desenvolvendo, pelo retorno ao eu, uma idealidade 

isenta de qualquer objetividade e universalidade, também era expressão de um momento 

histórico contraditório, que instaurava questões complexas a serem compreendidas, por 

exemplo, a finalidade da arte, da música, do teatro, da arquitetura, a modernização da 

realidade, a passagem do tradicionalismo ao capitalismo, o abismo entre a classe média 

burguesa e os operários, que se abria na luta política por volta dos anos de 1870. Enfim, 

o entrecruzamento da política, da arte, da cultura e da subjetividade também era 

fundante da cultura do século XIX, ainda que não se percebesse, possivelmente porque 

demandava o conhecimento de questões que ainda estavam por emergir, que tal era 

essencialmente a relação entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo. 

Mezan (1985), ao argumentar sobre as contradições de Viena, define: 

 

Viena não se esgota nos cafés literários e nos programas de arte 
transcritos nos jornais. Cidade política e industrial, ela se desinteressa 
da política, exceto das questiúnculas locais, e ignora os antagonismos 
decisivos que vêm ecoar nos inflamados discursos parlamentares. 
Dotada de um impressionante poder de assimilação, ela neutraliza os 
conflitos para não ter que enfrentá-los: este é o sentido último da 
Schlamperei e da Gemutlichkeit, visíveis nos passeios domingueiros 



no Prater e na Grande Roda-Gigante, símbolo de Viena como o Big 
Ben o é de Londres e a Torre Eiffel de Paris. Um grande círculo de 
ferro, girando no vazio: que misteriosa sabedoria preside a escolha 
que um lugar faz de seu símbolo privilegiado? (p. 52). 
 
 

 A revolução cultural que introduziu o século XX foi caracterizada pelo 

distanciamento do mundo político efetivado pelos artistas, pensadores, comerciantes, 

enfim, pequenos e médios burgueses descontentes com os ideais liberais, que se 

lançavam para um futuro delineado por meio das artes, que parecia não se delimitar no 

mundo material, desenvolvido num ritmo acelerado de industrialização. Ansiavam 

muito mais por um futuro capaz de realizar o que o progresso não conseguira efetivar, 

talvez por ignorar as contradições do capitalismo que se alastrava irrefreável. Para isso, 

combinavam, na arte, elementos passadistas e modernos, para realizar, subjetivamente, 

o que não se realizara materialmente. Esse era o subjetivismo que se desenvolvia como 

legado do século XIX e, por mais despretensioso que pretendesse ser em relação à 

esfera política, acabava por deixar marcas indeléveis na História. 

 A relação de Freud com Viena é tão paradoxal quanto a tensão existente entre a 

cultura e a subjetividade. O legado de um pensador iluminista como Freud não poderia 

ser outro senão o de preservar a tensão própria dos princípios aos quais a sociedade 

ficou imune, realizando-os apenas em um de seus projetos: o capitalista que, para se 

manter e se preservar, se reconstrói incessantemente, independente dos fins em questão 

quando de sua emergência histórica: ser um princípio racional para a humanidade no 

sentido de se subjugar aos seus próprios fins. Esse era, de fato, o projeto iluminista que 

Freud nunca abandonou e essa é a sua fertilidade. 

A cultura vienense representa a cisão entre o mundo material e o mundo 

espiritual e dela Freud se abstém completamente, como ele mesmo aponta em seu livro 

El povenir de una ilusión25(1927)26. A relação de Viena com a cultura se efetivava pelo 

desenvolvimento subjetivo, que se dava para aqueles que, materialmente, se 

preservavam imunes aos avanços contraditórios do capitalismo no mundo, 

especificamente na Áustria.  O subjetivismo era o acesso ao que a realidade negava em 

sua materialidade e, ao mesmo tempo, um meio de isentar-se completamente de seus 

efeitos. Estava restrito a um mundo superior, que se desresponsabilizava por completo 

dessa realidade e que, quanto mais se cindia, mais benefícios proporcionava àqueles 

                                                 
25 O Futuro de uma Ilusão 
26 Ver Freud p. 2961. Edição espanhola. 



imunes às mazelas econômicas. No entanto, a Psicanálise desvendou, de dentro dessa 

cultura, a fragilidade dessa tensão que, aparentemente atenuada, preservava seus 

desdobramentos.  

A mesma cultura, expressão da belle époque, do subjetivismo, das artes, tornou-

se expressão de um anti-semitismo exacerbado, um ódio deslocado que, de expressão de 

um momento político e econômico contraditório, se converteu em ódio a um povo 

específico. A cultura dava mostras da sua ambivalência relegada e evidenciava que 

continha em germe, ainda sem saber, elementos de um passado ainda presente, passado 

que esvanecia frente as alegorias do progresso. Havia um elemento que demonstrava 

não ser ela tão racional quanto pretendia e isso se evidenciava através da História. O 

subjetivismo, que se queria senhor de si e se desenvolvia pretensamente imune aos 

avanços civilizatórios, dava mostras de sua inconsistência. 

Com a eleição de Lueger para prefeito27, o anti-semitismo tomou para si, cada 

vez mais, adeptos em Viena, e o anti-capitalismo se converteu em anti-semitismo. Sem 

dúvida, não é fácil explicar apenas com elementos racionais a origem dessa conversão, 

vez que a burguesia era composta de judeus28 em sua maioria comerciantes, mas 

também de outros liberais burgueses, capitalistas, embora não comerciantes. No entanto, 

o ódio, fruto da desigualdade que se instaurara em termos econômicos e que deveria ter 

como alvo a sociedade de classes, transformou-se facilmente em ódio a um povo 

específico. Os judeus pareciam carregar em si elementos capazes de despertá-lo de 

forma não explicável até então pelo curso da História, mas que iria culminar no 

fascismo de Hitler, líder posterior a Schonerer e Lueger. 

 A condição de ser judeu era paradoxal tanto quanto a política, a arte, a cultura da 

época. Ao mesmo tempo, o Império Austro-Húngaro, já em 1856, assimilava à nobreza, 

via atividade econômica e, conseqüentemente, via cultura, os judeus que não 

encontravam em outro lugar o sentimento de pertença, vez que a revolução de 1848 não 

havia conseguido impor a emancipação judaica em nenhum dos territórios da 

Confederação Germânica29. Os judeus encontravam também sérias limitações para 

assumir cargos mais altos nas universidades e cargos políticos mais elevados. Isso 

                                                 
27 Ver Skchorske, cap.III, item III. 
28 Ver Mezan, p.65. “No Império Austro-Húngaro como em todos os outros lugares, a industrialização e o 
êxodo rural haviam atingido grandes massas de judeus, fazendo-os migrar para as cidades em busca de 
melhores oportunidades econômicas (...) Sua atividade econômica tinha como objetivo principal o 
comércio, no qual alguns indivíduos amealharam fortunas consideráveis e chegaram a obter desta forma 
títulos de nobreza, como os Rotchild e o bisavô de Hugo von Hoffmansthal”. 
29Mezan, p. 65. 



evidenciava uma realidade social, já apontada por Mezan (1985), na qual ser judeu 

significava abdicar de raízes israelitas e se assimilar completamente à sociedade 

vienense e aos seus valores, ou então, contentar-se em ser povo de lugar nenhum, como 

aponta Skchorske (1990), citando Hannah Arendt: 

 

 Os judeus eram o povo-Estado par excellence na Áustria. Não 
constituíam uma nacionalidade – nem mesmo uma nacionalidade dita 
não-histórica, como os eslovacos ou ucranianos. Sua existência cívica 
e econômica não dependia de sua participação numa comunidade 
nacional, como a alemã ou a tcheca, mas, pelo contrário, dependia de 
não conseguir esse estatuto. Mesmo que fossem totalmente 
assimilados à cultura de uma determinada nacionalidade, não 
ultrapassariam o estatuto de “convertidos” a ela (p.136-137). 
 
 

Não havia, então, possibilidade de escolha para os judeus. Havia uma escolha 

ilusória: a condição de ser judeu nessa sociedade era a de pertencer a um povo sem 

pertença, o que significava, objetivamente, a evidência de que a assimilação é sempre 

ilusória, porque faz perdurar no seu íntimo as conseqüências da hostilidade não 

significada, não dita. Os judeus, certamente, eram apenas emblema da assimilação que 

nunca é efetiva e guarda, em sua própria racionalidade, os elementos negligenciados do 

processo, tornando-se alvo da contraface contida da civilização: a barbárie. 

Assim, o que Freud denunciava por meio da Psicanálise era o que a sociedade 

burguesa realizava em ato e renegava por meio da cultura. Por isso, constitui-se, já de 

início, ambivalente em toda sua expressão e teoria capaz de reconhecer as 

possibilidades humanas, teoria da subjetividade, da cultura, da universalidade. 

O seu arcabouço teórico fundante é o inconsciente – idéia de uma consciência 

que não se restringe aos limites do previsível. Coloca, do ponto de vista da humanidade, 

a tensão entre cultura e vida instintiva, e a impossibilidade de sua conciliação. 

Historicamente, essa conciliação foi promovida pelo distanciamento das concepções de 

cultura e civilização, tomadas como esferas independentes: a da subjetividade como 

independente em si mesma, podendo se realizar no abstrato, e a da civilização como 

uma realidade que pode ser negligenciada, à medida que se desenvolve independente da 

subjetividade. As conseqüências desse distanciamento são históricas e não são inéditas. 

A História se repetiu e acirrou suas contradições, ainda que, subjetivamente, elas 

parecessem se tornar cada vez menos perceptíveis. De fato, ocorriam mudanças 

significativas para uma nova configuração da subjetividade, apesar de, no que concerne 

à essência, as condições civilizatórias que lhe deram origem permanecessem as mesmas. 



 Freud (1910), em seu texto intitulado Psicoanálisis30, lança mão da literatura 

alemã para elucidar a contraditória relação existente entre a subjetividade e a 

civilização, valendo-se de uma metáfora para indicar a possibilidade dos destinos da 

civilização. 

 

La literatura alemana nombra una ciudad, la Schilda, a cuyos 
moradores se atribuye toda clase de ideas astutas. Cuéntase que 
poseían un caballo cuyo trabajo y fuerza se hallaban muy contentos; 
pero que, según ellos, tenía el caro defecto de consumir demasiada 
avena em sus piensos. En vista de ello, decidieron quitarle poco a 
poco tan mala costumbre, disminuyendo diariamente su ración en una 
pequena cantidad, hasta acostumbrarle a la abstinencia completa. 
Durante algún tiempo, la cosa marcho admirablemente; llegó un dia 
en que el caballo no comió más que una brizna, y al siguiente debía ya 
trabajar sin pienso alguno. Mas he aqui que en la mañana de dicho dia, 
el perverso animal fue hallado muerto, sin que los ciudadanos de 
Schilda pudiesen explicarse por qué31 (p. 1563). 
 
 

 Essa alegoria é emblema de nossa cultura, ainda que tomada por Freud no início 

do século XX. Trata-se de um desenvolvimento que esboça as diversas possibilidades 

em que se assenta a humanidade. Tamanha contraditoriedade está na origem da 

condição humana e, ao mesmo tempo, da cultura que, expressão da duplicidade humana, 

tem, portanto, em sua gênese, a agressividade e a renúncia como possibilidade efetiva 

de existência. O fato é que a cultura tem se desenvolvido unilateralmente, negando a sua 

violência originária e, portanto, o centro de suas possibilidades reais. O preço a ser pago 

por essa negação é evidente na alegoria de Freud, evidenciando, além disso, que a 

subjetividade contraditória, não encontrando nessa cultura formas de representação e 

canalização para sua hostilidade excessiva, se vinga de si mesma e de sua própria 

condição. A cultura, a sua vez, ao tempo em que é expressão dessa subjetividade, é 

também, e não poderia deixar de ser, seu alvo. Esse é o risco da cisão entre cultura e 

subjetividade, das quais a repressão é o elemento fundante. 

 A civilização burguesa é, simultaneamente e em sua origem, expressão de dois 

momentos contraditórios que se sustentam sobre uma condição universal de existência: 
                                                 
30 Psicanálise 
31 “A literatura alemã conhece um vilarejo chamado Schilda, de cujos habitantes se contam todas as 
espertezas possíveis. Dizem que possuíam eles um cavalo com cuja força e trabalho estavam 
satisfeitíssimos. Uma só coisa lamentavam: consumia aveia demais e esta era cara. Resolveram tirá-lo 
pouco a pouco desse mau costume, diminuindo a ração de alguns grãos diariamente, até acostumá-lo à 
abstinência completa. Durante certo tempo tudo correu magnificamente; o cavalo já estava comendo 
apenas um grãozinho e no dia seguinte devia finalmente trabalhar sem alimento algum. No outro dia, 
amanheceu morto o pérfido animal; e os cidadãos de Schilda não sabiam explicar por quê” (Freud, 1910, 
p. 50). 



a humanidade em sua expressão histórica. Na origem desses dois momentos, se 

encontram o indivíduo e a sociedade, mediados pela idéia de humanidade, que significa, 

nessa dimensão, a cultura, que remete à negação de ambos enquanto esferas isoladas e à 

sua afirmatividade no confronto de suas pretensões. Se a razão, na Modernidade, é o 

elemento articulador desses dois momentos, entendendo-os como História e 

consciência, e tem como finalidade a humanidade em sua dimensão histórica, essa 

também confronta, simultaneamente, as suas próprias limitações, que são também as 

limitações inerentes ao indivíduo e à sociedade individualmente e, num sentido amplo, 

também as limitações da História significadas pelo confronto das pretensões ontológicas 

de realização humana face aos desdobramentos e acirramentos das contradições 

culturais. Compreendida dessa forma, a razão não pode ser somente expressão do 

mundo objetivo e de seus desenvolvimentos, mas também da possibilidade de apreensão 

racional daquilo que confronta a pretensão exclusivamente objetiva da razão: o mundo 

subjetivo. Essa é a fertilidade da Psicanálise e o seu legado iluminista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

CULTURA E REPRESSÃO 

 

O esclarecimento não-esclarecido [unaufgeklarte] de Freud fez, sem se dar 
conta, o jogo da desilusão burguesa. Como um inimigo tardio da hipocrisia, 
ele situa-se ambiguamente entre a vontade de uma emancipação indisfarçada 
do oprimido e a apologia da opressão sem disfarces. Para ele, a razão é uma 
mera superestrutura, e isto não tanto – como lhe censura a filosofia oficial – 
por causa de seu psicologismo, que penetra profundamente na dimensão 
histórica da verdade, mas antes porque ele rejeita aquele fim distante de 
qualquer significado e desprovido de razão, que é o único no qual este meio 
que é a razão poderia se mostrar razoável: o prazer. A partir do momento em 
que este é depreciativamente situado entre os truques da conservação da 
espécie, sendo dissolvido ele próprio numa espécie de razão astuciosa, sem 
que se considere no prazer aquele aspecto que transcende o âmbito da 
subserviência à natureza, a ratio se rebaixa à racionalização. Theodor Adorno 
 
Si la cultura impone tan pesados sacrficios, no sólo a la sexualidad, sino 
también a las tendências agresivas, comprenderemos mejor por qué al 
hombre lê resulta tan difícil alcanzar en ella su felicidad.  Sigmund Freud 
 

 

Na retomada do conceito de cultura em séculos anteriores, emblema da razão, da 

religião ou da ciência em suas dimensões explicativas e compreensivas do mundo, é 

possível constatar a necessidade humana de defesa frente a uma natureza que diz 

respeito, a um só tempo, à natureza humana interna, provida de contradições, e ao 

mundo externo, que compõe a natureza física e ameaça o homem com seus fenômenos 

naturais. Nessa perspectiva, ela é defesa diante do desconhecido, expressão da 

necessidade de proteção diante do que não se sabe e não se pode prever, tentativa de 

apreensão e mediação dos fenômenos naturais.  

A cultura, segundo Freud (1927), relaciona-se à necessidade de domínio da 

natureza pelos homens. O conceito de repressão dos instintos tem nisso importância 

singular por fundar a idéia de que a cultura se constitui a partir da negação dos instintos 



humanos. Apesar desse sacrifício primordial, considerando a natureza indomada e 

inesgotável dos instintos, a repressão está na origem da cultura em todas as suas 

possibilidades e dimensões. Está em causa o interdito como condição da existência 

subjetiva e objetiva, ainda que a busca da consecução completa dos instintos continue 

sendo constante e promova, inclusive, o desenvolvimento da civilização. 

 

Para muchos de nosotros es difícil prescindir de la creencia de que en 
el hombre mismo reside un instinto de perfeccionamiento que le ha 
llevado hasta su actual grado elevado de función espiritual e 
sublimación ética y del que debe esperarse que cuidará de su 
desarrollo hasta el superhombre. Mas, por mi parte, no creo en tal 
instinto interior y no veo médio de mantener viva esta benéfica 
ilusión. El desarrollo humano hasta el presente me parece no necesitar 
explicación distinta del de los animales, y lo que de impulso 
incansable a una mayor perfección se observa en una minoria de 
indivíduos humanos puede comprenderse sin dificultad como 
consecuencia de la represión de los instintos, proceso al que se debe lo 
más valioso de la civilización humana (Freud, 1920, p. 2528)32. 
 
 

Se por um lado a repressão dos instintos é o processo mais valioso que se 

encontra na origem da civilização, também os homens preservam uma boa dose de 

hostilidade contra a civilização advinda da insatisfação de seus instintos. Entendendo a 

cultura como necessidade de domínio da natureza desconhecida e implacável, a 

civilização resultante da renúncia aos instintos ainda se revela mais suportável do que a 

natureza em seu estado puro. “Suprimida la civilización, lo que queda es el estado de 

naturaleza, mucho más difícil de soportar”33. (Freud, 1927, p. 2967). No entanto, ainda 

dominada, a natureza segue sempre incompletamente subjugada, seja ela a natureza 

interna ou a externa. Existem elementos que burlam esse domínio advindo da repressão 

e que preservam sua superioridade frente aos homens. No limite, a morte seria um 

desses receios implacáveis da humanidade, para o qual não existe forma de controle.  

 

                                                 
32 “Pode também ser difícil, para muito de nós, abandonar a crença de que existe em ação nos seres 
humanos um instinto para a perfeição, instinto que os trouxe a seu atual alto nível de realização 
intelectual e sublimação ética, e do qual se pode esperar que zele pelo seu desenvolvimento em super-
homens. Não tenho fé, contudo, na existência de tal instinto interno e não posso perceber por que essa 
ilusão benévola deva ser conservada. A evolução atual dos seres humanos não exige, segundo me parece, 
uma explicação diferente da dos animais. Aquilo que, numa minoria de indivíduos humanos, parece ser 
um impulso incansável no sentido de maior perfeição, pode ser facilmente compreendido como resultado 
da repressão instintual em que se baseia tudo o que é mais precioso na civilização humana” (Freud, 1920, 
p. 60). 
 
33 “Mas quão ingrato, quão insensato, no fim das contas, é esforçar-se pela abolição da civilização! O que 
então restaria seria um estado de natureza, muito mais difícil de suportar” (Freud, 1930, p. 26). 



3.1- Cultura e condição humana: o paradoxo do princípio do prazer e da realidade 

 

Se a cultura constitui possibilidade de humanização da natureza, essa 

humanização nunca se deu, e nem poderia se dar, de forma completa. Para essa natureza 

para a qual o homem não encontra respostas, com todos os pesares da cultura, e nem 

formas de enfrentamento, a religião, historicamente, como instituição cultural, parece 

ter fornecido uma explicação, certamente “necessária” para conter esse desamparo dos 

homens frente ao desconhecido.  

Freud (1927), ao se confrontar com o fenômeno da cultura em seu livro El 

porvenir de una ilusión34, explicita o que os homens concebem como sua religião e 

afirma: 

 

Mi estudio sobre El porvenir de una ilusión, lejos de estar dedicado 
principalmente a las fuentes más profundas del sentido religioso, se 
referia más bien a lo que el hombre común concibe como su religión, 
al sistema de doctrinas y promisiones que, por um lado, le explican 
con envidiable integridad los enigmas de este mundo, y por otro, le 
aseguran que una solícita Providencia guardará su vida e 
recompensará en una existência ultraterrena las eventuales privaciones 
que sufra en ésta. El hombre común no puede representarse esta 
Providencia sino bajo la forma de un padre grandiosamente exaltado, 
pues solo un padre semejante sería capaz de comprender las 
necesidades de la criatura humana, comoverse ante sus ruegos, ser 
aplacado por las manifestaciones de su arrepentimiento (Freud, 1930, 
p. 3023)35. 

