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RESUMO 
 
 
 
 
A problemática desta pesquisa teórica teve como fundamento a discussão da relação 
indivíduo e sociedade na perspectiva de sua constituição recíproca.Objetivou-se investigar 
processos que possibilitam colocar em causa a estrutura psíquica na relação com a cultura 
indagando sobre o desenvolvimento do indivíduo na contemporaneidade. Este trabalho 
referencia essa discussão na teoria de Freud que, ao conceber a estruturação psíquica 
referida à cultura na qual a mesma se inscreve, é fundamental para a inteligibilidade da 
relação indivíduo e sociedade. Ao colocar a discussão do psiquismo numa perspectiva 
dinâmica, que apreende os conflitos e tensões próprias dessa relação, a teoria freudiana 
permite argüir como os mecanismos psíquicos se constituem em determinadas 
particularidades históricas. A análise dessa temática não pode prescindir das formas 
culturais nas quais as dimensões psicossociais se constituem e Freud, ao discutir os 
mecanismos psíquicos e encontrar a cultura como expressão desses mecanismos, revela a 
dimensão própria da sociedade. A cultura, como materialização de determinada formação 
sócio-histórica e de determinada estrutura psíquica, se constitui a partir da repressão das 
demandas pulsionais e os conflitos que se instalam entre as necessidades pulsionais do 
indivíduo e as restrições impostas pela cultura são fundamentais para a apreensão do 
indivíduo. E os mecanismos que permitem a internalização dessa repressão estão referidos 
a identificação. A repressão das pulsões mobiliza os processos identificatórios a partir da 
internalização do outro, condição para os vínculos afetivos entre os indivíduos e para a 
estruturação da vida social. Tomando-se essas bases é possível questionar as condições e 
possibilidades de constituição do indivíduo na realidade contemporânea, marcada pelo 
arrefecimento da repressão e pelo enfraquecimento das referências tradicionais de 
identificação.Nessa perspectiva aponta-se para a constituição de um indivíduo narcisista, 
auto-referido, auto-suficiente, num contexto que consolida cada vez mais os processos de 
individualização e o enfraquecimento dos processos de internalização do outro. E nessa 
medida parece que caminhar prescindindo do outro revela um contexto referido aos 
processos de regressão tanto da cultura quanto do indivíduo. A barbárie a espreita, que 
atualiza a reiterada tensão entre indivíduo e sociedade. 
 
Palavras-chave: indivíduo, sociedade, teoria freudiana, repressão, identificação. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The basis for the discussion of the problem raised by this piece of research was the 
relationship between the individual and society from the perspective of their reciprocal 
character.  The aim was to investigate the processes which make it possible to raise the 
question of the character of the psychic structure in its relation with culture, inquiring into 
the character of the individual in his/her contemporaneousness.  The reference for this study 
is the theory of Freud which, on conceiving the development of the psychic structure with 
reference to the culture in which it is found, is basic for an understanding of the relationship 
between the individual and society. The analysis of the relationship must include the 
cultural forms in which the psycho-social dimensions are formed. And when discussing the 
psychic mechanism and seeing culture as an expression of these mechanisms, Freud unveils 
the real dimension of society. Reflecting on the conflicts and tensions inherent to the 
relation between the individual and culture, Freudian Theory makes it feasible to argue 
about how the psychic mechanism is constituted in certain historical situations. In the 
Freudian discussion of how these mechanisms are constituted two categories are central: 
repression and identification. These categories make it possible to problematize the relation 
between the individual and society, studded with psychic processes by researching how 
these mechanisms are created and recreated in the field of culture. Taking these as a basis, 
it is possible to question the conditions and possibilities of the character of the individual in 
contemporary reality, distinguished by the slackening of repression and the weakening of 
the traditional references for identification.  This perspective points towards the character 
of a narcissistic, self-referenced, self-sufficient individual in the context which more and 
more consolidates the processes of individualization, emphasizes individual solutions, the 
weakening of the internalization processes of the other and the decline of repression. And it 
is to the extent that one seems to journey dispensing with the other that a context unfolds in 
reference to the processes of regression both in culture and the individual. Inhumanity, 
reviving the repeated tension between the individual and society, lies in wait.  
 
Key words: individual, society, Freudian Theory, repression, identification 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

 

 A problemática desta pesquisa se fundamenta numa discussão clássica no campo 

das ciências humanas e sociais, especialmente da psicologia: a relação entre o indivíduo e a 

sociedade. Objetiva investigar processos da constituição da estrutura psíquica na sua 

relação com a cultura, indagando sobre o indivíduo na contemporaneidade. Discutir a 

relação indivíduo e sociedade expressa a compreensão de que a cultura é internalizada pelo 

indivíduo, constituindo a sua estrutura psíquica, e de que esse movimento revela os 

antagonismos entre as suas demandas pulsionais e as regulações sociais, nas condições 

sociais e históricas que os constituem. 

Para tanto, a pesquisa busca a teoria de Freud para a apreensão dos processos 

psíquicos e culturais enquanto realidades em reciprocidade, que não se excluem e permitem 

apreender tensões e conflitos que lhe são próprios. Essa perspectiva se contrapõe às teorias 

ainda prevalecentes no pensamento contemporâneo, que apreendem a relação entre o 

indivíduo e a sociedade como dicotômica e convertem essas realidades em abstração. 

 
 
 
No pensamento contemporâneo, sobrevive uma tendência de 
considerar tanto o indivíduo quanto a sociedade como realidades 
distintas. Grosso modo, o conceito de sociedade costuma estar 
costurado por análises que induzem a entendê-lo como uma unidade 
indissolúvel, que se apóia em estruturas imutáveis e ossificadas, e 
corresponde ao resultado da soma de particularidades. Enfim, um 
universal no qual o particular se dissolve e não se expressa. Por 
outro lado, o conceito de indivíduo guarda uma conotação 
exclusivamente singular e particular nesse tipo de pensamento 
(RESENDE, 1997, p.14). 
 
 
 

Esse pensamento não se restringe à psicologia, mas ainda está presente em parte 

substantiva das ciências humanas e sociais em geral que, historicamente, concebem essas 

realidades em oposição e antítese, o que não possibilita apreender os nexos constitutivos 

dessa relação, nem os elementos de tensão e antagonismos dela resultantes.  
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Nesse sentido, a discussão desenvolvida neste trabalho não ocorre no campo restrito  

da psicologia, no qual parece predominar uma compreensão limitada dessa temática. As 

teorias psicológicas têm, muitas vezes, tratado de modo abstrato e naturalizante essas 

realidades e, ao desconhecer o movimento dinâmico presente na vida social na qual o 

indivíduo se constitui, lançam as bases para a compreensão apenas da dimensão individual, 

apartadas das relações essenciais que o indivíduo estabelece com os outros homens em 

determinadas condições históricas e sociais.1  

A história da psicologia evidencia, de um lado, a forte predominância das teorias 

objetivistas2, que se ocupam do estudo do indivíduo sobreposto às mediações sociais, 

consolidando a tese da sua independência em relação à sociedade. Naturalizam os 

fenômenos sociais e humanos, refletindo uma das mais fortes orientações de cunho 

positivista. Tais teorias apresentam uma visão fragmentada do indivíduo, independente das 

condições históricas que o produziram, e são funcionais à sociedade e à economia liberal. 

Horkheimer (1990) afirma que: 

 
 
 
Para a desconfiança que alguns historiadores manifestam contra a 
psicologia muito contribuiu com razão o comprometimento que 
alguns sistemas psicológicos tiveram com o utilitarismo 
racionalista. (...) Tais noções psicológicas determinam - sem dúvida 
como hipótese de trabalho, mas apesar disso de maneira decisiva – 
a economia nacional liberal (HORKHEIMER, 1990, p.23). 
 
 
 

 Em reação a essa tendência objetivista, outra tendência se apresenta nas teorias 

psicológicas: a humanista. Ao eleger a centralidade dos aspectos subjetivos como forma de 

denunciar a perda do sujeito nas concepções mecanicistas e objetivistas, a psicologia 

                                                 
1 Vários autores têm criticado a concepção de indivíduo majoritariamente privilegiada pelas teorias 
psicológicas,entre eles:Bock(1999),Freitas(2000),Goulart(2000),Loureiro(1997),Patto(1987)e Miranda(1992). 
2 “Sob a influência do individualismo-liberalismo, supondo a igualdade entre os seres humanos; sob a pressão 
do cientificismo, valorizando a experimentação, a quantificação, a neutralidade e a objetividade; sob a mística 
da planificação, enfatizando o controle, a manipulação e a previsão, a Psicologia afirmava-se como ciência, 
posicionando seu pêndulo em direção ao objetivismo” (Freitas, 2000, p.59). 
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humanista acaba, porém, por se converter em puro subjetivismo. Mantém, assim, a visão 

dicotômica da relação entre o indivíduo e a sociedade3.  

Resende (2003), ao discutir como a temática da relação indivíduo e sociedade é 

historicamente tratada no campo da psicologia, aponta a sua compreensão dicotômica e 

reducionista. As teorias psicológicas filiadas à tradição positivista, nas suas várias 

vertentes, ao fundar as suas análises no indivíduo exclusivamente por suas externalizações4, 

não explicitam as relações entre realidade objetiva e realidade subjetiva e obscurecem a 

apreensão da dinâmica desse processo. “Nesse caso, por impossível de ser aferida, refutada, 

experimentada, a subjetividade é convertida em pura expressão objetiva, numa acepção 

isolada da práxis” (RESENDE, 2003, p.312). E dessa forma, a psicologia acaba por definir 

mecanicamente relações que  são concretas e históricas. Por outro lado, 

 

 
O reducionismo desse recorte e dessa concepção da psicologia 
aplaina a estrada que leva a uma outra vertente do reducionismo 
psicologista que compreende um subjetivismo sem sujeito, uma 
individualidade abstrata, um individualismo equivocado porque 
particularista (RESENDE, 2003, p.313).5 
 

 
 

Num sentido amplo, é possível afirmar que muitas das teorias psicológicas apontam, 

de um lado, para a predominância do ideário positivista com sua “objetividade sem sujeito” 

e, de outro, para o idealismo com sua “subjetividade sem objeto”(RESENDE,2003,p.321). 