 
 

 A idéia de um pai grandioso remete à idéia da autoridade presente ao longo da 

História, representada pela religião ou pela ciência, visto que a última, ao destituir a 

religião e os mitos, pretendia instaurar em seu lugar uma concepção de razão que 

preservasse para a humanidade um norte superior que lhe resguardasse a vida e a 

possibilidade de garanti-la, ainda que intelectualmente. Outrora, essa provisão de vida 

era efetivada pela religião, que mantinha o poder supremo e garantia, sob seus limites, 

inclusive a revelação da razão, assegurando-a como uma possibilidade delegada pelos 

                                                 
34 O Futuro de uma Ilusão 
35 “(...) o homem comum entende como sua religião – o sistema de doutrinas e promessas que, por uma 
lado, lhe explicam os enigmas deste mundo com perfeição invejável, e que, por outro, lhe garantem que 
uma Providência cuidadosa velará por sua vida e o compensará, numa existência futura, de quaisquer 
frustrações que tenha experimentado aqui. O homem comum só pode imaginar esse Providência sob a 
figura de um pai ilimitadamente engrandecido. Apenas um ser desse tipo pode compreender as 
necessidades dos filhos dos homens, enternecer-se com suas preces e aplacar-se com os sinais de seu 
remorso” (Freud, 1930, p. 92). 
 



desígnios divinos. No momento em que se abriram as portas da Modernidade, a 

autoridade suprema não foi mais instituída pela revelação, que garantia aos homens a 

razão, mas pela própria razão, que passava de instituída a instituinte, portanto delegada 

ao governo dos homens e não mais de Deus. 

 Nessa passagem da autoridade da religião para a autoridade da ciência, 

evidencia-se a necessidade humana de assegurar-se em uma doutrina, atendendo, 

particularmente, a interesses alheios, subordinando os homens aos próprios homens. 

Estava em causa uma constituição humana que não era, como se pensava, única e 

desprovida de contradições, senão que paradoxal em seus próprios interesses e 

aspirações, mesclando, simultaneamente, a necessidade de libertação humana com a 

alienação e a submissão a princípios que ofuscavam e impediam essa libertação, ainda 

quando, em tese, ela parecia possível. 

 Com a institucionalização36 moderna da cultura em instâncias independentes, a 

religião, a ciência e a filosofia, que ela neutralizava por meio da formalização e as 

destituía dos elementos que garantiam sua objetividade, a lei, advinda dos ideais 

iluministas que regulamentavam os slogans modernos de ordem e progresso, ocuparia 

então o lugar outrora preenchido pela religião. Isso evidencia, historicamente, a 

necessidade subjetiva de subsunção a uma doutrina superior. Embora as possibilidades 

históricas cunhadas na Modernidade anunciassem a possibilidade da liberdade humana, 

promessa iluminista crivada pela razão, existia um elemento na História que emergia, 

que contradizia as pretensões de liberdade dos homens em sua totalidade e sua 

impossibilidade de realização.  

 Nessa perspectiva, a religião perdia, cedendo lugar ao direito e à lei, seu caráter 

de obrigatoriedade, garantido objetivamente pela ligação entre a fé e o conhecimento. 

No entanto, ainda quando essa ligação era desvelada como imposição e arbitrariedade, a 

religião mantinha seu domínio na História, evidenciando, de fato, uma “necessidade” 

subjetiva dos homens, que Freud procura desvelar. 

A religião constituía, nessa perspectiva, não uma obrigação objetiva imposta aos 

homens, mas uma “necessidade” que a tornava, de alguma forma, imprescindível 

subjetivamente. Em seu desenvolvimento histórico, portava características particulares 

quanto à sua origem que, posteriormente, desembocaria no Cristianismo, características 

universais que remetiam a um passado esquecido da humanidade, que retornaria 

                                                 
36 A questão da institucionalização da cultura é tratada no primeiro capítulo a partir da formalização da 
razão e de sua conversão em razão instrumental, de domínio, subjetiva. 



distorcido, originando um presente estreitamente marcado por tempos passados 

supostamente superados. (Freud, 1927). 

Freud (1930), em El Malestar en la Cultura37, ao se contrapor à idéia de um 

sentimento “de indissolúvel comunhão, de inseparável pertença à totalidade do mundo 

exterior”, próprio à condição do homem, que resguardaria a possibilidade de explicação 

de aderência à urgência religiosa, à qual um amigo seu se referia como “sentimento 

oceânico”, 38 afirma que, ao contrário, o que se encontra na origem da necessidade 

religiosa é o desamparo infantil e a nostalgia pelo pai, que a religião suscita 

permanentemente, evidência da necessidade humana de  defesa frente à onipotência do 

destino.  

As formas de defesa elencadas por Freud (1930), das quais os homens se 

beneficiam para aplacar o medo do desconhecido, não se encontram distantes da 

realidade. Ao contrário, são familiares aos homens de hoje e majoritariamente 

instituídas socialmente como bens culturais, dos quais os homens podem dispor, 

independentemente do princípio que os fundamenta. Assim, a religião pode aparecer, 

historicamente, não como uma defesa dos homens frente à ausência de sentido e de 

explicação exata para a vida e para o sofrimento humano que a realidade não pode 

oferecer, mas como fundamento da condição humana que institui, socialmente, a 

necessidade de pertença a uma totalidade maior. Isso evidencia, segundo Freud (1930), 

para além de um equívoco, a intrincada relação existente entre o sofrimento humano e a 

felicidade buscada historicamente enquanto explicação para a vida, sentido que seu 

amigo tentava atribuir à origem do sentimento religioso, denominando-o “sentimento 

oceânico”. No limite, seria o sentimento de completude que a religião não pode realizar, 

unicamente porque a realidade, em toda a sua amplitude, não pode garanti-lo e eternizá-

lo.  

É a esse equívoco que Freud se contrapõe ao revelar que o sentimento religioso 

–entendendo nisso qualquer forma de religião - tem sua origem no desamparo infantil e 

na necessidade que o homem possui de buscar um sentido para a vida, um propósito que 

justifique sua conduta. Esse sentido atribuído não lhe é inato e possui íntima ligação 

                                                 
37 O Mal Estar na Civilização 
38 O amigo a que Freud se refere é Romain Rolland, que descreve o sentimento oceânico como um 
sentimento de “’sensação de eternidade’, algo sem limites e sem barreiras, de certo modo ‘oceânico’. 
Seria uma experiência essencialmente subjetiva (...) tampouco implicaria segurança alguma de 
imortalidade pessoal; mas, não obstante, esta seria a fonte da energia religiosa, que, captada pela Igreja e 
sistemas religiosos, é canalizada até determinados canais e seguramente também consumida neles” 
(Freud, 1930, p. 3017).  



com a religião que, historicamente, constituiu o meio “necessário” para responder aos 

homens sobre a finalidade ou propósitos da vida e sobre “o objeto que teria a vida 

humana”. 

 A religião, durante séculos, cumpriu esse papel mediador na atribuição de um 

sentido (objeto) à vida, entendendo que o homem, primeiramente, por sua constituição 

subjetiva e pela exterioridade, mostrou ser capaz de prescindir de sua vida, delegando 

suas rédeas a outrem, desde que a dor provinda da ausência de um objeto fosse contida e 

aplacada por algo que a substituísse. O lugar preenchido pela religião era o lugar do 

sentido, do outro, do desconhecido, do não dominado, que o homem, histórica e 

subjetivamente, tentou suplantar.  

Parafraseando Goethe, Freud (1930) afirma: “Quien posee Ciência y Arte 

también tiene Religión; quien no posee uma ni outra, tenga Religión”39 40 (p. 3023). A 

idéia de que a religião ocupa um lugar que não pode permanecer vazio evidencia que a 

realidade se torna insuportável para os homens a ponto de se tornar intolerável na 

ausência de “lenitivos”, como aponta Freud (1930), e que a subjetividade necessita 

preencher a ausência de sentido com algo que lhe signifique, mesmo que de forma 

ilusória. A História parece conter as evidências dessa necessidade. 

No intuito de compreender tanto a necessidade humana de lenitivos, como a 

realidade que não pode prescindir deles, Freud (1930) subverte a pergunta realizada 

durante séculos pela religião, que já continha, inclusive, sua resposta, e se interroga 

sobre a necessidade da atribuição de um objeto à vida humana. Faz a interrogação sobre 

a legitimidade da própria pergunta, questionando o seu sentido, a sua razão de ser e o 

que essa pergunta oculta em sua manifestação. Este questionamento lhe possibilitou 

pensar não sobre um objeto para a vida, mas sobre a necessidade de obtê-lo a qualquer 

custo, inclusive sob o preço da própria vida, visto que abdicar para poder gozar de 

privilégios em uma vida posterior, promessa da religião, era a própria idéia de seu 

deperecimento. A pergunta que poderia elucidar essa questão, segundo Freud (1930), 

não era de ordem prática, na perspectiva de atribuir sentido onde esse não existia, mas 

de desvelar o sentido que se encontrava velado pelo obscurecimento do objeto, que não 
                                                 
39 No limite, a ciência, não em sua forma hegemônica de expressão positivista, mas em sua forma 
desmistificadora da realidade e, portanto, racional, e também a arte, seriam para Freud (1930), ainda que 
em sua estreita conexão com a religião enquanto necessidade humana, de ordens diferentes. Essa seria a 
intenção do seguinte aforismo de Freud: “enfrentar, por uma parte, a religião com as duas máximas 
criações do homem e, por outra, afirmar que podem representar-se ou substitutir-se mutuamente enquanto 
seu valor para a vida” (p.3024). 
 40 “Aquele que tem ciência e arte, tem também religião; o que não tem nenhuma delas, que tenha 
religião” (Goethe apud Freud, 1930, p.93). 



era outro senão a vida humana, a vida subjetiva. Afinal, a religião parecia obscurecer 

seu fundamento, ofuscando a própria vida que se encontrava em causa. 

 

Abandonemos por ello la cuestión precedente y encaremos esta outra 
más modesta: qué fines y propósitos de vida expresan los hombres en 
su propia conducta; qué esperan de la vida, qué pretenden alcanzar em 
ella? Es difícil equivocar la respuesta: aspiran a la felicidad, quieren 
llegar a ser felices, no quieren dejar de serlo. Esta aspiración tiene dos 
faces: un fin positivo y outro negativo; por um lado, evitar el dolor y 
el displacer; por outro, experimentar intensas sensaciones pacenteras. 
En sentido estricto, el término ‘felicidad’ solo se aplica al segundo fin. 
(Freud, 1930, p. 3024)41. 
 
 

Freud (1930) insere com essas questões um ponto inaugural na ordem da cultura, 

que é a idéia de felicidade como algo que se fundamenta numa contradição indissolúvel. 

E inaugura-a num momento em que a felicidade era consagrada aos homens como a 

grande conquista da Modernidade, com a promessa de que seria realizável não mais no 

plano divino ou transcendental, mas na concreticidade. Se os homens poderiam ser 

livres e iguais, segundo os ideais iluministas, como poderiam não ser felizes? Se 

liberdade e igualdade foram as palavras de ordem do Iluminismo e da civilização 

burguesa, enquanto formação de valores, também a felicidade se instituíra na 

perspectiva da igualdade e da liberdade, promessas dessa civilização. O homem poderia 

transitar pelo mundo, pelas multidões, obter bens culturais, aderir ou não à religião 

conforme sua preferência ou, quiçá, a sua “autenticidade”. 

 A definição desenvolvida por Freud em El malestar en la Cultura42 (1930) 

caracteriza o sujeito e sua constituição psíquica movida pelo princípio do prazer e 

aponta para o paradoxo desse psiquismo ao afirmar que o programa do princípio do 

prazer não é realizável, pois o mundo se opõe a ele. Também a felicidade não estaria 

incluída entre as realizações humanas, ao menos no que concerne à felicidade 

individual, ainda que, desde sempre, estivesse presente como um imperativo categórico 

a ser buscado. 

                                                 
41 “Dificilmente incorremos em erro ao concluirmos que a idéia de a vida possuir um propósito se forma 
e desmorona com o sistema religioso. Voltar-nos-emos, portanto, para uma questão menos ambiciosa, a 
que se refere àquilo que os próprios homens, por seu comportamento, mostram ser o propósito e a 
intenção de suas vidas. O que pedem eles da vida e o que desejam nela realizar? A resposta mal pode 
provocar dúvidas. Esforçam-se para obter felicidade; querem chegar a ser felizes e assim permanecer. 
Essa empresa apresenta dois aspectos: uma meta positiva e uma meta negativa. Por um lado, visa a uma 
ausência de sofrimento e de desprazer; por outro, à experiência de intensos sentimentos de prazer. Em seu 
sentido mais restrito, a palavra “felicidade” só se relaciona a esses últimos” (Freud, 1930, p. 94). 
 
42 O Mal Estar na Civilização 



 Já de início, evidencia-se um paradoxo entre a idéia de felicidade e de prazer, 

tendo em vista que a felicidade, em tese, só seria realizável mediante a obtenção de um 

prazer completo ansiado pelo sujeito individual, o que resultaria na impossibilidade da 

cultura enquanto fundamento da vida coletiva. Pela mesma razão, o prazer completo e 

ilimitado significaria também ausência de felicidade individual, já que a mesma só 

poderia se realizar no contraste com o seu duplo - a existência da dor como condição 

que possibilita almejar o prazer e senti-lo como tal. Dessa forma, também a felicidade 

necessita da cultura como representante constitutiva do sujeito para se tornar efetiva. 

Contraditoriamente, é nesse exato momento em que se realiza pela via do outro (cultura 

internalizada) que ela se torna limitada e restrita, não sendo senão uma condição 

transitória. 

 

Lo que en el sentido más estricto se llama felicidad, surge de la 
satisfacción, casi siempre instantânea, de necesidades acumuladas que 
han alcanzado elevada tensión, y de acuerdo con esta índole, sólo 
puede darse como fenômeno episódico. Toda persistência de una 
situación anhelada por el principio del placer sólo proporciona una 
sensación de tíbio bienestar, pues nuestra disposición no nos permite 
gozar intensamente sino el contraste, pero sólo en muy escasa medida 
lo estable (Freud, 1930, p. 3025)43. 
 
 

 A indissolúvel contradição intrínseca à felicidade somente pode ser 

compreendida quando ligada à unicidade desse par polarizado, a dor e o prazer, que 

remete de imediato a outro binômio contraditório, o desenvolvimento da cultura e da 

espécie humana face às necessidades do indivíduo isolado. Freud (1920) afirma que, 

para além das limitações e obstáculos que restringem as possibilidades do princípio do 

prazer, devido à constituição psíquica, também a realidade externa impõe ilimitados 

obstáculos que impedem a consecução de seu fim último, ou seja, a total descarga do 

excesso de energia, que causa um intenso desprazer ao eu quando retida.  

                                                 
43 “O que chamamos de felicidade no sentido mais restrito provém da satisfação (de preferência, 
repentina) de necessidades represadas em alto grau, sendo, por sua natureza, possível apenas como uma 
manifestação episódica. Quando qualquer situação desejada pelo princípio do prazer se prolonga, ela 
produz tão somente um sentimento de contentamento muito tênue. Somos feitos de modo a só podermos 
derivar prazer intenso de um contraste, e muito pouco de um determinado estado de coisas” (Freud, 1930, 
p. 95). 
 



Do ponto de vista econômico44, o curso dos processos anímicos, descrito como 

constituição psíquica, é dotado de energia, afeto, força, elementos denominados por 

Freud de libido. A libido seria, então, a energia pulsional que tende sempre à satisfação 

num momento, redução de energia acumulada e, em outros, responsável pelo desprazer 

sentido pelo eu. A tensão gerada pelo excesso de energia não descarregada é regulada 

pelo princípio do prazer, que tende sempre à estabilidade, haja vista que deriva do 

princípio da constância.  

A relação entre a libido, a satisfação, o princípio do prazer, a estabilidade e o eu 

evidencia-se como uma relação de desequilíbrio, ainda que a libido tenda sempre à 

estabilidade, o que denota que a constituição psíquica também tende sempre a dois 

movimentos contraditórios: a necessidade de estabilidade, que se daria via satisfação 

completa da libido e estaria em profunda ligação com o princípio do prazer e a plena 

felicidade individual; e a impossibilidade de realização plena do princípio do prazer, já 

que esse instauraria a estabilidade tão desejada e a felicidade do repouso absoluto que, 

no limite, seria a própria morte, que impediria definitivamente a excitação da libido, 

também componente decisivo dos processos vitais e da impossibilidade da felicidade 

individual almejada e da felicidade postergada.  

O princípio da realidade, que, em certa medida, estrutura o princípio do prazer, é 

responsável pela ocorrência desse movimento contraditório, que mantém a tensão entre 

as exigências desse, a estabilidade, e as daquele, da realidade, responsável pelo 

impedimento da estabilidade, que obstruiría, do ponto de vista da espécie humana e da 

vida individual, a existência civilizada. Tomado dessa forma, desde a perspectiva dos 

instintos, ou seja, da constituição interna, o princípio da realidade não é externo ao 

sujeito, mas participa incessantemente de seus processos vitais. 

 Quando se pensa em satisfação completa da libido, a primeira questão que se 

coloca é se essa satisfação está ligada exclusivamente ao mundo exterior, ou até que 

ponto ela pode ou não se manifestar como representação mediatizada nesse mundo, ou 

seja, até que ponto todos os instintos se ligam a uma determinada representação e até 

onde eles permanecem dela desligados, mas ainda assim atuante em um estágio anterior 

do psiquismo. Essa é uma questão fundamental para refletir sobre a complexidade dos 

                                                 
44 Em Mas allá del pricipio del prazer (1920), Freud concebe a teoria dos instintos do ponto de vista 
econômico. Esse texto revela o avanço considerável de seus escritos, por inaugurar uma teoria geral dos 
instintos que não poderia ter sido considerada anteriormente na ausência de elementos que se revelaram 
no percurso de sua práxis.  
 



processos anímicos a partir de sua exterioridade, mas também e primeiramente, desde 

seu interior. Freud, em 1930, afirmava que o mundo se opõe à consecução efetiva do 

princípio do prazer que, ao longo da vida, tem de ser substituído pelo princípio da 

realidade, processo que se encontra sobre o influxo do instinto de conservação. Afirma 

também que o responsável pelas sensações de desprazer do aparato anímico não é 

unicamente essa substituição de princípios, senão os próprios conflitos e dissociações 

que se originam nos instintos. Eles não são todos compatíveis nas diferentes fases 

evolutivas (seja por seus fins ou aspirações) e ainda assim reúnem-se formando a 

unidade do eu.  

Portanto, também subjetivamente, existem instintos não compatíveis entre si, 

que buscam diferentes consecuções, embora visem sempre à satisfação e essa possa ter 

significados diferentes para as diversas instâncias constitutivas do eu. Como pode, 

então, ocorrer a unidade se alguns instintos não se conciliam e buscam diferentes formas 

de satisfação? Segundo Freud (1920), o único elemento capaz de elucidar esse paradoxo 

é a dualidade dos processos psíquicos. O eu não é uma unidade congelada, estruturada 

em si mesma e desprovida de conflitos, mas se diferencia de si a partir de sua própria 

constituição, desde o início ambígua, paradoxal, sexual e instintiva.           

Através de um processo denominado repressão, os instintos incompatíveis com o 

eu (consciência) ficam retidos em graus mais baixos de desenvolvimento psíquico e 

privados momentaneamente da possibilidade de satisfação. Esses instintos, 

originalmente, já existiam, compondo a instância primitiva do eu denominada id, da 

qual, posteriormente, o eu se diferenciou por intermédio do princípio da realidade, 

passando a bloquear, por alguma razão, o seu acesso e mantendo-os afastados da 

consciência. Mas, se o eu não se reduz a uma unidade coerente e organizada, mas, ao 

contrário, é composto de diferentes instâncias que visam, inclusive, a diferentes fins, é 

possível supor que, do ponto de vista da energia libidinal, retida em uma etapa anterior 

do desenvolvimento psíquico, o instinto continua tendendo sempre à sua consecução 

final ou a obtenção do prazer através da busca de satisfação imediata. 

 Esse processo estabelece o novo nexo de que, se esses instintos incompatíveis, 

que tiveram o caminho bloqueado até seu desenvolvimento final, a consciência, 

conseguirem, por outro caminho, uma satisfação substitutiva, nesse caso a satisfação 

seria sentida como desprazerosa para o eu, ainda que para outra instância significasse 

prazer, o que evidencia que, por algum motivo, uma satisfação que visava à consecução 

de prazer, objetivo de toda satisfação - desfazer a tensão proveniente da energia 



excedente -, não foi sentida pelo eu como tal, mas como seu contrário. Para Freud 

(1920): 

 

A consecuencia del primitivo conflicto, al que puso término la 
represión, experimenta el principio del placer una nueva fractura, que 
tiene lugar, precisamente, mientras determinados instintos se hallan 
dedicados, conforme al principio mismo, a la consecución de nuevo 
placer. Los detalles del proceso por médio del cual transforma la 
represión una posibilidad de placer en una fuente de displacer no han 
sido aún bien comprendidos o no pueden describirse claramente; pero, 
con seguridad, todo displacer neurótico es de esta naturaleza: placer 
que no puede ser sentido como tal (Freud, 1920, p. 2509)45. 
 
 

 Quando, em Mas alla del principio del prazer46 (1920), Freud explicita a 

repressão, como o processo que leva os instintos incompatíveis com a unidade do eu a 

permanecerem obstacularizados em outros estágios do desenvolvimento psíquico, ele 

constrói a concepção já mencionada em Totem e Tabu (1913) de que a satisfação de 

determinado instinto poderia significar, ao mesmo tempo, prazer e desprazer, como é o 

caso de um instinto inibido pela repressão que venha a obter satisfação substitutiva por 

um caminho que não o ligado à representação interditada - essa satisfação pode ser 

sentida como desagradável. Por outro lado, a insatisfação desse instinto também levaria 

ao aumento da tensão provocada pela sua não descarga, o que também instauraria 

enorme insatisfação, ainda que para o eu, instância psíquica da qual emanou a repressão, 

essa insatisfação seja sentida como prazerosa ou, ao menos, como ausência de dor. 