Essas concepções, a par de se ancorarem em princípios explicativos diferentes, acabam por 

reiterar a cisão entre realidade objetiva e realidade subjetiva. 

                                                 
3 Freitas (2000) afirma que essa tendência, ao se opor ao mecanicismo predominante na Psicologia, enfatiza o 
sujeito, a sua liberdade e espontaneidade, acentuando o valor do indivíduo. Nesse sentido, a psicologia 
subjetivista desconsidera a relação de reciprocidade entre indivíduo e sociedade ao enfatizar uma essência 
universal na anterioridade das condições sociais e históricas. 
4 “Presa às representações aparenciais, essa psicologia remete tudo que não seja relativo ao plano do imediato, 
ao plano do irracional, do profundo, da absurdidade, enfim, a uma metasubjetividade impossível de ser 
explicada e que, como tal, deve ser desconsiderada” (Resende, 2003, p.322). 
5 Resende afirma que essa tendência subjetivista tem se apresentado fortemente na atualidade e que, “(...)se 
afirmando sobre a dissolução da história, realiza um deslocamento para o universo particular com seus 
contrabandos irracionalistas fundados no indivíduo, no universo micro em contraposição ao macro e no 
encantamento subjetivista com a singularidade abstrata” (2003,p.313). 
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Assim, ao conceberem indivíduo e sociedade como realidades independentes e 

autônomas, essas tendências assentam uma visão formal e abstrata dessa relação6. Sass 

(2000) afirma a convergência das teorias psicológicas em fomentar a cisão entre indivíduo 

e sociedade, a par de princípios epistemológicos distintos, e essa cisão é real e não pode ser 

imputada a uma “falha teórico-conceitual”: “Constatar que a cisão entre indivíduo e 

sociedade, entre inteligência e personalidade, é real e implica admitir que as teorias 

psicológicas nada mais fazem do que refletir aquela cisão” (SASS, 2000, p.6). Ao discutir a 

relação entre essa cisão e o “descarte da teoria”, afirma que essas indagações, 

 
(...) contêm apenas a aparência de uma radicalidade lógica; a rigor é 
destituída de todo conteúdo histórico que a ciência moderna 
carrega, pois, se há teorias sociais que tão somente reproduzem as 
estruturas sociais que as fundamentam, cumprindo apenas o 
desígnio ideológico de deixar intocadas tais estruturas, é 
exatamente porque estão esvaziadas do componente decisivo que 
está na origem da acepção moderna da teoria: a crítica ao objeto da 
teoria. Como toda teoria social, a crítica deve ser voltada para a 
sociedade, caso contrário, serve apenas à reprodução. Na história 
moderna das ciências, encontra-se essa perspectiva crítica a partir 
das obras de Marx e Freud, dentre outros, na teoria da sociedade 
elaborada pelos autores da Escola de Frankfurt. (SASS, 2000, p.6). 
 

 

A partir dessas considerações, a reflexão sobre a relação indivíduo e sociedade se 

ancora, na elaboração deste trabalho, na teoria de Freud. Essa teoria, ao conceber o 

desenvolvimento da estrutura psíquica referida à cultura7 na qual se inscreve, é fundamental 

para a inteligibilidade dessa relação.  

                                                 
6 Antunes observa que a psicologia: “De um lado continua presa à metafísica, na medida que pressupõe uma 
natureza humana essencial que se coloca acima das determinações concretas da existência do indivíduo, 
colocando no plano subjetivo a fonte determinante da realidade social e individual. Por outro lado, permanece 
presa a uma visão estática de ciência, que em algumas abordagens psicológicas específicas tende a reduzir a 
metodologia da psicologia à metodologia específica das ciências físicas, perdendo, portanto, sua identidade e 
especificidade enquanto ciência humana. (...) Dentre o conjunto das abordagens psicológicas encontramos 
uma cisão e oscilação que pende ora para o idealismo, ora para o mecanicismo” (1991, p.105). 
7 Freud [1927 (1978)] não estabelece uma diferenciação entre os termos cultura e civilização e essa mesma 
posição é assumida por Horkheimer e Adorno (1978) que criticam as concepções que opõem civilização à 
cultura. “Nessa prefiguração dos domínios material e moral é possível entrever uma forma primária do 
moderno dualismo conceptual entre cultura e civilização.’Cultura’sempre teve uma conotação de ‘cultura 
espiritual’, enquanto ‘civilização’ subentende um ‘progresso material’. ‘Civilização’, entretanto, 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” (Horkheimer e Adorno, 1978,p.93).  
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Freud, ao discutir a estrutura psíquica crivada pela cultura possibilita apreender os 

mecanismos de singularização que se criam e recriam em determinadas particularidades 

históricas, e ao investigar a vida psíquica considerando os processos de internalização, 

dispõe a possibilidade de apreender a relação indivíduo e sociedade na sua concretude, 

porque amplia e complexifica essa relação e permite avançar para além do objetivismo 

mecânico e do subjetivismo idealista.  

Em Freud, a constituição psíquica está referida à cultura e revela os conflitos entre 

as demandas pulsionais e as demandas que se objetivam a partir da regulação das relações 

sociais entre os indivíduos. Nesse sentido, a fertilidade da psicanálise na elucidação dessa 

temática, porque referida a um indivíduo portador de dimensões psicossociais, resultado de 

um movimento recíproco e solidário entre indivíduo e cultura. 

 
 
 
É nesse sentido que entende-se que Freud tenha apresentado um 
modelo ‘revolucionário’ para a compreensão da relação entre o 
indivíduo e a sociedade pois que se trata, precisamente, de 
encontrar nos mecanismos psíquicos mais íntimos do indivíduo 
particular, a expressão das forças sociais mais gerais. Porque 
analisou profundamente o psiquismo individual é que Freud pode 
mostrar aquilo no que as instituições sociais se converteram e se 
convertem (RESENDE, 1997, p.25). 
 

 

 A par de a estrutura psíquica referir-se aos aspectos particulares do indivíduo, aos 

aspectos que o diferenciam em relação aos demais indivíduos, esses aspectos estão 

carregados, por sua vez, da existência do outro, outro que originariamente lhe é externo 

mas que, internalizado, passa a constituí-lo. O processo de internalização que conforma a 

estrutura psíquica revela uma dinâmica entre o que é interno e o que é externo, e essas 

relações são mediadas pela cultura.Estão em causa, portanto, a constituição e o 

desenvolvimento do indivíduo. 

O estudo do indivíduo não pode referir-se, assim, à discussão de uma existência em 

si mesma, pois ele se confronta subjetiva e objetivamente com outros indivíduos e se forma 

nessas relações, no campo da sociabilidade, da cultura. A cultura é a realidade na qual a 

subjetividade se constitui e apresenta os elementos que viabilizam tanto a sua existência 

como a dos outros.  Nesse sentido, a relação indivíduo e sociedade diz respeito à 
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transformação e desenvolvimento da cultura. Horkheimer (1990), ao conceber a 

necessidade de um conceito dinâmico de cultura e, nessa dinâmica, a possibilidade de 

compreensão tanto do desenvolvimento psíquico quanto do desenvolvimento da sociedade, 

numa relação de reciprocidade, alerta que essa concepção, 

 

(...) é uma advertência realista contra todas aquelas teorias que 
convertem a natureza, a consciência ou a razão, as idéias morais e 
religiosas em realidade firmes e independentes e tentam explicar o 
funcionamento da sociedade pela atuação de uma ou mais dessas 
realidades. (...) A chamada natureza social, o integrar-se numa 
ordem estabelecida, mesmo que se justifique pragmática, moral ou 
religiosamente, origina-se em essência da recordação de atos de 
coação pelos quais os homens se tornam ‘sociáveis’, civilizados e 
que ainda hoje os ameaçam se por acaso se tornarem por demais 
esquecidos (HORKHEIMER, 1990, p.182). 

 

 

 Essa relação entre indivíduo e cultura já é apontada por Freud [1927 (1987)] ao 

discutir o desenvolvimento psíquico e as suas modificações ao longo da história da 

humanidade. Assim, a “mente humana” se desenvolve em consonância com os avanços da 

civilização, da ciência e da tecnologia e, entre esses avanços psíquicos, Freud acentua o 

fortalecimento do superego.  

 
 
 
Podemos assinalar de imediato um desses progressos mentais. 
Acha-se em consonância com o curso do desenvolvimento humano 
que a coerção externa se torne gradativamente internalizada, pois 
um agente mental especial, o superego do homem, a assume e a 
inclui entre seus mandamentos.Toda criança nos apresenta esse 
processo de transformação; é só por esse meio que ela se torna um 
ser moral e social.Esse fortalecimento do superego constitui uma 
vantagem cultural muito preciosa no campo psicológico. Àqueles 
em que se realizou são transformados de opositores em veículos da 
civilização. Quanto maior é o seu número numa unidade cultural, 
mais segura é a sua cultura e mais ela pode passar sem medidas 
externas de coerção [FREUD, 1927 (1987, p.92)]. 
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Essa tese freudiana coloca o debate sobre a constituição psíquica numa perspectiva 

dinâmica e permite argüir configurações psíquicas e sociais, pois revela a relação entre o 

desenvolvimento da cultura e o da constituição psíquica.  

É nessa perspectiva que também  Horkheimer (1990) afirma que a cultura deve ser 

compreendida, por um lado, referida a cada época, a cada contexto de seu desenvolvimento 

e, por outro, em conexão com as épocas que a antecedem: “Para compreender o problema 

porque uma sociedade funciona de determinada maneira, porque ela é estável ou se 

desagrega, torna-se necessário, portanto, conhecer a respectiva constituição psíquica dos 

homens nos diversos grupos sociais, saber como seu caráter se formou em conexão com 

todas as forças culturais da época” (HORKHEIMER,1990,p.180).8 

Buscou-se, assim, a contribuição de Freud particularmente nos textos onde é 

possível a discussão entre indivíduo e cultura, particularmente, nos chamados textos 

culturais9. Na discussão de como os mecanismos psíquicos se constituem, como isso se 

opera na relação entre indivíduo e cultura, duas categorias são centrais na teoria de Freud: 

repressão e identificação. Essas categorias possibilitam debater a relação indivíduo e 

sociedade crivada pelos processos psíquicos investigando como esses mecanismos se criam 

e recriam no campo da cultura. Esse é um processo contraditório, pois, de um lado, forja a 

renúncia do desejo, que é da ordem do indivíduo, e, de outro, essa renúncia é condição de 

existência da cultura. A repressão e os mecanismos que possibilitam a internalização da 

repressão, acentuam a centralidade dos processos de identificação para a compreensão das 

mediações psicossociais constitutivas da subjetividade.  