 

Sin embargo, la complicada arquitectura de nuestro aparato psíquico 
también es accesible a toda una serie de otras influencias. La 
satisfacción de los instintos, precisamente porque implica tal felicidad, 
se convierte en causa de intenso sufrimiento cuando el mundo exterior 
nos priva de ella, negándonos la satisfacción de nuestras necesidades 
(Freud, 1930, p. 3026)47. 

                                                 
45 “Em conseqüência do velho conflito que terminou pela repressão, uma nova ruptura ocorreu no 
princípio do prazer no exato momento em que certos instintos estavam esforçando-se, de acordo com o 
princípio, por obter novo prazer. Os pormenores do processo pelo qual a repressão transforma uma 
possibilidade de prazer numa fonte de desprazer ainda não estão claramente representados; não há dúvida, 
porém, de que todo desprazer neurótico é dessa espécie, ou seja, um prazer que não pode ser sentido 
como tal” (Freud, 1920, p. 21). 
 
46 Mais Além do Princípio do Prazer 
47 “A complicada estrutura de nosso aparelho mental admite, contudo, um grande número de outras 
influências. Assim como a satisfação do instinto equivale para nós à felicidade, assim também um grave 
sofrimento surge em nós, caso o mundo externo nos deixe definhar, caso se recuse a satisfazer nossas 
necessidades” (Freud, 1930, p. 97). 
 



 
 

 Portanto, se, por um lado, o homem renuncia a uma parte de sua felicidade para 

fugir da dor que poderia causar sua completa realização, por outro, ele sofre 

intensamente quando a realidade lhe recusa essa satisfação, que não é senão a 

necessidade de satisfação imediata e completa. Nessa perspectiva, a felicidade se 

confunde com a fuga da dor, com o evitar do sofrimento, momento no qual emerge um 

descompasso entre a felicidade almejada e a felicidade obtida, a realização e a busca, a 

tendência e a proibição, que funda uma constituição psíquica incompleta em sua origem, 

desamparada, vazia. Do ponto de vista dessa constituição psíquica, na qual o princípio 

do prazer se submete ao princípio da realidade para garantir autoconservação, é possível 

pensar que a repressão constitui elemento decisivo. 

 Se, internamente, os instintos são incompatíveis e podem significar ao mesmo 

tempo prazer e desprazer, mesmo que para instâncias psíquicas diferentes, o que 

instaura uma constituição dupla em sua origem, do ponto de vista da realidade externa e 

da subsunção do princípio do prazer ao da realidade esse processo não é diferente. Para 

Freud (1930), a realidade não oferece ao homem grandes compensações pela sua 

renúncia. Dessa forma, também a realidade externa parece-lhe ameaçar e impedir a 

consecução completa da satisfação almejada dos seus instintos. O mundo exterior 

ameaça o homem por duas fontes distintas: a natureza onipotente e implacável, que o 

subjuga, e a relação com os outros seres humanos, que limita demasiadamente suas 

pretensões individuais. Freud dizia que “nuestras facultades de felicidad están ya 

limitdas em principio por nuestra própria constituición. Em cambio, nos es mucho 

menos difícil experimentar la desgracia”48 (Freud, 1930, p. 3025). Essa é a condição 

humana. 

 Quando a felicidade passa a ser a possibilidade de fugir da dor que poderia 

surgir da impotência frente ao destino que parece implacável, as pretensões almejadas 

se reduzem à prudência, substituição insuficiente para os anseios irrefreáveis dos 

instintos, ainda que inibidos pela repressão. A questão que se põe é a de que não é pelo 

desejo, senão pela necessidade, que se abdica da felicidade completa e do princípio do 

prazer em nome da prudência e da fuga da dor. Para que esse processo ocorra, é 

condição fundamental que a dor e o desprazer sejam maiores e mais intensos que o 

                                                                                                                                               
 
48 “(...) nossas possibilidades de felicidade sempre são restringidas por nossa própria constituição. Já a 
infelicidade é muito menos difícil de experimentar” (Freud, 1930, p. 95). 



prazer e a felicidade almejada. Em todo esse processo, a repressão se encontra latente e 

não se separa do binômio prazer e dor. Freud, em 1915, em seu texto intitulado La 

represión49, afirmava: 

 

 Ateniéndonos ahora a la experiência clínica que la práctica 
psicoanalítica nos ofrece, vemos que la satisfacción del instinto 
reprimido sería posible y placiente em si, pero inconciliable en otros 
princípios y aspiraciones. Despertaria, pues, placer en un lugar y 
displacer en otro. Por tanto, será condición indispensable de la 
represión el que la fuerza motivacional de displacer adquiera un poder 
superior a la del placer producido por la satisfacción (Freud, 1915, p. 
2054)50. 
 
 
 

 3.2- A Repressão do desejo, entre a barganha e a negação: tendência e proibição 

 

 No ensejo de compreender o processo da substituição do prazer pela realidade, 

da felicidade pela prudência, do desejo pela necessidade, busca-se, na renúncia, aporte 

da repressão, o fundamento dessas substituições, entendendo que o processo repressivo 

não se restringe a ela. Essa é expressão de um desejo interditado, negado, não realizado, 

visto que sua realização causaria uma dor maior do que o prazer obtido com sua suposta 

realização. Essa idéia se encontra presente na obra de Freud desde o início, ainda que 

não com os elementos finais que se evidenciarão posteriormente, que a conceberia como 

uma teoria mais elaborada, a teoria da repressão e, portanto, a teoria da cultura. 

 Em Totem e tabu (1913), ao discutir a idéia da renúncia que os povos primitivos 

se impunham através do tabu, Freud desenvolve a idéia de que ela é indicativa de um 

desejo que não pode ser realizado, porque sua realização resultaria numa dor maior do 

que o seu prazer poderia proporcionar. Na renúncia, o desejo não é realizado e é 

também negado, dado que já o seu reconhecimento como legítimo para o eu seria 

suficiente para instaurar desprazer. A análise dos tabus em sua estreita conexão com a 

figura do Totem revelou duas proibições antiqüíssimas dos povos selvagens, que 

coincidem com as proibições centrais de nossa cultura e que, não por acaso, são as 

                                                 
49 A Repressão 
50 “Aprendemos então que a satisfação de um instinto que se acha sob repressão seria bastante possível, 
e, além disso, que tal satisfação seria invariavelmente agradável em si mesma, embora irreconciliável com 
outras reivindicações e intenções. Ela causaria, por conseguinte, prazer num lugar e desprazer em outro. 
Em conseqüência disso, torna-se condição para a repressão que a força motora do desprazer adquira mais 
vigor do que o prazer obtido da satisfação” (Freud, 1915, p. 170). 
 



proibições às quais os neuróticos também se submetem. São elas: a proibição de matar o 

animal totem e a de manter relações sexuais com membros do sexo oposto do mesmo 

totem, transmitido por herança materna, ou seja, respectivamente, a proibição do 

homicídio e do incesto. Ao que Freud (1913) afirma, em analogia com o 

desenvolvimento psíquico do sujeito individual: 

 

 Ahora bien: el psicoanálisis nos há descubierto el desarrollo clínico y 
el mecanismo psíquico de la neurosis obsesiva. Como ejemplo del 
primero expondremos el historial clínico de un caso típico de delire du 
touche: En la más temprana infância del sujeto se manifesto un 
intenso placer táctil, cuyo fin se hallava harto más especializado de lo 
que pudiera esperarse. A este placer no tardo en oponerse, desde el 
exterior, una prohibición de relizar los actos con él ligados, 
prohibición que fue obedecida por apoyarse en importantes fuerzas 
interiores, merced a las cuales se demostró más vigorosa que la 
tendência que aspiraba a manisfestarse en el contacto. Pero a causa de 
la constituición psíquica primitiva del nino no consiguió la 
prohibición suprimir la tendência. Su resultado fue tan sólo el de 
reprimirla y confiar el placer táctil en lo inconsciente (Freud, 1913, p. 
1765)51. 
 
 

 Para Freud, a analogia entre a neurose individual, que se ancora na tensão entre a 

proibição e a tendência à realização de um ato, e o tabu dos povos primitivos, que 

também evidenciam a mesma tensão, não pode ser desconsiderada. A tensão entre 

ambas refere-se a um prazer que, como expresso em Mas allá del principio del prazer52 

(1920), não pode ser sentido como tal e, portanto, permanece obstacularizado num grau 

mais baixo do desenvolvimento psíquico (nesse momento ainda não se encontrava 

constituída a categoria do inconsciente tal como desenvolvida em El Malestar en la 

Cultura53) atuante, haja vista que, mesmo interditado, o desejo não cessa de buscar sua 

plena realização. 

 O desejo se conserva como energia latente. A tensão entre a tendência e a 

proibição presente na neurose e no tabu dos povos primitivos justifica a ambivalência 

que os sujeitos abrigam com relação a um objeto, tendo por princípio que tais objetos 

                                                 
51 “Logo no começo, na mais tenra infância, o paciente revela um forte desejo de tocar, cuja finalidade é 
de tipo muito mais especializada do que se estaria inclinado a esperar. Esse desejo defronta-se 
prontamente com uma proibição externa contra a realização daquele tipo específico de contato. Aceita-se 
a proibição, visto encontrar apoio em poderosas forças internas, e ela comprova ser mais forte que o 
instinto que procura expressar-se pelo toque. Em conseqüência, entretanto, da constituição psíquica 
primitiva da criança, a proibição não consegue abolir o instinto. Seu único resultado é reprimi-lo (o desejo 
de tocar) e bani-lo para o inconsciente” (Freud, 1913, p. 49). 
 
52 Mais Além do Princípio do Prazer 
53 O Mal Estar na Civilização 



significam, ao mesmo tempo, a possibilidade de satisfação almejada e a impossibilidade 

de satisfação completa. Essa ambivalência encontra-se no tabu e na neurose e justifica a 

hostilidade presente nos cerimoniais e rituais, cujo fim último seria a redenção da 

tendência ainda não realizada efetivamente, que permanece intacta como energia que 

busca sempre a realização. Em última instância, a necessidade da proibição se mostra 

mais legítima do que o prazer que a realização do desejo poderia proporcionar. Afinal, o 

que marca a origem do processo civilizatório é a renúncia a um desejo e não a sua 

realização. 

 Portanto, existe um desejo que, se realizado, causaria intensa satisfação 

individual, ao passo que, contido, elevaria o nível de tensão provocada pelo acúmulo de 

energia, que resultaria na frustração do princípio do prazer e na sua impossibilidade. 

Ainda assim, Freud revela que nossa constituição psíquica já é limitada, não nos 

permitindo “gozar intensamente sino el contraste”54 (Freud, 1930, p.3025), o que limita 

individualmente a possibilidade de manter, por longo tempo, a satisfação, sendo 

necessária, para que ela ocorra, outra força instintiva que a ela se oponha, para que 

permaneça seguindo em frente. Caso contrário, ela se esgotaria ao término de sua 

realização, o que significaria dizer que, individualmente e de acordo com sua 

constituição, o homem não poderia ser feliz senão uma única vez, momento que 

coincidiria com o da sua própria morte. 

 No intuito de se autoconservar, o homem rebaixa suas pretensões de felicidade 

ilimitada, e se subjuga ao princípio da realidade através do domínio da natureza e da 

regulação das relações entre os homens, que lhe seriam causa de intenso sofrimento se 

não pudessem ser apaziguadas. O conceito de cultura para Freud (1927) sustenta-se 

nessas duas primeiras tentativas humanas de barganha com a natureza, que, certamente, 

a princípio, não tinham outra função senão a de assegurar a própria vida. Promover a 

cultura é, de alguma forma, um meio de continuar buscando outras formas de prazer ou 

de fuga da dor, impossíveis de se obter em sua ausência, ainda que o prazer não seja 

regido pelo instinto ilimitado, mas subjugado à realidade e contido, mediado. 

 A relação entre a constituição psíquica e a realidade já aparecem, nesse 

momento, interligadas, assim como a relação entre a sexualidade e a cultura. Cada uma 

é condição essencial de existência da outra e a interação de ambas constitui o 

movimento em direção à vida. Nesse processo, a repressão é um movimento que ocupa 

                                                 
54 “Somos feito de modo a só podermos derivar prazer intenso do contraste” (Freud, 1930, p. 95). 



lugar privilegiado, pois constitui o vínculo capaz de justificar a existência tanto da vida 

subjetiva e suas demandas, como da cultura e suas exigências, numa relação de 

constituição recíproca não conciliável.  

A existência do princípio da realidade como inerente aos processos vitais e 

exigência não apenas exterior, mas também interna, é exemplo dessa íntima ligação. A 

questão é como lidar com as exigências do indivíduo isolado, que almeja sua plena 

realização, com a efetivação da cultura, que exige a limitação da satisfação dos 

instintos. A cultura já é evidência de que, por algum motivo ainda não elucidado, os 

homens abdicaram da satisfação completa, expressada pela renúncia presente já nos 

povos primitivos sob a forma de tabus, em nome de sua segurança e da prudência, que 

somente ela poderia garantir, ainda que pudesse fornecer-lhes mais. Afinal, se ela é 

expressão da limitação dos instintos humanos, é também a outra metade das 

possibilidades e a única via capaz de fornecer aos homens o caminho para a consecução 

de seus instintos também contraditórios, que almejam, ao mesmo tempo, o duplo, a vida 

e o retorno, a realização e seu próprio limite, a contenção.  

 

El desígnio de ser felices que nos impone el principio del placer es 
irrealizable; mas no por ello se debe – ni se puede – abandonar los 
esfuerzos por acercarse de cualquier modo a su realización. Al efecto 
podemos adoptar muy distintos caminos, anteponiendo ya el aspecto 
positivo de dicho fin – la obtención del placer -, ya su aspecto 
negativo – la evitación del dolor (Freud, 1930, p. 3029)55. 
 
 

Talvez seja essa a dificuldade de seguir buscando, na cultura, as exigências do 

princípio do prazer e a proteção contra o sofrimento, tendo em vista que tais exigências 

são expressão do múltiplo da constituição humana em busca de uma unidade que as 

signifique, principalmente quando a unidade a se realizar não é a da constância, da 

conciliação, da estabilidade, senão a do movimento, da contradição, certamente difícil 

de suportar, mas a única capaz de manter o contraste e, portanto, a vida em sua múltipla 

composição. 

 A cultura é expressão da unidade buscada, que conserva, dentre suas 

potencialidades, a possibilidade do duplo, do diverso, e não por acaso houve de ser a 

                                                 
55 “O programa de tornar-se feliz, que o princípio do prazer nos impõe, não pode ser realizado; contudo, 
não devemos – na verdade, não podemos – abandonar nossos esforços de aproximá-lo da consecução, de 
uma maneira ou de outra. Caminhos muito diferentes podem ser tomados nessa direção, e podemos 
concerder prioridades quer ao aspecto positivo do objetivo, obter prazer, quer ao negativo, evitar o 
desprazer” (Freud, 1930, p. 102). 
 



cultura que surgiu como tentativa humana de defesa frente à natureza, ao menos quanto 

ao desenvolvimento da espécie. Outro meio, mesmo individualmente, não poderia ser 

empregado para evitar o sofrimento humano diante do mundo que a ameaça, não apenas 

desde fora, mas desde sua natureza interna, ainda que certamente esses meios 

sobrevivam como formas de defesa frente a uma civilização que promove cada vez 

menos satisfações substitutivas. 

 Dentro da cultura, as formas que os indivíduos encontram para barganhar com o 

desejo, na iminência de, como aponta Freud, não desistir de sua luta primordial, que é a 

consecução da vida, do prazer, ainda que com suas limitações, são singulares, embora 

constituídas e delimitadas pelas possibilidades e particulares históricas. O que Freud 

insere de novo no campo da cultura, do pensamento e da realidade humana é a idéia de 

que não é a barganha, as formas de viver essa cultura e dela se apropriar que constituem 

o elemento universal, mas o desejo que se encontra na origem do processo de sua 

instituição e que a instaura e à sexualidade numa tensa relação, como realidades 

contraditórias e inseparáveis. Nessa compreensão, a repressão se encontra no centro do 

paradoxo, instituindo sentido à cultura e à sexualidade, ainda que ambas sigam sempre 

buscando diferentes fins e realizações. 

 

 

 3.3- A instituição da cultura na horda primitiva: a natureza do desejo e o 

fundamento da repressão 

 

 Para Freud (1930), “el término ‘cultura’ designa la suma de las producciones e 

instituiciones que distancian nuestra vida de la de nuestros antecesores animales y que 

serven a dos fines: proteger al hombre contra la Naturaleza y regular las relaciones de 

los hombres entre sí”56 (p. 3033). Quanto à primeira função, a cultura se evidencia 

elemento essencial não apenas como forma de proteção contra a natureza externa que 

houve de ser dominada através da técnica empregada pela ciência para submetê-la à 

vontade do homem, mas também quanto ao domínio da natureza interna, que também 

lhe proporciona intensos sofrimentos, dos quais os homens procuram escapar, limitando 

seus instintos em prol de sua segurança.  

                                                 
56 “(...) a palavra ‘civilização’ descreve a soma integral das realizações e regulamentos que distinguem 
nossas vidas das de nossos antepassados animais, e que servem a dois intuitos, a saber: o de proteger os 
homens contra a natureza e o de ajustar seus relacionamentos mútuos” (Freud, 1930, p. 109). 



Segundo Freud, “El hombre civilizado há trocado una parte de posible felicidad 

por una parte de seguridad; pero no olvidemos que en la familia primitiva sólo el jefe 

gozaba de semejante liberdad de los instintos, mientras que los demás vivían oprimidos 

como esclavos” 57(p. 3048)58. A constatação a respeito da horda primitiva é consoante à 

segunda função constatada da cultura, qual seja: a regulação da relação entre os homens, 

de modo que as duas funções capitais se evidenciem entrelaçadas. Qual a necessidade 

de regular as relações entre os homens, quando se tem por princípio que elas 

possibilitam o surgimento da cultura, que não é senão a vinculação entre os seus 

membros na tentativa de se defender da natureza? 

 Freud (1930) traça um caminho a essa questão ao se referir que, na família 

primitiva, somente um elemento gozava da liberdade individual. Aos demais, restava 

submeterem-se às vontades ilimitadas do chefe. Já nesse momento, se instaurava a 

dominação de um sobre os demais e, portanto, o suposto de que a cultura repousa nesse 

tipo de relação: a condição do prazer ilimitado do chefe era a condição de subordinação 

dos filhos. Ocorre que, no percurso da civilização, a família primitiva foi substituída 

pela comunidade humana mais ampla e, por algum motivo, a vontade ilimitada do chefe 

e, portanto, de um único membro, não sobreviveu aos avanços civilizatórios, muito 

provavelmente porque a liberdade individual de um, na sua amplitude, era a condição da 

inexistência da liberdade do outro, que também almejava a mesma e plena liberdade. 

Esse processo de substituição do poderio individual pelo da comunidade não se deu sem 

conflitos e a hostilidade que os homens guardam contra a cultura é indício da 

insatisfação proveniente da renúncia à liberdade individual. Ao que Freud esclarece: 

 

Comencemos por aceptar que el elemento cultural estuvo implícito ya 
en la primera tentativa de regular esas relaciones sociales, pues se tal 
intento hubiera sido omitido, dichas relaciones habrían quedado al 
arbítrio del individuo; es decir, el más fuerte las habría fijado a 
conveniência de sus intereses y de sus tendências instintivas. Nada 
cambiaría en la situación si este personaje más fuerte se encontrara, a 
su vez, con otro más fuerte que él. La vida humana en común sólo se 
torna posible cuando llega a reunirse una mayoría más poderosa que 

                                                 
57 Essa afirmação de Freud, feita em Totem e Tabu (1913) a respeito da família primitiva, se refere à 
horda paterna existente na anterioridade da formação do clã dos irmãos. Nesse momento, apenas o pai 
detinha o acesso a todos os prazeres, expressos pela dominação de todas a mulheres e, inclusive, dos 
filhos, que se encontravam subjugados ao domínio irrestrito do pai. 
58 “O homem civilizado trocou uma parcela de suas possibilidades de felicidade por uma parcela de 
segurança. Não devemos esquecer, contudo, que na família primitiva apenas o chefe desfrutava da 
liberdade instintiva; o resto vivia em opressão servil” (Freud, 1930, p. 137). 



cada uno de los indivíduos y que se mantenga unida frente a 
cualquiera de éstos (Freud, 1930, p. 3036)59. 

 A renúncia ao instinto da liberdade irrestrita e, portanto, ao desejo ilimitado, 

evidencia a tentativa de regular as relações entre os homens e a violência do desejo 

renunciado, e isso desde o início, já nos momentos em que a superstição ocultava a 

possibilidade de compreensão dessas formas de relação. Já era expressão da cultura, já 

era marca da civilização. Ao afirmar a inexistência de leis que regulavam as relações na 

família primitiva, Freud (1913) analisa que a cultura tem sua origem no momento em 

que a regulação da vida não mais poderia se dar pelos desígnios da satisfação ilimitada 

e, portanto, na perspectiva de um único individuo que detivesse o poderio individual. 

Possivelmente, resultou num acontecimento ao qual os homens, em coletividade, 

renunciaram, para assegurar a própria vida.  

A necessidade de regulação é expressão de que o desejo interditado em nome da 

cultura carrega um elemento hostil a essa, que se encontra presente não somente nos 

povos primitivos, que já regulavam suas relações através da instauração dos tabus, mas 

também no homem civilizado, que se mostra demasiado insatisfeito com sua cultura, da 

qual tenta, por diversos meios, se distanciar, acreditando que, fora dela, poderá alcançar 

a satisfação procurada. 

 Para Freud (1913), quando os homens, numa concepção ampla, abdicam da 

realização de seus instintos no ensejo de obterem uma gratificação outra e postergada, 

advinda da cultura, regulamentam que a renúncia ao desejo há de ser universal e para 

todos, para que todos possam obter as desejadas compensações e gratificações. Os 

homens renunciam à força bruta, não restando nenhum homem isolado nessa condição 

primeira, em detrimento de uma lei que regulamente para todos que não será violada, 

mas cumprida, lei instituída não mais exclusivamente pelos ditames de um pai único e 

soberano, mas pelos filhos que, insatisfeitos com a onipotência do pai e perseguidos 

pela culpa nascente de um remorso pelo crime cometido contra ele, criam para si novas 

leis destinadas a proibir o que mais anseiam.  

                                                 
59 “Talvez possamos começar pela explicação de que o elemento de civilização entra em cena com a 
primeira tentativa de regular esses relacionamentos sociais. Se essa tentativa não fosse feita, os 
relacionamentos ficariam sujeitos à vontade arbitrária do indivíduo, o que equivale a dizer que o homem 
fisicamente mais forte decidiria a respeito deles no sentido de seus próprios interesses e impulsos 
instintivos.Nada se alteraria se, por sua vez, esse homem forte encontrasse alguém mais forte do que ele. 
A vida humana em comum só se torna possível quando se reúne uma maioria mais forte do que qualquer 
indivíduo isolado e que permanece unida contra todos os indivíduos isolados” (Freud, 1930, p. 115). 
 



 A garantia de igualdade entre os membros da comunidade também se ancora na 

necessidade humana de proteção e segurança. Instaurada a igualdade através da 

instituição da cultura, todos seriam filhos do mesmo pai, portador da autoridade máxima 

que protege de igual maneira seus filhos dos sofrimentos a que podem estar sujeitos. 

Freud (1927), em El porvenir de una ilusión60, ao discutir a primitiva necessidade 

humana de proteção dos homens, presente desde a primeira tentativa de domínio da 

natureza, para o que os homens se utilizaram da técnica desenvolvida pela ciência e que 

consumaria um dos pontos fundamentais da cultura, acrescenta: 

 

Obrando de un modo análogo, el hombre no transforma sencillamente 
las fuerzas de la Naturaleza en seres humanos, a los que puede tratar 
de igual a igual – cosa que no corresponderia a la impresión de 
superioridad que tales fuerzas le producen -, sino que las reviste de un 
carácter paternal e las convierte en dioses, conforme a un protótipo 
infantil, y también, según hemos intentado já demostrar en otro lugar, 
a un protótipo filogénico (Freud, 1927, p. 2969)61. 
 
 

 As criações humanas são dotadas historicamente da peculiaridade de possuírem 

caráter grandioso e autônomo frente aos homens que as criaram. Não foi diferente com 

a religião, com a ciência, nem tampouco com a cultura, que adquiriu um sentido 

superior à civilização quando a religião foi destituída de seu único deus e passou a 

existir como a possibilidade de vários. Imediatamente, a cultura passou a suprir a função 

que outrora cabia ao deus e a proteger os homens contra as misérias da civilização, 

ainda que esse deus único tenha conservado a potencialidade da qual a cultura se tornou 

apenas o substitutivo. Para compreender a necessidade humana de proteção que segue 

um protótipo infantil, momento no qual os pais suprem as satisfações da criança que se 

sente desprotegida num mundo hostil aos seus impulsos, e de relacionar essa 

necessidade humana à renúncia aos instintos na origem da cultura, Freud afirma: 

 

Pero, según explicamos ya en outro lugar, dicho padre primordial fue 
el protótipo de Dios, el modelo conforme al cual crearon las 
geraciones posteriores la imagen de Dios. La teoria religiosa está, 
pues, en lo cierto. Dios participó realmente en la genesis de la 

                                                 
60 O Futuro de uma Ilusão 
61 “Do mesmo modo, um homem transforma as forças da natureza não simplesmente em pessoas com 
quem pode associar-se como seus iguais – pois isso não faria justiça à impressão esmagadora que essas 
forças causam nele -, mas lhes concede o caráter de um pai. Transforma-as em deuses, seguindo nisso, 
como já tentei demosntrar, não apenas um protótipo infantil, mas um protótipo filogenético” (Freud, 
1927, p. 29). 
 



prohibición que nos ocupa, siendo su influjo, y no la conciencia de 
una necesidad social, lo que hubo de engendrarla. La atribuición de la 
voluntad humana al próprio Dios queda también así justificada, pues 
los hombres sabían haberse desembarazado violentamente del padre, y 
en su reacción a semejante crimen se propusieron respetar en adelante 
la voluntad del muerto (Freud, 1927, p. 2984)62. 
 

 Freud (1927) afirma que a repressão ao desejo não se deu em nome de uma 

consciência natural da necessidade social, pois, do contrário, os homens não desejariam 

se vincular a uma comunidade humana por um desejo imperioso de pertença a uma 

totalidade, a uma coletividade, o que destrona já de início a idéia de um “sentimento 

oceânico”. Almejavam a satisfação plena dos seus desejos infantis de onipotência e de 

proteção, de que o pai era o exemplo, na medida em que gozava ilimitadamente da 

possibilidade de desfrutá-los, e almejavam, ao mesmo tempo, a interdição, já que, para 

ocupar o lugar do pai e possuir a mãe, teriam que matá-lo, o que os deixariam isolados e 

desprotegidos frente à onipotência do destino, para a qual o pai, grandioso representante 

das aspirações humanas, oferecia em vida a sua proteção. 

 Juntam-se aqui a história da humanidade e o desenvolvimento do indivíduo 

isolado e, não por acaso, a cultura é expressão do protótipo infantil do sujeito e da 

história da espécie humana. O desejo que estava em questão em ambos era o mesmo e 

perseguia o mesmo fim, que não era outro senão a completude. Assim, o homicídio, o 

incesto e o canibalismo são emblemas do desejo interditado. Para realizá-lo 

inteiramente, os homens houveram de matar o pai, objeto de veneração e interdição, no 

intuito de conquistarem a mãe, objeto de desejo e de amor.  

Uma vez realizado o desejo, não restou outra saída aos homens senão garantir a 

própria vida e instaurar como lei para a humanidade e, portanto, para si mesmos, a 

proibição do incesto, do homicídio e do canibalismo, lembrando que não seria suficiente 

a morte do pai, mas seria preciso devorá-lo, para incorporá-lo e recolocá-lo na posição 

superior que lhes garantiria a provisão divina, expressão da provisão paterna crivada na 

história da humanidade. Tal se deu pelo arrependimento dos filhos, expresso sob a 

forma de sentimento de culpabilidade, que, em última instância, era também uma forma 

                                                 
62 “Contudo, e tal como foi demonstrado por argumentos que não preciso repetir aqui, o pai primevo 
constitui a imagem original de Deus, o modelo a partir do qual as gerações posteriores deram forma à 
figura de Deus. Daí a explicação religiosa ser correta. Deus realmente desempenhou um papel na gênese 
daquela proibição; foi Sua influência, e não uma compreensão interna (insight) de necessidade social, que 
a criou. E o deslocamento da vontade do homem para Deus é plenamente justificado, pois os homens 
sabiam que se tinha livrado do pai através da violência, e, em sua reação a esse ato ímpio, resolveram 
respeitar doravante sua vontade” (Freud, 1927, p. 56). 
 



de redenção frente ao crime cometido. O pai foi, portanto, a figura capaz de proteger os 

filhos e garantir-lhes, desde uma lembrança primitiva da infância e da filogênese, a 

satisfação de suas necessidades, ainda que interditadas; e o lugar que os filhos 

desejavam ocupar. O emblema dessa tragédia humana encontra-se descrito em Totem e 

Tabu (1913) e marca definitivamente a origem da cultura: 

 

Basándose en la fiesta de la comida totémica, podemos dar a estas 
interrogaciones la respuesta seguinte: Los hermanos expulsados se 
reunieron un dia, mataron al padre y devoraron su cadáver, poniendo 
así un fin a la existência de la horda paterna. Unidos, emprendieron y 
llevaron a cabo lo que individualmente les hubiera sido imposible. 
Puede suponerse que lo que les inspiro el sentimiento de su 
superioridad fue un progreso de la civilización quizá, el disponer de 
un arma nueva. Tratándose de salvajes caníbales era natural que 
devorasen el cadáver. Además, el violento y tirânico padre constituía 
seguramente el modelo envidiado y temido de cada uno de los 
miembros de la asociación fraternal, y al devorarlo se identicaban con 
él y se apropiaban una parte de su fuerza (Freud, 1913, p. 1838)63. 
 
 

 Essa descrição é expressão do que, possivelmente, originou a primeira festa 

comemorativa da humanidade, cuja função foi lembrar a necessidade humana das 

organizações sociais, das restrições morais, da cultura e, por isso mesmo, a força e 

violência do desejo reprimido. Nesse sentido, a agressividade e o homicídio são 

elementos constitutivos e primeiros da cultura e não a sua antítese, como se tornou 

freqüente pensar.   

Na medida em que se tornou necessária a instituição da horda fraterna a partir da 

morte do pai, horda na qual todos seriam iguais e nenhum teria o poder tirânico frente 

ao outro, já que isso implicaria a impossibilidade de existência da nova organização 

societária e, portanto,  a morte de cada indivíduo isolado, adquire o pai um poder muito 

mais elevado do que o que obteve em vida. Afinal, o desejo dos filhos não se realizou 

por completo com a morte do pai, pois o pai representava e interditava em vida o 

caminho até a mãe, proibição que os próprios filhos se instituíram como humanidade, 

                                                 
63 “Se chamarmos a celebração da refeição totêmica em nosso auxílio, poderemos encontrar uma 
resposta. Certo dia, os irmãos que tinham sido expulsos retornaram juntos, mataram e devoraram o pai, 
colocando assim um fim à horda patriarcal. Unidos, tiveram a coragem de fazê-lo e foram bem sucedidos 
no que lhes teria sido impossível fazer individualmente. (Algum avanço cultural, talvez o domínio de uma 
nova arma, proporcionou-lhes um senso de força superior.) Selvagens canibais como eram, não é preciso 
dizer que não apenas matavam, mas também devoravam a vítima. O violento pai primevo fora sem 
dúvida o temido e invejado modelo de cada um do grupo de irmãos: e, pelo ato de devorá-lo, realizavam a 
identificação com ele, cada um deles adquirindo uma parte de sua força” (Freud, 1913, p. 170). 
 



possivelmente às custas da identificação com o pai incorporado. Resta saber que 

processo levou a uma nova interdição e possibilitou aos homens, mais uma vez, 

renunciarem à satisfação ilimitada de seus instintos e constituírem por si mesmos a 

horda fraterna como princípio da cultura. Segundo Freud (1917): 

 

Creemos que la cultura ha sido creada obedeciendo al impulso de las 
necesidades vitales y a costa de la satisfacción de los instintos, y que 
es de continuo creada de nuevo, en grand parte, del mismo modo, pues 
cada individuo que entra en la sociedad humana repite, en provecho de 
la colectividad, el sacrifício de la satisfacción de sus instintos (Freud, 
1917, p. 2130)64. 
 
 

 Essa questão, segundo Freud, só pode ser elucidada quando se entende que a 

repressão é um processo contínuo. Nessa perspectiva, a idéia de repressão contém a de 

renúncia, visto que a apreende enquanto manifestação de um movimento que depende 

incessantemente da tensão entre a lembrança de um desejo ansiado e a impossibilidade 

de sua realização, gerada pela repressão, que não se dá externamente, mas através da 

internalização da coerção externa, por meio da identificação, e que deve ser 

compreendida como parte do processo do avanço civilizatório. 

 Se a cena da comida totêmica é emblema da origem da cultura, é possível 

afirmar que a repressão primitiva deu-se no momento em que se instaurou a primeira 

proibição posterior ao cometimento do ato bárbaro, qual seja, o assassinato do pai. 

Quando os irmãos, ao se reunirem e instituírem para si a proibição até a mãe, momento 

posterior à morte e ingestão do pai, deram a repressão como uma necessidade sua de 

impedimento do mesmo ato. 

 A repressão ao desejo comum a todos só aconteceu porque o pai, que em vida 

era tirano e possuía todas as mulheres da tribo - marca de sua onipotência e 

invencibilidade e, por que não, expressão da completude almejada pelos filhos-, 

adquiriu, quando os filhos se identificaram com ele após sua morte e ingestão comum, 

um poder muito maior do que o obtido em vida. O pai assassinado deixou resquícios 

não apenas na consciência moral resultante do conflito proveniente da intenção do 

desejo e seu impedimento, mas representou permanentemente, na esfera da cultura, o 

                                                 
64 “Acreditamos que a civilização foi criada sob a pressão das exigências da vida, à custa da satisfação 
dos instintos; e acreditamos que a civilização, em grande parte, está sendo copnstantemente criada de 
novo, de vez que cada pessoa, assim que ingressa na sociedade humana, repete esse sacrigício da 
satisfação instintual em benefício de toda a comunidade” (Freud, 1917, p. 35-36). 
  



ato bárbaro realizado. O que instaurou a repressão como o elemento capaz de, ao 

mesmo tempo, impedi-lo e de rememorá-lo e, portanto, como elemento fundador da 

cultura como possibilidade de emancipação e como lembrança da barbárie interditada 

na sua origem. 

 O pai internalizado significa, portanto, a lei, a regulamentação, não como ordem 

externa que deve ser cumprida, mas como lei que se incorpora ao filho, representante da 

civilização, e passa a constituí-lo internamente, crivando, em sua constituição psíquica, 

uma instância constitutiva da consciência, que, a partir desse processo, não pode ser 

mais considerada na perspectiva única das idéias conscientes.  

A consciência, o eu do indivíduo, contém, ao mesmo tempo, esse desconhecido 

objeto de desejo que se impulsiona à realização, pertencente ao id, e a marca revestida 

dessa tragédia humana. O assassinato do pai legou a formação de uma consciência 

moral responsável pela constante tensão entre o desejo de completude e a 

impossibilidade de sua realização. Tensão que, internamente, evidencia o embate entre a 

idéia inconsciente de realização do ato bárbaro e o pai incorporado que deu origem ao 

supereu e impede, por meio da repressão, a realização do mesmo ato. 

 

3.4- A internalização da repressão: identificação e teoria dos instintos 

 

 A identificação é, portanto, elemento decisivo do processo de repressão. 

Segundo Freud (1920), a identificação permite a formação do laço afetivo-libidinal que 

possibilita aos homens internalizarem o pai morto, representante contínuo da lembrança 

do desejo almejado e da necessidade da cultura como reguladora das relações entre os 

homens. A cultura, tal como o pai internalizado, representa também esses dois 

momentos: o desejo e a sua impossibilidade de realização.  

Nessa perspectiva, quando o pai é internalizado através do processo de 

identificação, a repressão do desejo passa a processo interno que envolve, 

concomitantemente, o princípio da realidade e o princípio do prazer, o inconsciente e o 

consciente, estabelecendo uma dualidade permanente na relação entre a cultura e a 

sexualidade, agora não mais como um aspecto externo, mas por laços afetivos intensos, 

que colocam na cultura a marca da subjetividade humana e, nessa, a marca daquela. A 

necessidade das regulamentações entre os homens não constitui, portanto, lei externa, 

mas lei instituída interna e subjetivamente. 



Além disso, é necessário pensar na instituição dos laços afetivos-libidinais tanto 

quanto no estabelecimento de vínculos com o pai internalizado e os irmãos e, portanto, 

com os representantes da ordem civilizatória. Segundo Freud (1920), “(...) no habremos 

de olvidar que la reivindicación de igualdad formulada por la masa se refiere tan sólo a 

los indivíduos que la constituyen, no al jefe. Todos los indivíduos quieren ser iguales, 

pero bajo el domínio de um caudillo”65 (p. 2595). 

 A cultura tem, na sua origem, a realização de um ato bárbaro reprimido pelos 

homens, de certa forma por amor e necessidade. Para Freud (1930), os pais da cultura 

humana são “Eros e Ananké” (amor e necessidade). A dúvida que se coloca é por que, 

ainda que tenham renunciado à satisfação ilimitada dos instintos – momento que tem 

seu emblema do ponto de vista filogenético na cena da comida totêmica –, os homens 

carregam uma hostilidade tão premente contra a cultura? E até que ponto essa cultura 

pode atender aos ideais de felicidade almejados pelos homens - que incluem intensas 

sensações de prazer e a ausência de dor -, se sua existência tem sido sentida como um 

fardo demasiado pesado? 

 Para que o indivíduo renuncie à satisfação ilimitada e siga as exigências 

culturais, é necessário que a realização do desejo em seu fim não inibido lhe 

proporcione um desprazer maior do que o prazer obtido pela sua consecução. Freud, em 

1921, no texto Psicología de las masas y analisis del yo66, afirma que, para a formação 

das massas, da qual a cultura pode ser um representante, é condição necessária que 

exista algo entre os indivíduos que os impulsione a abdicar de sua condição individual, 

para se ligarem afetivamente entre si, ou seja, por laços que Freud (1921) irá denominar 

libidinais. Essa condição necessária é o desejo comum a todos os filhos que 

renunciaram ao desejo de onipotência e completude e se tornaram iguais perante o pai, 

para garantir que continuariam vivos e protegidos de qualquer ameaça, aliviando-se da 

culpa assombrosa do desejo contido, embora ilimitado. 

 O desejo comum a todos os filhos submetidos à horda paterna não era outro 

senão o de ocupar o lugar do pai, o da onipotência humana, e possuir a mãe, símbolo do 

acesso a todos os prazeres. Ambas as interdições, instauradas agora pelos filhos a partir 

da internalização do pai, coincidem com as duas proibições do complexo de Édipo do 

ponto de vista do desenvolvimento libidinal do indivíduo isolado, quais sejam: as 

                                                 
65 “Não nos esqueçamos, contudo, de que a exigência de igualdade num grupo aplica-se apenas aos 
membros e não ao líder. Todos os membros devem ser iguais uns aos outros, mas todos querem ser 
dirigidos por uma só pessoa” (Freud, 1920, p. 154). 
66 Psicologia de Grupo e Análise do Ego 



proibições do homicídio e do incesto, decisivas na formação dos laços libidinais que 

unem os indivíduos e promovem a sua vinculação, visto que a proibição reitera a força 

do desejo reprimido. Mais uma vez, não é possível diferenciar o processo do 

desenvolvimento individual e o da espécie. Afinal, a identificação que se deu na 

infância com a figura paterna se repete na história da humanidade com a identificação e 

posterior introjeção da cultura no lugar do pai, ainda que a cultura se torne o emblema 

desse. Segundo Freud (1930), no adulto, “(...) el lugar del padre o de ambos personajes 

parentales es ocupado por la más vasta comunidad humana”67 (p. 3054). 

 

En todo lo que sigue adoptaré, pues, el puento de vista de que la 
tendência agresiva es una disposición instintiva innata y autônoma del 
ser humano; además, retomo ahora mi afirmación de que aquélla 
constituye el mayor obstáculo con que tropieza la cultura. En el curso 
de esta investigación se nos impulso alguna vez la intuición de que la 
cultura sería un proceso particular que se desarrolla sobre la 
Humanidad, y aín ahora nos subyuga esta idea. Anãdiremos que se 
trata de un proceso puesto al servicio del Eros, destinado a condensar 
en una unidad vasta, en la Humanidad, a los indivíduos aislados, luego 
a las famílias, las tribus, los pueblos y las naciones. No sabemos por 
qué es preciso que sea así: aceptamos que es, simplemente, la obra del 
Eros. Estas masas humanas han de ser vinculadas libidinalmente, pues 
ni la necesidad por si sola ni las netajas de la comunidad de trabajo 
bastarían para mantenerlas unidas (Freud, 1930, p. 3052)68. 
 