 Nesse processo conflituoso e dinâmico de estruturação do indivíduo, que envolve 

repressão e identificação, o subjetivo se objetiva, quando, pela repressão, o que é do 

indivíduo se converte em possibilidade de formação da civilização. E a objetividade se 

subjetiva, quando, pela identificação, o que é externo passa a constituir o indivíduo. 

Indivíduo e sociedade se constituem, assim, em um movimento recíproco e solidário, 

                                                 
8 “Conceber o processo econômico como fundamento determinante do evento significa encarar todas as 
demais esferas da vida social em sua relação variável com ele e compreende-lo, não na sua forma mecânica 
isolada, mas em conjunto com as aptidões e disposições específicas dos homens, desenvolvidas decerto por 
ele mesmo. Toda a cultura é, assim, incluída na dinâmica histórica; suas esferas, portanto os hábitos, os 
costumes, arte, religião e filosofia, em seu entrelaçamento, sempre constituem fatores dinâmicos na 
conservação ou ruptura de uma determinada estrutura social” (Hokheimer,1990,p.180).  
9 Destacamos entres esses textos, “Psicologia de grupos e análise do ego” (1921); “O futuro de uma ilusão” 
(1927); “O mal-estar na civilização” (1930[1929]); e “Moral sexual civilizada e doença nervosa” (1908). 
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realidades que não se excluem e que carregam em si componentes de tensão e conflito A 

ordem do conflito não permite supor a sua resolução e nisso consiste a fertilidade das 

análises de Freud.  

A compreensão dos mecanismos de repressão é crucial para elucidar essa relação, 

assim como a investigação dos processos identificatórios que permitem a internalização dos 

preceitos sociais que regulam as relações entre os homens. A discussão do conceito de 

identificação não pode prescindir da compreensão da repressão enquanto categoria fundante 

tanto da civilização quanto do indivíduo, pois esse processo explicita o conflito permanente 

entre as necessidades do indivíduo e as restrições impostas pela cultura. 

 Se a repressão é condição e possibilidade da cultura e constitui o indivíduo, é 

necessário apreender como isso se processa psiquicamente, como isso se processa do ponto 

de vista psíquico e, nesse contexto, o mecanismo de identificação pode revelar como, nessa 

cultura, se desenvolvem os processos psíquicos  que dizem respeito à internalização do 

outro. 

Mediada por essas questões, a problemática da relação indivíduo e sociedade pode 

ser desenvolvida e alcançar o questionamento das mediações psicossociais constitutivas do 

indivíduo na contemporaneidade A análise dessa relação não pode prescindir das formas 

culturais nas quais as dimensões psicossociais se constituem e, nesse sentido, a realidade 

objetiva e a realidade subjetiva não se separam. Freud, ao discutir os mecanismos psíquicos 

e encontrar como a cultura é expressão desses mecanismos, revela a dimensão interna da 

própria sociedade. A cultura, particular e universal a cada contexto histórico, é 

internalizada mediadamente pelo indivíduo, constituindo a sua estrutura psíquica. Assim, a 

análise do indivíduo revela as operações internas da própria sociedade. Os processos de 

repressão e identificação são condição tanto da estruturação psíquica quanto da existência 

da civilização, pois a coerção do desejo e a internalização das normas e regulações sociais 

permitem a estruturação da vida em comum.  

Estão em causa, portanto, as condições e possibilidades de constituição do 

indivíduo. Tomando-se essas bases, é possível então questionar a realidade contemporânea, 

marcada pelo arrefecimento da repressão e pelo enfraquecimento das referências 

tradicionais de identificação; uma realidade em que os meios de comunicação assumem 

papel preponderante nos processos de socialização; uma configuração social regida pelo 
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mercado e pelo consumo que repercute na e modifica a estrutura psíquica do indivíduo. 

Enfim, é possível questionar como se conformam os mecanismos de repressão e de 

identificação nessa realidade objetiva.  

Este trabalho, que problematiza a temática da relação indivíduo e sociedade e os 

impasses dessa compreensão no campo da psicologia, que busca a contribuição de Freud, 

para compreender os mecanismos de repressão e identificação e a constituição do indivíduo 

na contemporaneidade, estrutura-se em quatro capítulos.  