 

 A teoria dos instintos desenvolvida por Freud é fundamental ao tema da cultura 

face à constatação da agressividade como elemento permanente e constante da natureza 

humana, mesmo subjugada ao desenvolvimento civilizatório. Aliás, antes desse, seria 

impossível falar de natureza humana. Portanto, a teoria dos instintos é subsidiada pela 

repressão como categoria que fundamenta a possibilidade do processo civilizatório e a 

sua contraface constitutiva: a agressividade. Ambas são possibilidades históricas 

possíveis e permanentes no curso da humanidade e justificam a existência da cultura e 

                                                 
67 “(...) o lugar do pai ou dos dois genitores é assumido pela comunidade humana mais ampla” (Freud, 
1930, p.148). 
68 “Em tudo o que se segue, adoto, portanto, o ponto de vista de que a inclinação para a agressão 
constitui, no homem, uma disposição instintiva original e auto-subsistente, e retorno à minha opinião de 
que ela é o maior impedimento à civilização. Em determinado ponto do decorrer dessa investigação, fui 
conduzido à idéia de que a civilização constituía um processo especial que a humanidade experimenta, e 
ainda me acho sob a influência dela. Posso agora acrescentar que a civilização constitui um processo a 
serviço de Eros, cujo propósito é combinar indivíduos humanos isolados, depois família, depois ainda, 
raças, povos e nações numa única grande unidade, a unidade da humanidade. Porque isso tem de 
acontecer, não sabemos; o trabalho de Eros é precisamente este. Estas reuniões de homem devem estar 
libidinalmente ligadas umas à outras. A necessidade, as vantagens do trabalho em comum, por si sós, não 
as manterão unidas” (Freud, 1930, p. 145). 
 



da sexualidade como dimensões concretas, objetivas e paradoxais. Portanto, a cultura 

não é a possibilidade da superação da violência do desejo que se encontra em sua 

origem, mas da barganha com o mesmo, o que não deixa de gerar hostilidade em sua 

direção, ainda que seja, com todas as suas restrições, a possibilidade de realização 

humana e, por isso mesmo, obra de Eros. 

Os instintos eram considerados por Freud, em seus textos anteriores a 1915, 

como duplos, no sentido de sua natureza, divididos, portanto, entre instintos do eu e 

instintos objetais. O segundo era considerado libidinal ou sexual e o primeiro, instinto 

de autoconservação. Ao progredir na análise do instinto do sadismo (Freud, 1930), que, 

ao contrário do que supunha, não tinha o amor como motivo de enlace libidinal a outro 

objeto, mas o de causar a dor através de uma vinculação sexual ao mesmo tempo sentida 

pelo eu como uma possibilidade de prazer, Freud constata também a origem sexual dos 

instintos do eu e não apenas dos libidinais. O instinto libidinal seria, em sua origem, o 

narcisista ou instinto do eu, orientado até os objetos e que pode retornar ao eu, seu lugar 

de origem.  

Essa constatação poderia levar à suposição de que não existiria dualidade entre 

os instintos, vez que todos seriam libidinais e tenderiam sempre a esse tipo de 

vinculação com outro objeto. Em Mas allá del principio del prazer69 (1920), partindo da 

análise e da natureza dos instintos em sua conexão com o princípio do prazer e da 

realidade, Freud questiona a emergência de um instinto destinado a repetir e a buscar 

sempre a satisfação num estado anterior, instinto denominado por ele de impulso de 

repetição. O indivíduo seria capaz de reproduzir em sua vida não apenas os 

acontecimentos que lhe proporcionaram sensação de bem-estar, mas também aqueles 

que, no momento de seu acontecimento, lhe causaram intensa dor. 

Em 1920, Freud já afirmava que, no intuito dessa repetição, o indivíduo 

consegue, além de elaborar um acontecimento sentido noutro momento como 

insatisfatório, inverter a situação e tornar-se agente at ivo, causando ele próprio a dor 

que outrora sentiu, não mais sendo sujeito do desprazer70. Quando o instinto que 

anteriormente causou desprazer ao eu se vincula a um outro objeto, infringindo a ele a 

dor sentida anteriormente pelo eu, pode essa mesma instância sentir prazer e 

proporcionar ao outro a mesma dor outrora sentida. Dessa forma, não são esses instintos 

                                                 
69 Mais Além do Princípio do Prazer 
70 Ver, em Mas allá del principio del prazer, a observação de Freud sobre uma criança de um ano e meio, 
através da qual ele chega ao esclarecimento do impulso de repetição. 



da mesma espécie, ainda que todos sejam em sua origem sexuais e limitados em seu fim 

direto. O que explicaria, então, essa natureza instintual que tende ao mesmo tempo à 

vinculação libidinal com um objeto e à reconstrução de um estado anterior, dado que a 

repetição de um ato desprazeroso pode ser feita inúmeras vezes na iminência de buscar 

um prazer primitivo com a consecução do mesmo instinto? 

Segundo Freud (1930), a dupla natureza do instinto é a sua verdadeira natureza. 

O mesmo instinto proveniente do eu traz em seu veio, ao mesmo tempo, a agressividade 

e a necessidade de sua contenção, não sendo por outro motivo que uma parte desse 

instinto tende para diante, enquanto a outra parte pressiona no sentido contrário de 

promover a reconstrução do estado anterior. Essa dupla potencialidade do desejo não é 

um processo natural, mas torna-se possível mediante a repressão dos instintos em sua 

estreita conexão com a sexualidade, o que possibilita a permanência do duplo 

movimento, definido por Freud (1930) como movimento em direção à vida. Dessa 

forma, o instinto de morte, que tem seu maior representante na agressividade humana, 

só pode ser percebido e contido quando amalgamado a Eros. Caso contrário, ele atua 

silenciosamente. 

 

Partiendo de ciertas especulaciones sobre el origen de la vida y sobre 
determinados paralelismos biológicos, deduje que, además del instinto 
que tiende a conservar la substancia viva y a condensarla en unidades 
cada vez mayores, debía existir outro, antagônico de aquél, que 
tendiese a disolver estas unidades y a retornalas al estado más 
primitivo, inorgânico. De modo que además del Eros habría un 
instinto de muerte; los fenômenos vitales podrían ser explicados por la 
interacción y el antagonismo de ambos (Freud, 1930, p. 3050)71. 
 
 

 Parece compreensível, então, a idéia de que a realização de um determinado 

instinto que tende sempre à satisfação possa causar desprazer a uma instância e prazer a 

outra. E a vida se constitui, portanto, como a luta desses instintos que se dão na esfera 

do eu em contraditoriedade. Ocorre que esse duplo movimento representa a atuação 

contínua da repressão no eu, que não permite a reconstrução desse estado anterior à 

medida que transforma uma possibilidade de prazer em desprazer, fazendo com que o 

                                                 
71 “Partindo de especulações sobre o começo da vida e de paralelos biológicos, concluí que, ao lado do 
instinto para preservar a substância viva e para reuni-la em unidades cada vez maiores, deveria haver 
outro instinto, contrário àquele, buscando dissolver essas unidades e conduzi-las de volta a seu estado 
primevo e inorgânico. Isso equivalia a dizer que, assim como Eros, existia também um instinto de morte. 
Os fenômenos da vida podiam ser explicados pela ação concorrente, ou mutuamente oposta, desses dois 
instintos” (Freud, 1930, p.141). 
 



instinto seja obrigado a permanecer atuando para a busca de uma outra satisfação que, 

continuamente, permanecerá de alguma forma sempre incompleta, visto que também a 

repressão é um movimento contínuo. Nessa perspectiva, o instinto se submete às 

demandas do eu para continuar vivo em busca de novas satisfações só possíveis por 

meio da subsunção à realidade, componente agora permanente do eu, via repressão e 

formação do supereu. 

 No entanto, quando essa satisfação postergada não advém da cultura, enquanto 

instância internalizada por meio da repressão, a teoria dos instintos evidencia que ela 

pode ser buscada em um estado originário, no qual as gratificações poderiam ser obtidas 

ainda que de forma regressiva, visto que o objeto ainda não existia enquanto objeto 

externo, senão que era extensão do eu primitivo e narcísico. É necessário compreender 

esse processo por meio do qual a agressividade, também originária e primitiva, que 

encontra expressão no desejo de completude, pode driblar a repressão e retornar de 

forma intensificada e hostilizada para a cultura ou para o próprio indivíduo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 



O RETORNO DO REPRIMIDO 

 

O dom de despertar no passado as sentelhas da esperança é privilégio 
exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão 
em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer.  
                                                                                Walter Benjamin 
 
O desejo de libertar-se do passado justifica-se: não é possível viver á sua 
sombra e o terror não tem fim quando culpa e violência precisam ser pagas 
com culpa e violência; e não se justifica porque o passado de que se quer 
escapar ainda permanece muito vivo. O nazismo sobrevive, e continuamos 
sem saber se o faz apenas como fantasma daquilo que foi tão monstruoso a 
ponto de não sucumbir à própria morte, ou se a disposição pelo indizível 
continua presente nos homens bem como nas condições que os cercam.  
                                                                             Theodor Adorno 
 

 

A repressão transforma, a princípio, uma possibilidade de prazer em desprazer, 

não tendendo a outro fim senão à consecução da vida em conexão com a morte e, 

portanto, se mostra como o processo primeiro que possibilitou a origem da cultura. Não 

fosse a transformação de uma possibilidade de prazer em seu contrário, o instinto, em 

sua totalidade, poderia ser satisfeito em um só tempo, o que impossibilitaria a cultura, 

tendo em vista que um de seus duplos é a agressividade não canalizada e direta. A 

finalidade última da cultura é, assim, proporcionar ao homem a busca desse prazer 

primitivo e interditado, e não em sua plenitude, mas através da limitação de seus fins. É 

nessa perspectiva que a luta entre a vida e a morte, da qual a cultura é produto, é 

expressão da eterna luta inconciliável também entre a cultura e a sexualidade, processo 

pelo qual a repressão é responsável. 

 A repressão dos instintos se encontra a serviço do instinto da vida, o desejo 

reprimido sendo o fator impulsor que não permite a detenção do instinto numa fase 

anterior. É a repressão realizada pelo supereu, instância pertencente ao eu, responsável 

pelo interdito do desejo, que o coloca a serviço da vida e em movimento. Sem isso, não 

existiria o descompasso entre a satisfação buscada e a satisfação obtida, que impulsiona 

o instinto na direção do objeto, almejando outras satisfações. A ausência desse 

descompasso deteria o instinto em fases anteriores do seu desenvolvimento, na tentativa 

de buscar o prazer primitivo experimentado. A repressão converte o instinto em pulsão 

de vida, fazendo com que essa siga adiante na busca da satisfação almejada, barrada 

pela repressão. Caso contrário, o desejo poderia se liquidar na pulsão da morte. Segundo 

Freud (1915), não é possível perder de vista que 

 



el motivo y la intención de la represión eran evitar el displacer. De ella 
se deduce que el destino del montante de afecto de la representación 
es mucho más importante que el de la idea, circunstancia decisiva para 
nuestra concepción del proceso represivo. Como una represión no 
consigue evitar el nacimiento de sensaciones de displacer o de 
angustia, podemos decir que há fracasado, aunque haya alcanzado su 
fin en lo que respecta a la idea. Naturalmente, la represión fracasada 
há de interesarnos más que la conseguida, la cual escapa casi siempre 
a nuestro examen (Freud, 1915, p. 2057)72. 
 
 

 Dessa idéia se deduz que o desejo é afeto e representação, o primeiro ligado à 

energia, libido, e o segundo, à idéia, conteúdo. Se a repressão do desejo impede que a 

idéia primitivamente vivida pelo sujeito como prazerosa retorne à consciência, não se 

pode dizer o mesmo no que se refere à energia investida na representação. O que sofre a 

repressão não é a energia instintiva, mas a representação ligada ao afeto. Esse afeto, por 

sua vez, se transforma em angústia. Segundo Freud (1915), a parte fracassada da 

repressão, a angústia, é a percepção da consciência da tensão entre o desejo e a 

impossibilidade de realização completa e, em certo sentido, da tensão entre o eu e o 

ideal do eu, que almejam fins diferentes.  

Esse é o móbile da repressão, processo contínuo realizado permanentemente, e 

por cuja mobilidade ou tendência em direção à vida a angústia é responsável. Para 

Freud (1915), “no debemos representarnos su proceso como un acto único, de efecto 

duradero, semejante, por ejemplo, al de dar muerte a un ser vivo. Muy ao contrário, la 

represión exige un esfuerzo continuado, cuya interrupción la llevaría ao fracaso, 

haciendo preciso un nuevo acto represivo”73 (p. 2056). 

 Nessa perspectiva, a angústia, entendida como a parte fracassada da repressão, é 

o que a movimenta e a torna contínua, impedindo que se esgote num movimento único 

de retorno à satisfação primitiva na qual todas as gratificações idealizadas e obtidas 

seriam possíveis. A angústia proveniente dessa tensão entre o eu e o ideal do eu é, 

                                                 
72 “(...) o motivo e o propósito da repressão nada mais eram do que a fuga ao desprazer. Depreende-se 
disso que a vicissitude da quota de afeto pertencente ao representante é muito mais importante do que a 
vicissitude da idéia, sendo esse fato decisivo para nossa avaliação do processo da repressão. Se uma 
repressão não conseguir impedir que surjam sentimentos de desprazer ou de ansiedade, podemos dizer 
que falhou, ainda que possa ter alcançado seu propósito no tocante à parcela ideacional. Evidentemente, 
as repressões que falharam, exercerão maior influência sobre o nosso interesse do que qualquer outra que 
possa ter sido bem sucedida, já que esta, na maioria das vezes, escapará ao nosso exame” (Freud, 1915, p. 
177). 
 
73 “O processo de repressão não deve ser encarado como um fato que acontece uma vez, produzindo 
resultados permanentes, tal como, por exemplo, qundo se mata um ser vivo que, a partir de então, está 
morto; a repressão exige um dispêndio persistente de força, e se esta viesse a cessar, o êxito da repressão 
correria perigo, tornando um ato de repressão” (Freud, 1915, p. 174). 



portanto, decisiva no que concerne à repressão, pois ela é a evidência da tensão entre a 

sexualidade, que não cessa de atuar sob a forma do desejo (mesmo interditado), e a 

cultura que, mesmo repressiva, é a única capaz de promover gratificações substitutivas 

que impedem o aniquilamento do desejo através da pulsão de morte. A cultura é a via 

capaz de manter em constante tensão a pulsão de morte e de vida, a destruição e a vida, 

por meio da repressão.  

No entanto, se a repressão é movimento em direção à vida, ela pode se tornar 

também, exclusivamente, o retorno do reprimido que a cultura conteve por meio de 

limitações impostas às gratificações, tornando-se expressão da realização de apenas um 

dos pólos reprimidos, quando isolada do sentido que lhe permitiu dominar o desejo em 

sua plenitude. 

  Supor a inexistência da angústia é supor a ausência de tensão entre o eu e o ideal 

do eu, responsável pelo sentido da repressão que movimenta em direção à vida. Afinal, 

a angústia nada mais é do que o mal estar proveniente dessa tensão, denominada por 

Freud de parte da repressão fracassada e que tem escapado freqüentemente a diversas 

análises e movimenta o processo ainda que de forma silenciosa. A repressão fracassada, 

responsável pelo surgimento da angústia, permanece atuante, se não em sua forma 

manifesta, canalizada para o mundo externo e para a cultura, possivelmente em sua 

forma dissimulada, dirigida para o lugar de onde procede. 

 A análise realizada por Freud (1930) em El Malestar en la Cultura74 remonta à 

questão fundamental dos meios de que a cultura dispõe para manter sobre controle os 

instintos agressivos, reprimidos originalmente, e torná-los “inócuos”, a ponto de tornar 

possível a vida em conjunto, apesar da hostilidade que os homens nutrem contra ela, 

que, possibilidade universal da existência, restringe demasiadamente as pretensões 

individuais de felicidade e de liberdade. 

 O primeiro “progresso” cultural ocorrido no âmbito das relações humanas foi 

certamente a internalização da autoridade, que passou a não se dar mais externamente, 

mas a compor a esfera psíquica desde seus processos internos. Segundo Freud (1930), 

junto com a autoridade, também se introjeta tudo o que ela representou externamente, 

inclusive a agressão correspondente às proibições e interdições que essa representava. 

 

La agresión es introyectada, internalizada, devuelta en realidad al 
lugar de donde procede: es dirigida contra el próprio yo, 

                                                 
74 O Mal estar na Civilização 



incorporándose a una parte de este, que en calidad de super-yo se 
opone a la parte restante, y asumiendo la función de “conciencia” 
[moral], despliega frente al yo la misma dura agresividad que el yo, de 
buen grado, habría satisfecho en individuos extranos. La tensión 
creada entre el severo super-yo y el yo subordinado al mismo la 
calificamos de sentimiento de culpabilidad; se manifiesta bajo la 
forma de necesidad de castigo (Freud, 1930, p. 3053)75. 
 
 
 

 Dessa forma, a cultura debilita os seus membros, sobrevivendo à custa de seus 

sacrifícios, que se convertem em exigências internas ligadas ao aumento da renúncia 

instintual, pois a hostilidade resultante desse processo é incorporada ao eu e não 

canalizada para o mundo. A internalização da repressão que leva à formação do supereu 

via identificação permite a distinção entre renúncia e repressão. Se fosse conseqüência 

do medo à autoridade exterior e, portanto, o temor pela perda do amor da autoridade, a 

renúncia fundaria uma condição na qual, uma vez acontecida, desapareceria a tensão 

proveniente do desejo não realizado e da proibição que o impossibilitou. Com a 

introjeção da autoridade na consciência e, portanto, com a formação do supereu, 

estreita-se a distância entre o propósito e a realização do desejo, de modo que não há 

como escapar à indulgência da consciência moral.  

Se a autoridade é internalizada, “(...) la influencia de su gênesis, que hace 

perdurar lo pasado y lo superado, se manifiesta por el hecho de que em el fondo todo 

queda como era ao principio” 76 (Freud, 1930, p.3055). Nesse sentido, não faz diferença 

se o desejo foi ou não realizado, de modo que a simples intenção, a mera existência do 

desejo é suficiente para possibilitar o desenvolvimento do sentimento de culpabilidade, 

tendo em vista que esse é a evidência da tensão entre o ato desejado e a sua lembrança 

através do supereu, que exerce a proibição e a condenação ainda que exclusiva ao 

desejo renunciado. Afinal, anteriormente à primeira renúncia, o desejo era violento, 

hostil, agressivo e segue dessa maneira de forma canalizada ou, quiçá, sublimada. Essa 

é a lembrança que se perpetua através da autoridade que, se era objeto de amor e 

                                                 
75 “Sua agressividade é introjetada, internalizada; ela é, na realidade, enviada de volta para o lugar de 
onde proveio, isto é, dirigida no sentido de seu próprio ego. Aí, é assumida por uma parte do ego, que se 
coloca contra o resto do ego, como superego, e que então, sob a forma de ‘consciência’, está pronta para 
pôr em ação contra o ego a mesma agressividade rude que o ego teria gostado de satisfazer sobre outros 
indivíduos, a ele estranhos. A tensão entre o severo superego e o ego, que a ele se acha sujeito, é por nós 
chamada de sentimento de culpa; expressa-se como uma necessidade de punição” (Freud, 1930, p. 146-
147). 
 
76 “(...) contudo, a influência genética, que conduz à sobrevivência do que passou e foi superado, faz-se 
sentir no fato de, fundamentalmente, as coisas permanecerem como eram de início” (Freud, 1930, p. 149). 



veneração, significava também impedimento, ameaça, sentimentos introjetados 

juntamente com ela. Mais uma vez, evidencia-se que o desejo se encontra tão só 

reprimido e não esquecido, no suposto de que também a culpa é expressão do retorno de 

um desejo deformado.  

 A estreita relação que se forma entre o sentimento de culpabilidade e o avanço 

do processo civilizatório parece cada vez mais compreensível. Se a repressão é condição 

de existência da civilização, seu excesso constitui obra das instituições culturais que se 

tornaram expressão da cultura e não cessam de promover a acentuação desse sentimento 

e, portanto, da angústia proveniente desse excesso. O aumento do sentimento de 

culpabilidade leva ao aumento da angústia, instinto que sofreu a repressão e que 

permaneceu desligado de qualquer representação, como já apontava Freud 

anteriormente. 

 

Quizá convenga senãlar aqui que el sentimiento de culpabilidad no es, 
en el fondo, sino una variante topogáfica de la angustia, y que en sus 
fases ulteriores coincide por completo con el miedo al super-yo. Por 
outra parte, en su relación con la consciencia, la angustia presenta las 
mismas extraordinárias variaciones que observamos en el sentimiento 
de culpabilidad. Em una u otra forma, siempre hay angustia oculta trás 
todos los sintomas; pero mientras en ciertas ocasiones acapara 
ruidosamente todo el campo de la consciencia, en otras se oculta a 
punto tal, que nos vemos obligados a hablar de una “angustia 
inconsciente”, o bien para aplacar nuestros escrúpulos psicológicos; 
ya que la angustia no es, en principio, sino una sensación, hablaremos 
de “posibilidades de angustia”. Por eso también se concibe facilmente 
que el sentimiento de culpabilidad engendrado por la cultura no se 
perciba como tal, sino que permanezca inconsciente en gran parte o se 
exprese como un malestar, un descontento que se trata de atribuir a 
otras motivaciones (Freud, 1930, p. 3061)77. 
 
 
 

  A severidade do supereu não reconhece o excesso de repressão, responsável pelo 

excesso de angústia, como virtude, mas como desejo primitivo que sempre almejou a 

                                                 
77 “Aqui, talvez, nos possamos alegrar por termos assinalado que, no fundo, o sentimento de culpa nada 
mais é do que uma variedade topográfica da ansiedade; em suas fases posteriores, coincide 
completamente com o medo do superego. E as relações da ansiedade com a consciência apresentam as 
mesmas e extraordinárias variações. A ansiedade está sempre presente, num lugar ou outro, por trás de 
todo sintoma; em determinada ocasião, porém,toma, ruidosamente, posse da totalidade da consciência, ao 
passo que, em outra, se oculta tão completamente, que somos obrigados a falar de ansiedade inconsciente, 
ou, se desejamos ter uma consciência psicológica mais clara – visto a ansiedade ser, no primeiro caso, 
simplesmente um sentimento -, das possibilidades de ansiedade. Por conseguinte, é bastante concebível 
que tampouco o sentimento de culpa produzido pela civilização seja percebido como tal, e em grande 
parte permaneça inconsciente, ou apareça como uma espécie de mal-estar, uma insatisfação, para a qual 
as pessoas buscam outras motivações” (Freud, 1930, p. 159-160). 
 



mais completa satisfação em toda a dualidade do instinto e, portanto, também da 

agressividade que o compõe. Isso ocorre de modo que se acentua crescentemente a 

renúncia ao desejo através da severidade do supereu, sem que haja aumento da 

gratificação ou mesmo da possibilidade satisfatória de canalização, que poderia provir 

da cultura em sua expressão contraditória, visto que essa, apesar de aparentemente 

possibilitar aos homens os mais desenvolvidos meios de domínio da natureza, que, 

histórica e subjetivamente, representaram uma possibilidade de libertação e felicidade 

(mesmo não realizada), também não consegue tornar o homem mais feliz. Ao contrário, 

sua hostilidade, cada vez mais intensa, denuncia insatisfação, que, se é originária, visto 

que é condição de existência da cultura limitar o desejo individual, se encontra cada vez 

mais acentuada. Mais uma vez, é possível a analogia com a religião, da forma como 

Freud a analisa em 1939, em Moises y la religion monoteista78.  

 

La religión que comenzó con la prohibición de formarse una imagen 
de Dios evoluciona cada vez más en el curso de los siglos, hasta 
convertirse en una religión de la renuncia instintual. No es que exija la 
abstinencia sexual; se conforma con una limitación sensible de la 
libertad sexual. Sin embargo, Dios es apartado completamente de la 
sexualidad y exaltado a un ideal de perfección ética; pero la ética 
equivale a la limitación instintual (Freud, 1939, p. 3312)79. 
 
 
 

 Em El Malestar en la Cultura80 (1930), Freud afirma que “la ética aborda aquel 

punto que es fácil reconocer como él más vulnerable de toda cultura. Por conseguinte, 

debe ser concebida como una tentativa terapêutica, como un ensayo destinado a lograr 

mediante um imperatívo del super-yo lo que antes no pudo alcanzar la restante labor 

cultural”81 (p.3065). Esse parece ser um exemplo claro do que as instituições culturais 

promovem a partir da acentuação do sentimento de culpabilidade.  

                                                 
78 Moisés e o Monoteísmo 
79 “A religião que começou com a proibição de fabricar uma imagem de Deus transforma-se cada vez 
mais, no decurso dos séculos, numa religião de renúncias instintuais. Não é que ela exija abstinência 
sexual; contenta-se com uma acentuada restrição da liberdade sexual. Deus, contudo, afasta-se 
inteiramente da sexualidade e eleva-se para o ideal de perfeição ética. Mas a ética é uma limitação do 
instinto (Freud, 1939, p. 141). 
80 O Mal Estar na Civilização 
81 “As pessoas, em todos os tempos, deram o maior valor à ética, como se esperassem que ela, de modo 
específico, produzisse resultados especialmente importantes. De fato, ela trata de um assunto que pode ser 
facilmente identificado como sendo o ponto mais doloroso de toda a civilização. A ética deve, portanto 
ser considerada como uma tentativa terapêutica – como um esforço por alcançar, através de uma ordem 
do superego, algo até agora não conseguido por meio de quaisquer outras atividades culturais” (Freud, 
1930, p. 167). 



A renúncia passou a ser, ao mesmo tempo e em si mesma, meio e fim último, de 

forma que não pode ser contestada como princípio ético, à medida que se converteu na 

limitação sexual no instante em que se apartou de seu sentido, que é a própria cultura e 

os homens que a possibilitaram. Quando Deus se separa da sexualidade, os homens 

fazem o mesmo, mas de forma ilusória, preservando uma de suas faces, a da renúncia 

instintual, mesmo que essa tenha se descolado de sua finalidade última, que seria a 

tensão entre a sexualidade e a cultura, e, portanto, formas de gratificações postergadas 

que viriam por meio do confronto com a autoridade internalizada, enfim, da cultura e da 

renúncia ao desejo que possibilitou sua existência. Ao fim e ao cabo, esse é o sentido 

que justifica a repressão. 

 Dessa forma, sobrevive a repressão na ausência da tensão originária entre a 

realização do desejo e seu impedimento, tendo em vista que ela é movimento e não 

cessa de atuar e, por isso, leva ao retorno do instinto indomado, implacável e 

transfigurado, de forma silenciosa, mas atuante. Por esse processo, a hostilidade advinda 

da renúncia ao desejo originário adquire um poder maior à medida que não encontra a 

significação dessa hostilidade, porque a tensão que a significaria tornou-se obsoleta. 

Essas são as conseqüências e as contradições do aumento da severidade do supereu, sem 

dúvida um avanço das relações humanas que, ao mesmo tempo, possui sua contraface, 

quando submetida a falsas conciliações advindas do avanço tecnológico da cultura. 

 O aumento da consciência de culpabilidade na ausência da ambivalência que lhe 

deu origem, ambivalência que só pode existir quando mantida a tensão própria à sua 

existência, leva à severidade do supereu e, conseqüentemente, ao aumento do 

desenvolvimento da angústia proveniente do temor ao supereu. Como já afirmava 

Freud: 

 

El enunciado de esta idea nos permitirá comprender al punto por qué 
el tema debía parecernos tan confuso e impenetrable; en efecto, nos 
dice que si bien al principio la conciencia moral (más exactamente: la 
angustia, convertida depués em conciencia) es la causa de la renuncia 
a los instintos, posteriormente, en cambio, esta situación se invierte: 
toda renuncia instintual se convierte entonces en una fuente dinâmica 
de la conciencia moral; toda nueva renuncia a la satisfacción aumenta 
su severidad y su intolerância (Freud, 1930, p.3056-3057)82. 

                                                 
82 “Essa idéia é de um tipo que nos capacita compreender por que o tema geral estava fadado a nos 
parecer confuso e obscuro, pois nos diz que, de início, a consciência (ou, de modo mais correto, a 
ansiedade que depois se torna consciência) é, na verdade, a causa da renúncia instintiva, mas que, 
posteriormente, o relacionamento se inverte. Toda renúncia ao instinto torna-se agora uma fonte dinâmica 



 
 

 Essa relação entre a consciência moral, o sentimento de culpabilidade e o 

supereu está marcada na história e se evidencia nos mais diversos texto de Freud. Em 

Totem e Tabu (1913), ele analisa a ambivalência de forma coerente com suas 

interpretações posteriores a respeito da repressão e da religião e a mostra decisiva 

quanto aos desdobramentos das mudanças no âmbito da cultura. Ao afirmar que o tabu, 

diferentemente da neurose, consiste numa formação social, Freud insiste que, nele, a 

ambivalência dos sentimentos é preservada, enquanto, na neurose, ela é negada e 

travestida de um sentimento moralmente mais elevado, independente do conflito, que é 

inerente à formação social que engendra a tensão entre o individual e o coletivo, ou seja, 

tendência à satisfação do instinto e sua proibição, tensão ligada à própria natureza do 

tabu. 

 

Pero si es dado admitir ya, como un hecho cierto, que en la vida 
psíquica del primitivo desempeña la ambivalencia un papel 
infinitamente mayor que en la del hombre civilizado de nuestros dias. 
La disminución de esta ambivalência ha tenido por corolário la 
desparición progresiva del tabu, que no es sino un sintoma de 
transacción entre las dos tendencias en conflicto (Freud, 1913, p. 
1790)83. 
 
 

Freud (1913) afirma que “el tabu há nacido en el terreno de una ambivalencia 

afectiva”84 (p. 1786). Mas, nas civilizações atuais, essa ambivalência tem encontrado 

cada vez menos suas formas de expressão cultural, vez que a neurose é evidência de um 

desejo insatisfeito, não canalizado efetivamente na cultura, e que se converteu num 

sintoma individual ou, quando muito, num sintoma coletivo, que pode encontrar 

expressão, por exemplo, na religião. Essa constitui uma ilusão da qual os homens 

necessitam para viver num mundo que permite cada vez menos satisfações que não 

sejam regressivas, precisamente porque as satisfações que poderiam advir da cultura e, 

portanto, da civilização, se emascularam com a perda do seu sentido concreto e, 

                                                                                                                                               
de consciência, e cada nova renúncia aumenta a severidade e a intolerância dessa última” (Freud, 1930, p. 
152). 
 
83 “Mas este exemplo sugere a probabilidade de que os impulsos psíquicos dos povos primitivos fossem 
caracterizados por uma quantidade maior de ambivalência que a que se pode encontrar no homem 
moderno civilizado. É de supor-se que, como essa ambivalência diminuiu, o tabu (sintoma da 
ambivalência e um acordo entre os dois impulsos conflitantes) lentamente desapareceu” (Freud, 1913, p. 
88). 
 
84 “(...) o tabu desenvolveu-se com base numa atitude emocional ambivalente” (Freud, 1913, p. 83). 



portanto, com a perda do seu sentido paradoxal (confronto interno entre a vida instintiva 

e a cultura) (Freud, 1927). 

 A repressão na sociedade civilizada não é mais afetada pelos mandamentos 

morais, à medida que se converteu na própria consciência moral, que se tornou 

conseqüência da renúncia instintual. Isso evidencia a cisão entre a moral e a repressão, 

ou seja, entre o sentido da consciência moral que outrora levava à renúncia e à repressão 

enquanto fundamento desse processo.  

 Essas rupturas expressam o esfacelamento do sentido da repressão para os 

homens, que, se sempre foi inconsciente, já pôde ser expressão de uma tensão 

inconciliável entre as exigências do mundo e as limitações instintuais humanas e tinha 

como sentido a possibilidade da existência humana civilizada da qual a cultura era 

manifestação. Do ponto de vista subjetivo, a repressão significa a tensão entre as 

exigências do eu e do ideal do eu, tensão responsável pela formação da identidade que 

só pode se dar por meio do confronto com esse objeto interno.  

Na perspectiva atual, a repressão se torna aparentemente inexistente, na medida 

em que a angústia, um seu produto, passa a ser incorporada ao eu, gerando aumento do 

sentimento de culpabilidade que engendra nova renúncia. O que desapareceu 

efetivamente nesse processo não foi a repressão, senão o reconhecimento da tensão 

responsável pela manutenção da vida, o que remete ao questionamento da 

transformação objetiva do objeto que é internalizado e da posição que ele passa a ocupar 

internamente enquanto representante do supereu. Portanto, a angústia, de forma 

silenciosa, permanece movimentando o sujeito e também a cultura, porque retorna 

expressando o reprimido através de uma angústia deslocada e inconsciente, 

internalizada sem o reconhecimento da tensão que a gerou e tornou, por isso mesmo, a 

consciência moral mais severa e intolerante. 

Para entender essas transformações culturais, Freud (1920) aponta algumas 

questões referentes à posição que o objeto internalizado passa a ocupar no eu, referindo-

se a alguns transtornos patológicos que evidenciam essas diferentes posições assumidas 

internamente pelo objeto e que podem auxiliar na elucidação dos rumos 

contemporâneos da civilização. 

Sendo o supereu um substrato do ideal do eu, e a condição de sua formação, o 

confronto entre o amor e a hostilidade advindos da autoridade internalizada e o eu com 

as reminiscências de seu narcisismo originário, Freud (1933) afirma: o supereu é aquele 

“ con el cual se compara el yo, al cual aspira y cuya demanda de perfección siempre 



creciente se esfuerza en satisfacer”85 (p. 3137). Sendo o confronto contraditório e 

ambivalente do eu e do ideal do eu o elemento fundamental de sua formação, quando a 

autoridade passa a ser internalizada sem esse confronto, que se daria por meio da 

identificação e, posteriormente, pela superação da própria autoridade, pelo descompasso 

entre o ideal almejado e as possibilidades do eu, a identidade se forma na ausência 

daquilo que a possibilitou primitivamente, ou seja, isolada de sua condição primeira de 

existência - o outro - e, nessa perspectiva, também da cultura enquanto algo que lhe 

pertence e não como algo que lhe é externo. 

 A análise de que a severidade do supereu corresponderia à agressividade contra 

o objeto internalizado no próprio eu torna-se mais evidente quando encontra respaldo na 

análise que Freud (1933) realiza sobre a melancolia, afecção na qual: 

 

Mientras que en épocas de salud el melancólico puede ser, como 
cualquier otro individuo, más o menos riguroso consigo mismo, en el 
acceso melancólico el super-yo se hace riguroso en extremo: riñe, 
humilla y maltrata al pobre yo; le hace esperar los peores castigos y le 
reprocha actos muy pretéritos, que a su hora fueron indulgentemente 
juzgados, como si en el intervalo hubiera acumulado las acusaciones, 
habiendo esperado tan sólo su robustecimiento actual para darles 
curso y fundar en ellas una sentencia (Freud, 1933, p. 3135)86. 
 
 

 Segundo Freud (1917), na melancolia, a libido que se encontrava investida no 

enlace afetivo a uma pessoa determinada é retirada por algum motivo, ficando o objeto 

abandonado e a libido à procura de outro investimento. A libido não substitui esse 

objeto abandonado à custa de alguma insatisfação por outro, mas a investe em seu 

próprio eu, levando-o a se identificar com o objeto abandonado e a se tornar objeto de si 

mesmo. 

 A descrição do que ocorre na melancolia remete ao fato de que a identificação 

que precedeu a escolha objetal só pode ter sido dada sobre uma base narcisista, pois, 

frente a qualquer tipo de frustração com o objeto ao qual a libido se encontrava ligada, 

                                                 
85 (...) É também o veículo do ideal do ego, pelo qual o ego se avalia, que o estimula e cuja exigência por 
uma perfeição sempre maior ele se esforça por cumprir” (Freud, 1933, p. 84). 
86 “Embora um melancólico possa, assim como outras pessoas, mostrar um grau maior ou menor de 
severidade para consigo mesmo nos seus períodos sadios, durante um surto melancólico seu superego se 
torna supersevero, insulta, humilha e maltrata o pobre ego, ameaça-o com os mais duros castigos, 
recrimina-o por atos do passado mais remoto, que haviam sido considerados, à época, insignificantes – 
como se tivesse passado todo o intervalo reunindo acusações e apenas tivesse estado esperando por seu 
atual acesso de severidade a fim de apresentá-las e proceder a um julgamento condenatório, com base 
nelas” (Freud, 1933, p. 79). 
 



ela retrocede ao próprio eu ao invés de se ligar a um outro objeto, passando a buscar em 

si as formas de satisfação. Sendo assim, a severidade do supereu diz respeito à 

severidade do próprio eu com relação ao objeto internalizado, agora ocupando o lugar 

do eu e não mais de seu ideal. “De este modo se transformó la pérdida del objeto en una 

pérdida del yo, y el conflicto entre el yo y la persona amada, en una disociación entre la 

actividad crítica del yo y el yo modificado por la identificación”87 (Freud, 1917, p. 

2095). Parece, portanto, que existe uma entrelaçada relação entre a severidade do 

supereu e as formas de subjetivação na sociedade, que tem se dado prioritariamente a 

partir de satisfações narcisistas e regressivas. 

Retomando a análise realizada por Freud (1920) sobre a dualidade dos instintos 

de vida e de morte em Mas allá del principio del prazer88, pode-se supor que, ainda que 

seja impossível a desvinculação de ambos, já que atuam conjuntamente, o instinto de 

vida seria aquele que se ligaria aos objetos na tentativa de buscar novas possibilidades 

de satisfações, enquanto o instinto de morte permaneceria atuando em sua luta pela 

completa satisfação primitiva e buscando sempre a reconstrução de um estado anterior, 

no qual o objeto ainda era inexistente. A repressão, nessa movimentação, seria 

responsável pela subsunção do desejo à realidade, impulsionando-o no contraponto de 

Tanatos. No entanto, o objeto responsável pela manutenção desse movimento paradoxal 

e que só era paradoxal em função do que dessa forma era internalizado, tem se tornado 

contemporaneamente, na sociedade civilizada, um objeto aparentemente isento de 

contradições, que foram apaziguadas e obscurecidas pelas mesmas instituições culturais 

criadas pelos homens que, em sua origem, tinham a função de regular a relação entre si 

e de proteger a cultura contra a sua hostilidade.  

É possível afirmar com Freud (1913) que a aparente desaparição progressiva da 

repressão é resultado da diminuição da ambivalência nas sociedades atuais, o que levou 

ao aumento significativo do sentimento de culpabilidade concomitantemente ao 

aumento da severidade do supereu. Esse robustecimento não vem precedido das 

condições que lhe deram origem: inicialmente, a internalização dos pais como objetos 

parentais e, posteriormente, da própria cultura como objeto ambivalente e, por isso 

mesmo, objeto que abarca, num único momento, manifestações de amor e hostilidade. 

Segundo Freud “el super-yo parece haber llevado a cabo una selección unilateral, 

                                                 
87 “Dessa forma, uma perda objetal se transformou numa perda do ego, e o conflito entre o ego e a pessoa 
amada, numa separação entre a atividade crítica do ego e o ego enquanto alterado pela identificação” 
(Freud, 1917, p.282). 
88 Mais Além do Princípio do Prazer 



arrogándose tan sólo la dureza y el rigor de los padres, su función prohibitiva y punitiva, 

mientras que su amoroso cuidado no parece encontrar en él acogida ni continuación”89 

(1933, p. 3136). Portanto, a severidade do supereu parece corresponder de fato à 

agressão do indivíduo contra o objeto internalizado agora não mais no lugar do ideal do 

eu, mas do próprio eu.  

A cultura se tornou, portanto, aparentemente, a própria possibilidade de 

satisfação dos interesses mais singulares do indivíduo, proporcionando-lhe, 

ilusoriamente, a reconciliação do desejo com a realidade. Não significando mais a 

cultura o contraponto do indivíduo, essa se torna sua extensão e, dessa forma, é 

internalizada como autoridade que não significa mais nenhum tipo de confronto, visto 

que se tornou, através da impossibilidade de diferenciação, a afirmatividade do 

indivíduo que não pode mais confrontar-se consigo mesmo. O outro se tornou, para ele, 

a confirmação de suas possibilidades, e a identificação se dá sobre essa base narcisista. 

Não sendo mais a repressão crivada pela tensão entre vida e morte e pela dualidade do 

instinto tanto na direção do objeto quanto na direção contrária do próprio eu, visto que o 

objeto se tornou a manifestação fiel do eu, desaparecendo o confronto formativo da 

identidade, ela se movimenta a partir da internalização do objeto não mais no lugar do 

ideal do eu, mas no próprio eu, que já não pode mais se diferenciar, via confronto entre 

ambos, do objeto internalizado. 

 Buscar a análise realizada por Freud (1917) sobre a melancolia se justifica pelos 

desdobramentos dessa afecção psíquica na Modernidade. A melancolia, conhecida hoje 

como depressão, tornou-se a forma de resolução dos conflitos afetivos, o que caminha 

na contramão da cultura como fundamento da possibilidade humana. Afinal, a 

melancolia é uma resolução individual. Certamente, o que se encontra na origem desse 

tipo de resolução é a ausência de sentido num mundo que, ao mesmo tempo e 

aparentemente, fornece os mais diversos tipos de satisfações, mas deixa como legado 

um sintoma como a melancolia. 

 

Diríase que es un cuento de hadas esta realización de todos o casi 
todos sus deseos fabulosos, lograda por el hombre con su ciência y su 
técnica, en esta tierra que lo vio aparecer por vez primera como débil 
animal y a la que cada nuevo individuo de su espécie vuelve a ingresar 
– oh inch nature – como lactante inerme. Todos estos bienes el 

                                                 
89 “O superego parece ter feito uma escolha unilateral e ter ficado apenas com a rigidez e severidade dos 
pais, com sua função proibidora e punitiva, ao passo que o cuidado carinhoso deles parece não ter sido 
assimilado e mantido” (Freud, 1933, p. 81). 



hombre puede considerarlos como conquistas de la cultura. Desde 
hace mucho tiempo se había forjado un ideal de omnipotencia y 
omnisapiencia que encarnó em sus dioses, atribuyéndoles cuanto 
parecia inaccesible a sus deseos o le estaba vedado, de modo que bien 
podemos considerar a estos dioses como ideales de la cultura. Ahora 
que se encuentra muy cerca de alcanzar este ideal, casi há llegado a 
convertirse él mismo en un dios, aunque por cierto sólo en la medida 
en que el común juicio humano estima factible un ideal: nunca por 
completo; en unas cosas, para nada; en otras, sólo a medias. El 
hombre há llegado a ser, por así decirlo, un dios com prótesis: bastante 
magnífico cuando se coloca todos sus artefactos, pero éstos no crecen 
de su cuerpo y a veces aun le procuran muchos sinsabores. Por outra 
parte, tiene derecho a consolarse con la reflexión de que este 
desarrollo no se detendrá precisamente en el año de gracia de 1930. 
Tiempos futuros traerán nuevos e quizá inconcebibles progresos en 
este terreno de la cultura, exaltando aún más la deificación del 
hombre. Pero no olvidemos, en interes de nuestro estúdio, que 
tampoco el hombre de hoy se siente feliz en su semejanza con Dios 
(Freud, 1930, p.3034)90. 
 