No primeiro capítulo, a centralidade da discussão da relação indivíduo e sociedade 

parte do campo estrito da psicologia, buscando os elementos que possibilitam colocar em 

causa a compreensão dessa relação. Privilegia, num primeiro momento, a contextualização 

histórica dessa relação e a discussão dos princípios explicativos dessas realidades, 

apontando a predominância de uma compreensão limitada da temática e indagando sobre 

seus pressupostos e sua superação. O caminho de construção da crítica e ruptura com um 

determinado procedimento da razão é trilhado pela psicanálise, que permite desmistificar a 

compreensão da relação indivíduo e sociedade apartada da história e da cultura. Freud, ao 

postular a existência do inconsciente, da sexualidade na infância, e das pulsões de vida e de 

morte na origem do comportamento humano, certamente rompe, radicalmente, com um 

padrão hegemônico na produção do conhecimento.  

O segundo capítulo privilegia a discussão do mecanismo de repressão, buscando 

apreender os desdobramentos do caminho da pulsão na cultura e na constituição psíquica. A 

repressão, como condição tanto para a cultura quanto para a constituição psíquica, é 

reiteradamente discutida por Freud e é um conceito central na teoria psicanalítica. Esse 

mecanismo marca o conflito permanente entre as demandas pulsionais e as exigências e 

regulações da cultura sobre os homens, o que causa o mal-estar psíquico.  Se a coerção, 

num primeiro momento, é externa, posteriormente ela é internalizada e constitui a estrutura 

psíquica do indivíduo. Nesse processo, a instância psíquica que se forma e se caracteriza 

pela repressão da pulsão, o superego, assume o papel de regulação das exigências sociais e 

culturais, balizando as relações entre os homens.  

O terceiro capítulo busca, na discussão do processo de identificação, a apreensão 

dos mecanismos psíquicos responsáveis pela internalização dos preceitos sociais que 

modificam a estrutura psíquica, resultado do confronto entre as demandas pulsionais e as 
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limitações impostas pela cultura. A coerção externa se materializa nas relações da criança 

na família, “lócus” privilegiado para as primeiras experiências com a figura de autoridade, 

exercida, nesse espaço, pela autoridade paterna.  A partir da identificação com o pai, a 

primeira e mais importante identificação do indivíduo, ocorre a internalização da  

autoridade, o que possibilita que o vínculo entre o indivíduo e a cultura se efetive através 

dos laços de natureza afetivo-libidinal, que conformam as relações afetivas e sociais do 

indivíduo. O conceito de identificação ganha corpo na teoria de Freud, pois mecanismo 

psíquico que opera para o processo de constituição do indivíduo, condição, portanto, de 

existência tanto do indivíduo quanto da humanidade. 

No quarto capitulo, abraçando a tese da constituição recíproca e solidária entre 

indivíduo e sociedade, são retomados os conceitos de repressão e identificação, 

questionando as condições e as possibilidades de constituição do indivíduo na 

contemporaneidade.  Busca-se apreender a fertilidade desses conceitos na inteligibilidade 

do indivíduo no mundo contemporâneo: as modificações que se observam tanto na 

sociedade quanto no indivíduo, a conformação de outros modelos identificatórios e de 

novas experiências com a figura de autoridade.  
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Capítulo I – Psicologia e psicanálise: a relação indivíduo e sociedade 

 

 

Fui compelido, durante meus primeiros anos de universidade, a 
fazer a descoberta de que as peculiaridades e limitações dos meus 
dons me negavam todo sucesso em muitos dos campos da ciência 
nos quais minha jovem ansiedade me fizera mergulhar. Assim 
aprendi a verdade da advertência de Mefistófoles: ‘é em vão que se 
vagueia de ciência a ciência: cada um aprende somente aquilo que 
pode aprender’ [FREUD, 1925(1976,p.20)]. 

 

 

 Acentuadamente, as teorias psicológicas têm tratado a temática da subjetividade na 

sua externalidade, ancorada em uma compreensão dicotômica da relação indivíduo e 

sociedade. A visão predominante que tem se configurado na trajetória da psicologia 

privilegia uma concepção naturalizada de indivíduo, sedimentando e legitimando um 

determinado tipo de procedimento racional que se alastra e se consolida no seu campo.Ao 

processo de naturalização do indivíduo corresponde o processo de naturalização da 

sociedade, concebida como realidade distinta, quando não oposta, externa e independente 

dele. Como resultado desse procedimento, o conceito de sociedade remete a um todo e o de 

indivíduo a uma parte, ambos abstratos. Nesse sentido, é possível afirmar que a 

predominância de uma concepção de indivíduo e sociedade em oposição, aprisionados em 

campos diversos e antagônicos, acaba por converter em abstrações realidades que, na sua 

essência, estabelecem relações concretas que não se excluem e carregam em si 

componentes de tensão e conflito que as constituem num único movimento.10 

                                                 
10 Com relação a determinados conceitos, perseguimos o exercício de estabelecer a crítica a determinadas 
teorias psicológicas na tentativa de qualificar esse debate de forma mais substantiva, mas esse mesmo 
exercício pode conter, contraditoriamente, o risco de adjetivar sem qualificar o debate.Tomo emprestado de 
Jacoby (1977) o argumento de que, reconhecendo que os conceitos não devem parecer símbolos congelados e 
inexpressivos, pois se modificam e acompanham a história e que determinados conceitos “(...) referem-se a 
determinados elementos estruturais da sociedade que não são tecnológicos e sim históricos, isto é, sujeitos a 
modificação e escolha” (Jacoby, 1977, p.9) e reconhecendo que não existe solução satisfatória, mantivemos 
nesse texto o emprego de palavras como ‘burguês’, ‘ideológico’, ‘abstrato’ e ‘naturalizante’, entre outros, 
“(...)mas também não estão elas inflexivelmente vinculadas a cada substantivo” (Jacoby,1977,p.9). 
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Está em causa, assim, a discussão da relação entre indivíduo e sociedade em uma 