 
  

 A satisfação regressiva não é suficiente para reconciliar os homens com seus 

ideais, se é que essa conciliação em algum momento foi possível. Esvaece da cultura a 

possibilidade de reinserção do indivíduo na universalidade. Essa possibilidade se 

encontra na cultura, mediatizada no sujeito, embora não expressa pelas instituições 

culturais que o homem deve suportar e tolerar, mas, essencialmente, naquela que 

possibilitou, na origem, a condição humana. Essa não lhe é externa, ainda que, frente 

aos seus desdobramentos, apareça muitas vezes como algo desprovido de sentido 

                                                 
90 “Essas coisas – que, através de sua ciência e tecnologia, o homem fez surgir na Terra, sobre a qual, no 
princípio, ele apareceu como um débil organismo animal e onde cada indivíduo de sua espécie deve, mais 
uma vez, fazer sua entrada como se fosse um recém-nascido desamparado – essas coisas não apenas soam 
como um conto de fadas, mas também constituem uma realização efetiva de todos – ou quase todos – os 
desejos de contos de fadas. Todas essas vantagens ele as pode reivindicar como aquisição cultural sua. Há 
muito tempo atrás, ele formou uma concepção ideal de onipotência e onisciência que corporificou em 
seus deuses. A estes, atribuía tudo que parecia inatingível aos seus desejos ou lhe era proibido. Pode-se 
dizer, portanto, que esses deuses constituíam ideais culturais. Hoje, ele se aproximou bastante da 
consecução desse ideal, ele próprio quase se tornou um deus. É verdade que isso só ocorreu segundo o 
modo como os ideais são geralmente atingidos, de acordo com o juízo da humanidade. Não 
completamente; sob certos aspectos, de modo algum; sob outros, apenas pela metade. O homem, por 
assim dizer, tornou-se uma espécie de “Deus de prótese”. Quando faz uso de todos os seus órgãos 
auxiliares, ele é verdadeiramente magnífico; esses órgãos, porém, não cresceram dele e, à vezes, ainda lhe 
causam muitas dificuldades. Não obstante, ele tem o direito de se consolar pensando que esse 
desenvolvimento não chegará ao fim exatamente no ano de 1930 A.D. As épocas futuras trarão com elas 
novos e provavelmente inimagináveis grandes avanços nesse campo da civilização e aumentarão ainda 
mais a semelhança do homem com Deus. No interesse de nossa investigação, contudo, não esqueceremos 
que atualmente o homem não se sente feliz em seu papel de semelhante a Deus” (Freud, 1930, p.111-
112). 
 



humano, o que de fato é verdade quando a cultura aparece como algo completamente 

separado da sexualidade que está em sua origem. 

 Esse é o resquício desse processo de efetivação de uma cultura que se separa dos 

homens e de suas criações materiais e espirituais, de uma sexualidade reiteradamente 

limitada à procriação, de uma idéia de psíquico restrito aos moldes da consciência, de 

um instinto de vida desprovido do instinto de morte e de tantas outras formas de 

restrições e conciliações que colocam o indivíduo e a cultura no lugar onde eles não 

podem se realizar. No limite, as conciliações cumprem uma função de defesa, pois a 

tensão proveniente da não conciliação entre desejo e realidade instaura o sujeito na 

condição de incompletude e, portanto, também na condição de desamparo, de que ele 

tenta das mais diversas formas escapar, ainda que constituam o maior bem da condição 

humana. 

  Resta saber as conseqüências do esfacelamento dessa tensão nas sociedades 

civilizadas e até que ponto a cultura tem possibilitado aos homens o reconhecimento de 

sua condição e a busca de seus propósitos que tem, entre seus anseios, a felicidade e a 

ausência de dor e, portanto, uma barganha possível somente por meio do 

reconhecimento da contradição entre ambas. No limite, pode-se supor que a separação 

entre a repressão e a sexualidade que a fundamenta se encontra no cerne de todas as 

outras dicotomias e evidenciam o retorno do reprimido em sua face mais primitiva. 

 Dessa forma, a cultura retorna hostil aos homens e os homens hostis à cultura da 

qual estão imbuídos, possibilitando o aparecimento velado de formas de agressão a que 

outrora renunciaram, não por um instinto natural, senão por necessidade de 

sobrevivência e proteção, o que caracteriza muito mais a importância de se preservar a 

cultura enquanto manifestação de uma contradição que resulta em uma tensão latente. 

No entanto, essa agressão não é evidente, ainda que seja profundamente bárbara, talvez 

precisamente por ser tão camuflada e aparecer sob a forma de sintomas que, 

individualmente, responsabilizam o sujeito isolado por sua condição de insatisfação 

com a cultura, a ponto de torná-lo um membro completamente desprovido e 

desvinculado de sua condição humana primeira.  

 

Pero con todo esto aún hacemos algo más: estrechamos el abismo que 
la soberbia humana abrió en épocas remotas entre el hombre y el 
animal. Si los denominados instintos de los animales, que en nuevas 
condiciones de vida les permiten conducirse desde el principio como 
si ésta fuese conocida y familiar desde mucho tiempo atrás, si esta 
vida instintiva de los animales acepta, en principio, una explicación, 



entonces sólo puede ser la de que traen a su nueva existência 
individual las experiencias de la espécie; es decir, que conservan en si 
los recuerdos de las vivencias de sus antepasados. En el animal 
humano sucederia fundamentalmente lo mismo. Su herencia arcaica, 
aunque de extensión y contenido diferentes, corresponde por completo 
a los instintos de los animales. Después de estas consideraciones no 
tengo reparo alguno en expresar que los hombres siempre han sabido 
– de aquella manera especial – que tuvieron alguna vez un padre 
primitivo y que le dieron muerte (Freud, 1939, p. 3302)91. 
 
 

No âmbito da cultura, a perda de sentido da condição humana, que, não por 

acaso, é a perda do sentido da totalidade e da universalidade, evidencia-se pela 

amplitude que as instituições culturais adquirem como representantes da cultura e pelos 

parâmetros sobre os quais a religião, como instituição cultural, por exemplo, se 

estruturou durante séculos. Freud (1939), no texto Moises y la religion monoteista92, ao 

contar a história do povo de Israel, que se julgava escolhido de Deus, fornece um 

exemplo histórico que deve ser levado em consideração quando se pretende 

compreender o elemento que se reinstala de forma permanente, apesar da renúncia, e 

permanece compondo a História, em que pesem todas as dificuldades subjetivas 

conscientes.  

O texto93 em questão constitui a busca incessante de uma verdade histórica de 

um povo, que não é encontrada senão em sua forma desfigurada, substitutiva, mas que 

guarda implícita uma verdade que se revela a partir de suas distorções. Ao questionar 

sobre a possibilidade de se manter viva uma tradição apesar da ausência de escritos que 

guardem registros dos acontecimentos históricos de uma época, Freud (1939) argumenta 

que essa é a fertilidade que compõe a verdade histórica. Ela sobrevive à vontade 

                                                 
91 “E, mediante essa suposição, estamos efetuando algo mais. Estamos diminuindo o abismo que períodos 
anteriores de arrogância humana rasgaram entre a humanidade e os animais. Se se quiser encontrar 
qualquer explicação dos chamados instintos dos animais, que permitem que eles se comportem, desde o 
início, numa nova situação da vida como se fosse antiga e conhecida, se se quiser encontrar qualquer 
explicação dessa vida instintiva dos animais, ela só pode ser a de que eles trazem consigo as experiências 
da espécie para sua própria e nova existência – isto é, que preservaram recordações do que foi 
experimentado por seus antepassados. A posição do animal humano, no fundo, não seria diferente. Sua 
própria herança arcaica corresponde aos instintos dos animais, ainda que seja diferente em extensão e 
conteúdo. Após esse exame, não hesito em declarar que os homens sempre souberam (dessa maneira 
especial) que um dia possuíram um pai primevo e o assassinaram” (Freud, 1939, p. 121-122). 
92 Moisés e o Monoteísmo 
93Moisés e o Monoteísmo Freud (1939) afirma: “Ahora podemos explicar el fenómeno de la latencia en la 
historia de la religión judia, que aqui nos ocupa, aceptando que los hechos y los temas deliberadamente 
negados por la historiografia, que podría calificarse de oficial, jamás se perdieron en realidad, sino que las 
noticias de los mismos subsistieron en tradiciones conservadas por el pueblo (...) Pero lo notable del caso 
es que estas tradiciones, en lugar de debilitarse al correr el tiempo, se tornaron cada vez más poderosas en 
el curso de los siglos, invadieron las elaboraciones ulteriores de la crónica oficial y por fin tuvieron la 
fuerza necesaria para influir decisivamente sobre el pensamiento y la actividad del pueblo” (Freud, 1939, 
p. 3281). 



humana consciente. “Sostengo que en este punto es casi completa la concordancia entre 

el individuo y la masa: también en las masas se conserva la impresión del pasado bajo la 

forma de huellas mnemônicas inconscientes”94 (p.3298). O esquecido não deixa de 

existir, mas permanece reprimido, podendo retornar a qualquer momento e sob 

diferentes formas. 

Se a cultura é, como o indivíduo isolado, a história da repressão, e se ela se 

originou no momento em que ocorreu pela primeira vez a renúncia instintual, então não 

se encontra imune ao retorno do desejo a que teve que renunciar (Freud, 1927). Se, por 

um lado, a renúncia constitui uma defesa do eu em nome da sua autoconservação, por 

outro, o instinto que sofreu a repressão, e que foi a princípio um desejo ilimitado e 

indomado, sexual e agressivo, permanece interditado, mas não esquecido, podendo 

retornar transfigurado, buscando uma satisfação substitutiva não conseguida no seu 

caminho primeiro. 

A história do povo judeu é a expressão do retorno do reprimido que chegou no 

Cristianismo, salvo o fato de que o Cristianismo, ao trazer a religião de Moisés, 

transfigurou-a, contando-a como a história, não do pai, mas do filho que viria para se 

sacrificar a redimir a humanidade de sua culpa primitiva. “Sin embargo, el cristianismo 

marca un progreso en la historia de las religiones, es decir, con respecto al retorno de lo 

reprimido, mientras que desde entonces la religión judia quedo reucida en cierta manera 

a la categoria de um fósil” 95 (Freud, 1939, p. 3294). A história preserva, através do 

retorno do reprimido - fruto da repressão primitiva -, suas verdades, e o ódio que se tem 

ainda hoje contra o povo judeu são, segundo Freud, reminiscências de um passado que 

permanece vivo, instaurando e reconstituindo o presente.  

Os judeus foram o povo que se autointitularam eleito, caracterização que, de 

certa forma, rompeu com o pacto presente na cena da comida totêmica da igualdade 

entre os irmãos, que preservaria imune o lugar do pai com sua superioridade adquirida 

após a morte. O fato de que se intitulem povo predileto remonta à lembrança do filho 

predileto, ideal a que os filhos renunciaram para garantir sua conservação, ainda 

permanecendo vivo e enérgico o desejo de ser o filho escolhido. Os judeus, em certa 

medida, representam para os cristãos o próprio retorno do reprimido, que os filhos e, 

                                                 
94 “Em minha opinião, existe, a esse respeito, uma conformidade quase completa entre o indivíduo e o 
grupo: também no grupo uma impressão do passado é retida em traços mnêmicos inconscientes” (Freud, 
1939, p. 115). 
95 “E, contudo, na história da religião – isto é, com referência ao retorno do reprimido – o Cristianismo 
constituía um avanço e, a partir dessa época, a religião judaica foi, até certo ponto, um fóssil” (Freud, 
1939, p. 108).  



portanto, os demais povos tanto tentaram suprimir. “(...) Me atrevo a afirmar que aún 

hoy no se há logrado superar la envidia contra el pueblo que osó proclamarse hijo 

primogênito y predilecto de Dios-Padre, cual si efectivamente se concediera crédito a 

esta pretensión”96 (Freud, 1939, p. 3296). 

Buscar o conceito de cultura na obra freudiana significa, muitas vezes, nortear-se 

pela sua compreensão da religião como instituição cultural, que possui um caráter 

peculiar por contar, na sua essência, uma verdade histórica ligada mais à dimensão 

humana subjetiva do que a qualquer outro caráter específico. Isso significa que a 

religião, a cuja compreensão tantas vezes Freud se dedicou, guarda um momento 

decisivo do desenvolvimento da espécie humana, por se apropriar do que o homem tem 

de mais vulnerável: seu sentimento de culpabilidade. Ainda assim, Freud (1930) afirma: 

“La ética basada en la religión, por su parte, nos promete un más allá mejor, pero pienso 

que predicará en desierto mientras la virtud nos rinda sus frutos ya en esta tierra”97 (p. 

3066).  

O desenvolvimento histórico também encontra suas raízes e sua verdade nessa 

“necessidade” subjetiva de autoridade, que se desenvolveu objetivamente e encontra seu 

complemento na subordinação a uma autoridade que a representa. Quando a cultura 

passa a ser expressão de apenas um desses pólos complementares e inconciliáveis, qual 

seja, a pulsão de morte e a agressividade, ela se isenta de sua responsabilidade social e, 

portanto, desde já, cultural, e se converte na mais autêntica subjetividade que não pode 

se realizar porquanto contraditória, como de fato é na sua origem. Desprovida de 

sentido humano e cultural que se relaciona paradoxalmente com a sexualidade, a 

subjetividade só pode ser ilusória e não realiza as gratificações necessárias ao excesso 

de renúncia e à indulgência da consciência moral.  

Esse é o elemento decisivo que Freud, a partir do conceito de repressão, insere 

no âmbito da cultura, construindo-lhe uma nova concepção: a idéia de que, tal como a 

repressão que a fundamenta, ela tem dupla face e só pode existir como representante 

desse movimento duplo. Caso contrário, ela não é meio capaz de inserção do indivíduo 

na universalidade que o constitui e passa a se isentar dessa responsabilidade, 

convertendo-se na redenção ilusória daquilo que os homens cometeram ao se isolarem 

                                                 
96 “Aventuro-me a asseverar que o ciúme para com o povo que se declarou o filho primogênito e favorito 
do Deus Pai ainda hoje não foi superado entre os outros povos; é como se estes tivessem pensado que 
havia verdade na reivindicação” (Freud, 1939, p. 111). 
97 “(...) a ética baseada na religião introduz suas promessas de uma vida melhor depois da morte. 
Enquanto, porém, a virtude não for recompensada aqui na Terra, a ética, imagino eu, pregará em vão” 
(Freud, 1930, p. 168). 



da civilização, transformada em hostilidade, convertendo a cultura em esfera 

independente.  

No entanto, ao mesmo tempo, a cultura pode se voltar contra si, trazendo de 

forma silenciosa o retorno do reprimido, que seria a vingança contra o que não pôde ser 

realizado e manifestado sob a forma legítima da civilização, portanto, de si mesma em 

sua forma original, mas foi tão somente renunciado sob o preço alto da ausência das 

gratificações ansiadas, que só poderiam provir da mesma cultura que as impossibilita. 

 

La cultura humana – entendiendo por tal todo aquello en que la vida 
humana há superado sus condiciones zoológicas y se distingue de la 
vida de los animales, y desdeñando establecer entre los conceptos de 
cultura y civilización separación alguna -; la cultura humana, 
repetimos, muestra, como es sabido, al observador dos distintos 
aspectos. Por um lado, comprende todo el saber y el poder 
conquistados por los hombres para llegar a dominar las fuerzas de 
Naturaleza y extraer los bienes naturales con que satisfacer las 
necesidades humanas, y por outro, todas las organizaciones necesarias 
para regular las relaciones de los hombres entre si y muy 
especialmente la distribución de los bienes naturales alcanzables. 
Estas dos direcciones de la cultura no son independientes una de 
outra; en primer lugar, porque la medida en que los bienes existentes 
consienten la satisfacción de los instintos ejerce profunda influencia 
sobre las relaciones de los hombres entre si; en segundo, porque 
también el hombre mismo, individualmente considerado, puede 
representar un bien natural para otro en cuanto este utiliza su 
capacidad de trabajo o hace de él su objeto sexual. Pero, además, 
porque cada individuo es virtualmente un enemigo de la civilización, a 
pesar de tener que reconocer su general interes humano. Se da, en 
efecto, el hecho singular de que los hombres, no obstante, serles 
imposible existir en el aislamiento, sienten como un peso intolerable 
los sacrifícios que la civilización les impone para hacer posible la vida 
en común. Así, pues, la cultura, ha de ser defendida contra el 
individuo, y a esta defensa responden todos sus mandamientos, 
organizaciones e instituciones, los cuales no tienen tan sólo por objeto 
efectuar una determinada distribución de los bienes naturales, sino 
también mantenerla e incluso defender contra los impulsos hostiles de 
los hombres los medios existentes para el dominio de la Naturaleza e 
la producción de bienes. Las creaciones de los hombres son fáciles de 
destruir, y la ciência y la técnica por ellos edificada pueden también 
ser utilizadas para su destruicción (Freud, 1927, p. 2961-2962)98. 

                                                 
98 “A civilização humana, expressão pela qual quero significar tudo aquilo em que a vida humana se 
elevou acima de sua condição animal e difere da vida dos animais – e desprezo ter que distinguir entre 
cultura e civilização -, apresenta, como sabemos, dois aspectos ao observador. Por um lado, inclui todo 
conhecimento e capacidade que o homem adquiriu com o fim de controlar as forças da natureza e extrair 
a riqueza desta para a satisfação das necessidades humanas; por outro, inclui todos os regulamentos 
necessários para ajustar as relações dos homens uns com os outros e, especialmente, a distribuição da 
riqueza disponível. As duas tendências da civilização não são independentes uma da outra; em primeiro 
lugar, porque as relações mútuas dos homens são profundamente influenciadas pela quantidade de 
satisfação instintual que a riqueza existente torna possível; em segundo, porque, individualmente, um 
homem pode, ele próprio, vir a funcionar como riqueza em relação ao outro homem, na medida em que a 



 
 

 A cultura é expressão da hostilidade dos homens e da vida capaz de mantê-la 

sobre controle, promover gratificações substitutivas de ordem verdadeiramente humana, 

coletiva e universal. Essas não podem provir da cultura enquanto instância independente 

dos homens que a criaram. Ao contrário, deve ser concebida como libertária, se 

entendido que, na origem dessa liberdade, se encontra a dominação primeira dos 

instintos humanos. E que a dominação preserva também a mesma contraface, quando 

entendida não como a negação da liberdade, mas como possibilidade de obtê-la na 

universalidade, ou seja, na cultura, e não individualmente. Para tanto, a cultura não pode 

se converter em seu próprio algoz e se tornar mais repressiva do que a repressão que se 

encontra em sua origem, legando aos homens uma severa autoridade que os condena aos 

ditames de uma consciência moral implacável, apesar de destituída do sentido 

repressivo que a fundamenta. 

 

A mi juicio, el destino de la espécie humana será decidido por la 
circunstancia de si – y hasta qué punto – el desarrollo cultural logrará 
hacer frente a las perturbaciones de la vida colectiva emanadas del 
instinto de agresión y de auto-destrucción. En este sentido, la época 
actual quizá merezca nuestro particular interes. Nuestros 
contemporâneos han llegado a tal extremo en el domínio de las 
fuerzas elementales que con su ayuda les sería fácil exterminarse 
mutuamente hasta el último hombre. Bien lo saben, y de ahí buena 
parte de su presente agitación, de su infelicidad y su angustia. Sólo 
nos queda esperar que la otra de ambas “potencias celestes”, el eterno 
Eros, despliegue sus fuerzas para vencer en la lucha con su no menos 
inmortal adversário. Mas, quién podría augurar el desenlace final? 
(Freud, 1930, p. 3067)99.100  

                                                                                                                                               
outra pessoa faz uso de sua capacidade de trabalho ou o escolhe como objeto sexual; em terceiro, 
ademais, porque todo indivíduo é virtualmente inimigo da civilização, embora se suponha que esta 
constitui um objeto de interesse humano universal. É digno de nota que, por pouco que os homens sejam 
capazes de existir isoladamente, sintam, não obstante, como um pesado fardo os sacrifícios que a 
civilização deles espera, a fim de tornar possível a vida comunitária. A civilização, portanto, tem de ser 
defendida contra o indivíduo, e seus regulamentos, instituições e ordens dirigem-se a essa tarefa. Visam 
não apenas a efetuar uma certa distribuição da riqueza, mas também a manter essa distribuição; na 
verdade, têm de proteger contra os impulsos hostis dos homens tudo o que contribui para a conquista da 
natureza e a produção de riqueza. As criações humanas são facilmente destruídas, e a ciência e a 
tecnologia, que as construíram, também podem ser utilizadas para sua aniquilação” (Freud, 1927, p. 16). 
99 “A questão fatídica para a espécie humana parece-me ser saber se, e até que ponto, seu 
desenvolvimento cultural conseguirá dominar a perturbação de sua vida comunal causada pelo instinto 
humano de agressão e autodestruição. Talvez, precisamente com relação a isso, a época atual mereça um 
interesse especial. Os homens adquiriram sobre as forças da natureza um tal controle, que, com sua ajuda, 
não teriam dificuldade de se exterminarem uns aos outros, até o último homem. Sabem disso, e é daí que 
provém grande parte de sua atual inquietação, de sua infelicidade e de sua ansiedade. Agora só nos resta 
esperar que o outro dos dois “Poderes Celestes”, o eterno Eros, desdobre suas forças para se afirmar na 
luta com seu não menos imortal adversário. Mas quem pode prever com que sucesso e com que 
resultado?” (Freud, 1930, p. 170-171). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A própria sociabilidade é participação na injustiça, na medida em que finge 
ser este mundo morto um mundo no qual ainda podemos conversar uns com 
os outros, e a palavra solta, sociável, contribui para perpetuar o silêncio, na 
medida em que as concessões feitas ao interlocutor o humilham de novo na 
pessoa que fala.   
                   Theodor Adorno 

 

                                                                                                                                               
 
100 A nota de rodapé presente no final do texto O Mal Estar na Cultura e que prossegue dessa citação 
afirma que, segundo Strachey, essa sentença foi escrita por Freud em 1931, nos momento em que a 
ameaça de Hitler se fazia presente. 



A cultura, em seu sentido originário, se realiza como confronto às pretensões 

individuais isoladas, fundamentando-se nas restrições dessas pretensões e no domínio 

do indivíduo em seus anseios de liberdade irrestrita. Efetiva-se, portanto, no momento 

em que se diferencia disso, permitindo através dessa diferenciação, a possibilidade de 

distanciamento do sujeito de si mesmo e, portanto, de reconhecimento de si em sua 

dimensão humana. Essa é a cultura que, de fato, pode confrontar o sujeito, por dele se 

diferenciar. 

No entanto, historicamente, a cultura se tornou manifestação de uma esfera 

independente do indivíduo, que, supostamente, pode realizar de forma abstrata o que 

não se efetivou enquanto materialidade histórica. O homem se tornou “autônomo” no 

momento em que as relações de dominação que constituem a cultura o impediram de 

entender o que, de fato, era a autonomia em seu sentido primeiro e efetivo. A autonomia 

tornou-se um conceito e uma realidade referentes à adaptação e exclusão que 

fundamenta a cultura, furtando-se à sua significação, que dispensa fins utilitários para 

sua definição. O homem que, em sua dimensão universal, abdicou de seus propósitos 

singulares e primitivos no ensejo de obter gratificações referentes à ordem espiritual, 

que prescinde de definições de complemento por se fazerem totalidades em si, parece 

ter regredido no tempo objetivo e subjetivo ao tempo anterior à horda civilizatória, no 

qual suas restrições eram de outra ordem e a possibilidade da liberdade de um era o 

fundamento do cerceamento alheio.  

Contraditoriamente, a cultura nunca foi tão exaltada como hoje. Ela se tornou a 

possibilidade de realização do indivíduo isolado e individualizado, ainda que o preço 

dessa individualização seja a impossibilidade de sua individuação e de sua humanidade. 

A humanidade se tornou um conceito adjetivo, um adereço na dimensão das relações 

humanas que, material e subjetivamente, se tornaram brutas e endurecidas. Tornou-se 

possível ser humano suportando e tolerando o outro ou mesmo lhe sendo indiferente, o 

que, segundo Cohn (2004), são duas faces da mesma moeda, à medida que não rompe 

com o círculo fechado da nua e crua brutalidade, ainda que uma brutalidade 

supostamente civilizada. 

 

(...) o tão decantado respeito pelo outro não rompe o círculo perverso 
do confronto do particular com o particular, em que cada qual fica do 
seu lado na sua irredutível diferença. Claro que somos de fato 
diferentes. Nisso reside o momento de verdade da barbárie. A sua 
falsidade consiste precisamente em tornar absoluto esse seu momento 
de verdade. Civilização, para fazer sentido, remete ao universal. É só 



neste que se pode romper, pela descoberta dos laços que atravessam o 
conjunto todo, a casca opaca das peculiaridades tornadas absolutas e 
externas umas às outras. O jogo das peculiaridades soltas ainda é da 
ordem da barbárie. Em primeiro lugar, naquilo que aqui nos interessa, 
porque nesse plano não é possível evitar que o respeito pelo outro 
deslize rumo à indiferença pelo outro. A aceitação generalizada da 
diferença é a expressão exata da indiferença. A barbárie é, antes de 
mais nada, uma forma perversa de universalização: tudo o que não se 
identifica com a peculiaridade dada é resto indiferenciado, irrelevante, 
indiferente, portanto. Em contraste, a universalização civilizada 
necessariamente encerra o particular como objeto de consideração, 
não é indiscriminadamente abstrata. 

 
 
 A distinção moderna que se realiza entre civilização e cultura pretende assegurar 

as singularidades na ausência da universalidade, o que recoloca a antítese entre 

civilização e barbárie, fundamentada no suposto de que a barbárie é algo que assegura, 

enquanto princípio de diferença, que de fato existem os civilizados, os iguais. Ainda 

quando se trata da exclusão do outro e da indiferença, a barbárie é um princípio 

necessário para assegurar abstratamente a semelhança opressiva do particular, 

caracterizado por povos, tribos e, no limite, nações específicas. A barbárie garante o 

princípio da igualdade onde ela já não pode existir efetivamente na História. 

 Se, no princípio da idéia de civilização, estava fundado o limite entre o externo e 

o interno, o diferente e o igual, a dominação e a liberdade, a particularidade dessas 

instâncias em sua forma isolada não constituía realidade histórica como hoje, pois seu 

confronto era o universal que subsistia no contraponto do particular. A civilização tem 

sua origem no momento em que os homens abdicam da dominação de um sobre os 

demais para que, ao fim, todos sobrevivam com suas diferenças e semelhanças, ainda 

que formados por um princípio único e universal. Para Cohn (2004), “a civilidade, 

como exercício, e a formação, como aprendizado, constituem, na sua unidade, o oposto 

da barbárie. Ambas remetem ao tema central da responsabilidade, que assume, no plano 

da civilidade, a forma do cuidado com o outro” (p. 84). 

 Para Freud, a repressão dos instintos humanos representa esse limite entre o 

externo e o interno, a dominação e a liberdade, a felicidade e a segurança. Esse era o 

limite entre o universal e o particular, no qual, certamente, tanto a barbárie como a 

civilização preservavam sua verdade, expressando os limites da civilização de forma 

simultânea aos seus riscos. Por isso mesmo, ela se fazia limite interno e externo do 

sujeito, levando ao confronto de suas pretensões individuais a partir de sua imersão 

efetiva na universalidade, nas pretensões coletivas. Para Cohn (2004), a 



responsabilidade advinda dessa inserção do sujeito na cultura, apropriação e subsunção 

subjetiva, caracterizava a civilidade capaz de assegurar a singularidade e a 

universalidade. Para Freud, a formação da consciência moral, processo histórico e 

social, também representava esses dois momentos: a barbárie e a civilização. Não por 

acaso, a angústia resultante da instauração da moralidade é permanente e se faz História 

em todos os tempos da humanidade, ainda que seja tantas vezes negligenciada. 

 No entanto, tal como a responsabilidade a que Cohn (2004) se refere, a 

consciência moral tem expressado, historicamente, um endurecimento, ou melhor, um 

embrutecimento. Subjetivamente, ela tem se tornado cada vez menos ambivalente e 

paradoxal, deixando de significar a barbárie e a dominação que a origina, convertendo-

se em renúncia que não vem acompanhada da liberdade, da felicidade, nem tampouco 

de gratificações internas, o que reinsere a condição subjetiva da humanidade no círculo 

fechado da natureza a que os homens renunciaram historicamente. 

 Nessa perspectiva, o respeito pelo outro, contemporaneamente, se forma na 

ausência do sentimento de responsabilidade e moralidade que se daria por meio da 

civilização e, portanto, da civilidade. O outro se torna subjetivamente a expressão da 

igualdade não realizada, da felicidade não obtida e, portanto, da ausência de 

gratificações. Os conceitos de igualdade, tolerância, individualidade foram 

fundamentais à emergência da sociedade burguesa, assim como a indiferença, a que 

Cohn (2004) se refere nesse momento atual, revela o acirramento das contradições do 

capitalismo. 

 Segundo Cohn (2004), “a face contemporânea da barbárie se exprime na 

indiferença” (p. 85) e o capitalismo, modo que estrutura em todos os âmbitos a 

organização da sociedade, se sustenta, portanto, na barbárie como forma hegemônica de 

dominação. Se a barbárie era o elemento contido da civilização que assegurava a 

verdade contraditória entre o indivíduo e a cultura em suas pretensões, hoje ela se 

tornou o elemento no qual se sustenta a civilização e do qual essa depende para 

sobreviver e se reestruturar. Unindo-se a essa questão a incapacidade subjetiva do 

indivíduo, fundamentada nos desenvolvimentos objetivos da civilização, de se perceber 

e de se diferenciar desse círculo permanente, encontra-se permeando essas questões a 

idéia de controle, categoria que sustenta o pensamento moderno. “Controle” remete à 

idéia de limitação, dominação e, portanto, ao fundamento da repressão que Freud inseria 

na dimensão da cultura, subvertendo-a de forma radical.  



A significação da palavra “civilização” para Cohn (2004) se apóia na 

compreensão da antítese que norteou historicamente a concepção de barbárie. Se 

barbárie pode ser definida, numa concepção antitética, como o “estranho, o que não fala 

(a nossa língua), o inacessível, o que tem que ser mantido longe, ou submetido” e, 

portanto, “a invasão da nossa casa pelo estranho” (p. 85), a civilização, por definição, é 

então o que deve ser defendido de qualquer ameaça externa, “algo a ser cercado, 

blindado” (p.85). Isso revoga a acepção mais primitiva da civilização, de que ela se 

origina a partir de um ato de violência, dominado, contido e limitado, o que remete ao 

medo que restou como resquício desse processo e que, por ser intolerável e 

aterrorizador, é atribuído ao outro, ao bárbaro, aparentemente ausente de significado. 

Encontra-se justificada, ainda que não legitimada, a dicotomia entre civilização e 

barbárie, na qual o controle, o limite, o interdito que fundou a civilização e possibilitou 

a existência humana é separado do sentido que o gerou: a hostilidade, a violência e o 

seu domínio. Na sociedade capitalista, o controle adquiriu essa conotação, à medida que 

se desvirtuou de sua acepção originária e primitiva. Para Cohn (2004), anteriormente, “a 

idéia de controle envolvia uma responsabilidade do agente, uma capacidade de resposta 

às conseqüências dos seus atos, sem a qual perderia sentido a idéia de 

organização”(p.87). Nesse sentido, a idéia de controle associava-se à idéia de 

civilização, de civilidade e aí residia o seu sentido, porque garantia a outra face das 

pretensões humanas constituídas historicamente: a pretensão de totalidade e 

universalidade. Isso poderia garantir esse sentimento de responsabilidade com o outro, 

intrínseco à concepção originária de civilidade. 

No entanto, controle passou a expressar a condição de desenvolvimento e 

crescimento das organizações, sejam elas religiosas ou organizacionais, ainda que 

desprovidas do elemento que justifica a sua existência. O que se revoga por meio da 

manutenção das instituições sustentadas nesses princípios de coletividade, pretensão da 

sociedade capitalista, é a soberania do indivíduo que se despossuiu de suas 

responsabilidades com o outro e já não pode mais entender o que seja coletividade, 

porque essa lhe é externa. Ainda assim, o controle permanece sendo um elemento 

efetivo, porque garante a coerção necessária à regulamentação da sociedade, de forma 

que ela, e não os homens, passe a ser o fim último da coerção. Dessa forma, garante-se a 

produção de bens materiais e a ilusão de que os homens podem alcançar suas pretensões 

reconciliando a aquisição de bens com características humanitárias advindas dessa 

forma de produção. Afinal, também para as exigências de um indivíduo que almeja a 



totalidade, a cultura dispõe de arsenais condizentes com suas aspirações, ali mesmo 

onde elas serão sempre ilusórias e opressivas. 

Entendendo que a cultura não é senão esse campo da sociabilidade na qual estão 

dadas as perspectivas da cultura e do indivíduo, ainda que no confronto permanente 

entre ambos, é necessário estender essa discussão ao campo do conhecimento, no qual 

se travou, de forma permanente, o embate entre razão e desrazão e no qual, ainda de 

forma incipiente, se encontrava em causa o paradoxo da cultura e da subjetividade, da 

barbárie e da civilização. A ciência, enquanto forma de conhecimento e domínio da 

natureza, também não se preserva imune a esses processos de afirmação de uma falsa 

realidade, abdicando do conhecimento real, o que pode levar à compreensão de que 

também a razão, historicamente, evidenciou-se constituída pela irracionalidade que 

pretendia desfazer. 

O que se legitima por meio do conhecimento na Modernidade é que a 

civilização, na perspectiva afirmativa do conhecimento, equivaleria à racionalidade - 

diga-se de passagem, a racionalidade moderna burguesa -, e a barbárie, se associando 

por exclusão à ausência de racionalidade e, portanto, ao oposto da civilização, àquilo 

que foi superado enquanto materialidade. É certo que a suposta ruptura é indicativa de 

uma forma de pensamento que se tornou legítima nas sociedades atuais e que evidencia 

os rumos tomados pelas teorias do conhecimento face às transformações decisivas no 

âmbito da produção econômica e da vida. O desenvolvimento da razão e, 

conseqüentemente, de suas limitações, se referem à realidade histórica na qual se 

desenvolveu, mesclando e sobrepondo, em momentos diferentes, sua contraface 

constitutiva, qual seja: a irracionalidade, que, de forma paradoxal, também compôs, de 

forma permanente, a História que se pretendia exaustivamente racional. 

A razão significa, portanto, os mundos objetivo e subjetivo que se entrelaçam na 

História, constituindo e delimitando o desejo e o saber, traçando, através desses, as 

limitações da condição humana ao mesmo tempo que a possibilidade de sua totalidade. 

Ao contrário do que a ciência burguesa afirma em consonância com os 

desenvolvimentos históricos da sua civilização, a barbárie não é o oposto da civilização, 

ou seja, o elemento ao qual ela deve se furtar. 

 A História que se faz objeto de conhecimento não se deixa aprisionar por 

procedimentos que restrinjam o seu movimento, visto que dele emerge a sua contraface 

negada. Negar o movimento da História é afirmar a falsa paralisia do individual. Para 

Adorno e Horkheimer, os mitos não deixam de existir quando os homens e a sociedade 



se abstêm de pensá-los e reconhecê-los; ao contrário, evidenciam suas forças primitivas 

que, ao fim, negam a História, o percurso e a travessia dos homens em direção à 

totalidade que os tornaram, de fato, humanos. O que há de absoluto nessa travessia não 

é o momento inaugural da barbárie e da violência dos homens na busca de si por meio 

da cultura, mas a universalidade conquistada por esse momento primeiro e, portanto, a 

humanidade, que, em sua contraditoriedade e movimento, só pode se tornar permanente 

quando entendido que, na origem de sua condição universal, se encontram presentes a 

dominação e a violência. Essa é a contradição presente na História em todos os tempos e 

à qual a Educação, enquanto processo amplo de socialização, não pode se furtar. 

Freud (1927), para compreender as limitações da Educação no seu momento e 

sua possibilidade de resistência diante da conversão da cultura e de todos seus 

propósitos mais universais em aderência e afirmatividade, pontua que os seus limites 

são os que se interpõem à transformação cultural e, portanto, os limites subjetivos tantas 

vezes relegados pela negação do percurso da civilização. Para se contrapor a essa 

adesão, a Educação necessariamente há de ser confronto e negação dessa realidade, para 

só assim constituir-se, de fato, formativa. 

Ao questionar os limites da religião e, portanto, seus limites de extensão no 

tempo e na vida concreta dos homens, Freud (1927) afirma que sua contestação é a 

própria realidade e, portanto, a razão que, universalmente, pode confrontar sua 

pretensão de verdade. Os argumentos empregados em defesa da religião são da ordem 

da fé, ao passo que os da razão são da realidade, capaz de descortinar a religião e revelá-

la como uma ilusão. Não se trata de saber se a razão é capaz de vencer as demandas 

afetivas e singulares dos homens, sobrepondo-as ou subordinando-as integralmente a si, 

até porque a História já evidenciou que tal não pode ser, mas de valer-se da razão 

enquanto História para entender esse movimento permanente e entrelaçado que 

movimenta a cultura. Isso a caracterizará tanto como afirmação da História como seu 

confronto, quanto do indivíduo ou da universalidade que, segundo Cohn (2004), é o que 

remete à possibilidade de pensá-la “sem depositar todo o peso numa idéia tão frágil 

como a de esperança” (p.81). Sendo a cultura expressão da História, e essa, expressão 

do movimento de constituição da razão, segundo Adorno (1995), é preciso retornar à 

História não para resgatar as esperanças perdidas da civilização, mas para realizar as 

promessas burguesas que não foram realizadas no domínio das pretensões de totalidade, 

também propósito da cultura.  

 



 

Podemos repetir una y outra vez que el intelecto humano es muy débil 
en comparación con la vida instintiva del hombre, e incluso podemos 
estar en lo cierto. Pero con esta debilidad sucede algo especialísimo. 
La voz del intelecto es apagada, pero no descansa hasta haberse 
logrado hacerse oír y siempre termina por conseguirlo, después de ser 
rechazada infinitas veces. Es este uno de los pocos puntos en los 
cuales podemos ser optimistas en cuanto al porvenir de la Humanidad, 
pero ya supone bastante por sí solo. A él podemos enlazar otras 
esperanzas. La primacía del intelecto está, desde luego, muy lejana 
pero no infinitamente, y como es de prever que habrá de marcarse los 
mismos fines cuya relación esperan ustedes de su Dios: el amor al 
prójimo y la disminuición del sufrimiento – aunque, naturalmente, 
dentro de una medida humana y hasta donde lo permita la realidad 
exterior, la “necesidad”101 – podemos decir que nuestro antagonismo 
no es sino provisional y nada irreducible. Ambos esperamos lo mismo, 
pero usted es más impaciente, más exigente y – por qué no decirlo – 
más egoísta que yo e que los mios. Quiere usted que la 
bienaventuranza comience inmeditamente después de la muerte, exige 
usted de ella lo imposible y no se resigna a renunciar a la personalidad 
individual. Nuestro dios “razón”102 realizará todo lo que de estos 
deseos permita la naturaleza exterior a nosotros, pero mui poco a 
poco, en un futuro imprecisable y para nuevas criaturas humanas 
(Freud, 1927, p. 2990-2991)103.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Freud (1927) se refere aos deuses gêmeos - Ananké: necessidade; e Logos: razão. 
102 Freud (1927) se refere ao Deus Logos: razão 
103 “Podemos insistir, tão freqüentemente quanto quisermos, em que o intelecto do homem não tem poder, 
em comparação com sua vida instintual, e podemos estar certos quanto a isso. Não obstante, há algo de 
peculiar nessa fraqueza. A voz do intelecto é suave, mas não descansa enquanto não consegue uma 
audiência. Finalmente, após uma incontável sucessão de reveses, obtém êxito. Esse é um dos poucos 
pontos sobre o qual se pode ser otimista a respeito do futuro da humanidade, e, em si mesmo, não é de 
pequena importância. E dele se podem derivar outras esperanças ainda. A primazia do intelecto jaz, é 
verdade, num futuro muito distante, mas, provavelmente, não num futuro infinitamente distante. 
Presumivelmente, ela estabelecerá para si os mesmos objetivos que aqueles cuja realização você espera de 
seu Deus (naturalmente dentro de limites humanos, na medida em que a realidade externa, a necessidade, 
permita), a saber, o amor do homem e a diminuição do sofrimento. Assim sendo, podemos dizer-nos que 
nosso antagonismo é apenas temporário e não irreconciliável. Desejamos as mesmas coisas, mas você é 
mais impaciente, mais exigente e – por que não dizer – mais egoísta do que eu e os que se encontram do 
meu lado. Você faria o estado de bem-aventurança começar diretamente após a morte; espera dele o 
impossível e não desiste das reivindicações do indivíduo. Nosso Deus, razão, atenderá a todos esses 
desejos que a natureza externa nos permita, mas fa-lo-á de modo muito gradativo, somente num futuro 
imprevisível e para uma nova geração de homens. Não promete compensação para nós, que sofremos 
penosamente com a vida” (Freud, 1927, p. 67-68). 
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