perspectiva que articula o singular e o universal, o individual e o social, o psíquico e a 

cultura, sem abdicar das tensões resultantes das especificidades dessas realidades referidas 

e distintas.Trata-se de discutir a constituição do indivíduo a partir das mediações culturais 

que o constituem como dimensão de uma realidade que o marca concretamente.  

Num sentido amplo, é possível afirmar que a psicologia se constitui e se desenvolve 

contemplando os diferentes princípios explicativos que assentaram as denominadas escolas 

ou teorias psicológicas,11 mas, para a compreensão dos seus fundamentos, é preciso, 

recuperar nos seus diferentes modelos explicativos, a historicidade do seu processo, ou seja, 

apreendê-los enquanto expressão lógica de realidades históricas. Nessa perspectiva, é 

preciso discutir os elementos que possibilitam colocar em causa a compreensão da relação 

entre indivíduo e sociedade e seus desenvolvimentos. 

A psicologia, que se constitui e se desenvolve solidariamente ao modo de produção 

capitalista, carrega em si as marcas de sua história: as marcas das idéias comprometidas 

ideologicamente com a concepção liberal12 e burguesa e a tradição positivista.13  

Historicamente, as concepções objetivistas são predominantes nessa trajetória, 

privilegiando o estudo de um objeto estrito, o indivíduo, explicado por suas exteriorizações. 

Porém, ainda que predominante essa concepção não é a única no campo dessa ciência que, 

                                                 
11 “No decorrer dos cem anos, a psicologia vem constituindo um corpo discursivo composto por inúmeras 
escolas e orientações que lhe dão a aparência de um corpo despedaçado, sem unidade. Se esta falta de unidade 
é verdadeira sob determinado ângulo – o da identidade teórico-metodológica -, ela talvez não o seja sob outro 
aspecto; sob essa heterogeneidade é possível que se oculte uma homogeneidade mais definidora de sua 
natureza e de seu papel social” (Patto, 1987, p.77). 
12 Ao discutir o liberalismo Horkheimer (1990) aponta que essa concepção dogmatiza os interesses 
individuais, secundarizando a história. “Após o desmoronamento do sistema hegeliano, a concepção liberal do 
mundo assume parcialmente o domínio. Ela repudiou ao mesmo tempo a fé e o poder de uma idéia 
historicamente atuante e a teoria da propagação das estruturas dinâmicas na história e estabeleceu que os 
indivíduos que perseguem seus interesses são as últimas unidades independentes no processo histórico. O 
análogo conceito de história do liberalismo é na sua essência psicológico. Os indivíduos, com os eternos 
impulsos firmemente arraigados na sua natureza, não são mais apenas os atores imediatos da história, mas 
também as últimas instâncias para a teoria do acontecer na realidade social. O problema de saber como a 
sociedade como um todo pode existir apesar de seu funcionamento caótico, ou melhor, como sua vida está 
prejudicada em escala crescente por esse fundamento, o liberalismo ainda não conseguiu solucionar 
(Horkheimer,1990,p.17). 
13 “A psicologia, como as demais ciências humanas, se consolida em um contexto histórico no qual prevalece, 
majoritariamente, o modelo de racionalidade do conhecimento positivo”. Ao se constituir enquanto ciência 
positiva, a Psicologia supunha haver abandonado todas aquelas questões metafísicas com as quais os filósofos 
vinham se confrontando inutilmente há séculos, como as relações mente e corpo, homem e natureza, 
biológico e social, interno e externo, particularidade e universalidade. A ausência desses traços metafísicos 
deveria ser um traço das novas ciências. Historicamente ia se consolidando um interesse que se revelaria 
dominante (...) qual seja, o de conhecer o homem em sua dimensão mais individual” (Miranda, 1992,p.72). 
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no seu desenvolvimento, assenta outros aportes teóricos que se ocupam da vida subjetiva, 

do psiquismo, com ênfase na determinância dos aspectos subjetivos.  

Assim, se a psicologia contemporânea é marcada por um desenvolvimento que a 

inscreve, de um lado, no campo da ciência positivista, sua história evidencia, também, outra 

tendência, menos predominante: a psicologia como ciência do “sentido íntimo” ou 

subjetivista.14   

A trajetória dessa ciência apresenta, ainda, a conformação de outras concepções que 

se fundam sob princípios explicativos que rompem radicalmente com a tendência 

positivista, particularmente a teoria psicanalítica, 15 que se constitui a partir de uma ruptura 

com essa tradição ao privilegiar a apreensão da dimensão psíquica mediada pelos processos 

culturais, assentando um caminho fértil para a discussão da relação entre indivíduo e 

sociedade.16 

Horkheimer e Adorno (1978), ao discutirem a temática do indivíduo e da sociedade, 

reafirmam a predominância de concepções que consideram essas realidades em oposição, e 

a antítese entre esses conceitos se torna hegemônica nas ciências, particularmente 

referendadas no aporte positivista, que se converte em ideal científico das ciências naturais 

e das ciências humanas e sociais. A crítica a essa concepção é balizada pela naturalização 

dos fenômenos sociais e humanos. E a ciência acaba por converter-se num “fim em si 

mesmo”.17 Na discussão da ciência positivista, há uma idéia de indivíduo que é funcional 

para a manutenção do modo de produção capitalista, pois, em nome do indivíduo autônomo 

e independente, dissimulam-se às relações de dominação política e exploração econômica, 
                                                 
14 Patto (1987), ao recuperar a história da psicologia, reitera que a tendência positivista não é a tendência 
exclusiva do discurso psicológico e nem da conformação ideológica que esse discurso assume, um discurso 
adaptacionista. 
15 Elegemos recortar a discussão da relação indivíduo e sociedade, nesse trabalho, no campo da teoria 
psicanalítica. Freud, ao conceber a estrutura psíquica referida a cultura dispõe a possibilidade de apreender 
indivíduo e sociedade como realidades que se constituem em um processo dinâmico, solidário e recíproco, 
rompendo radicalmente com uma tradição na ciência que legitima uma compreensão dicotômica dessas 
realidades.A par desse recorte, destacamos a importância da contribuição de outras teorias que avançam na 
compreensão da relação indivíduo e sociedade, entre elas, a de Vygotsky e a de Wallon.  
16 “Essa noção de indivíduo autônomo que, como se viu, é uma das bases mais sólidas sobre a qual se 
estrutura a sociedade burguesa, não domina inconteste. Ela foi, e é, abalada pela crítica de alguns autores que, 
através de suas pesquisas, reflexões e análises, puderam contribuir para colocar em questão conceitos 
ossificados, petrificados e esvaziados de conteúdo histórico”. (Resende, 1997, p.17).E, entre esses autores, 
destaca-se Freud. 
17 “Os fenômenos sociais são produtos históricos, nos quais tendências históricas se apresentam como tensões 
internas dos próprios processos sociais; é por isso que a oposição entre a pura teoria das formas das relações 
entre os homens e a dinâmica da História nos deixam, em última análise, na posse de um molde vazio, no qual 
se perdeu toda a consciência do que é social” (Horkheimer e Adorno, 1978, p.19-20) 
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negam-se as determinações sociais sobre o psiquismo e inviabiliza-se a compreensão do 

indivíduo como ser eminentemente social, concreto e histórico 

Horkheimeir (2000), ao analisar as idéias positivistas, afirma que essa concepção 

acaba apresentando uma visão reificada da realidade, tanto objetiva quanto subjetiva. 

 
 
A ciência moderna, tal como os positivistas a entendem, se reporta 
essencialmente a afirmações sobre fatos, e, portanto pressupõe a 
reificação da vida em geral e da percepção em particular. 
Contempla o mundo como um mundo de fatos e coisas, e deixa de 
relacionar a transformação do mundo em fatos e coisas com o 
processo social.O próprio conceito de ‘fato’ é um produto – um 
produto de alienação social; nele o objeto abstrato de troca é 
concebido como um modelo para todos os objetos da experiência de 
determinada categoria (...) Os chamados fatos determinados por 
métodos quantitativos, que os positivistas se inclinam a ver como os 
únicos científicos, são muitas vezes fenômenos de superfície que 
obscurecem mais do que clarificam a realidade subjacente 
(HORKHEIMER, 2000, p.87-88).  

 
 

Horkheimer e Adorno(1978), analisam a relação indivíduo e sociedade na sua 

concreticidade, como processo histórico que dá origem e fundamenta o desenvolvimento da 

sociedade burguesa, nos marcos da tradição positivista, que consolida tanto a idéia de 

indivíduo como a de sociedade como categorias absolutizadas. Criticam essa concepção e 

sublinham que essas realidades se constituem em condições sociais específicas, em relações 

dinâmicas e recíprocas e, nessa perspectiva, o conceito de sociedade está referido às 

relações entre os homens e às leis que regulam essas relações.18 Nessa abordagem, a 

condição para apreender a constituição do que é universal, particular e singular diz respeito 

às “conexões” entre realidade objetiva e psiquismo.  

Nesse sentido, a tese da independência do indivíduo em relação à sociedade é 

abstrata, pois essas realidades se constituem em reciprocidade, em um processo que é 

dinâmico e complexo. Ao assimilar o caráter histórico de toda realidade social e humana, é 

                                                 
18 ”No seu mais importante sentido, entendemos por ‘sociedade’ uma espécie de contextura formada entre 
todos os homens e na qual uns dependem dos outros, sem exceção; na qual o todo só pode subsistir em virtude 
da unidade das funções assumidas pelos co-participantes, a cada um dos quais se atribui, em princípio, uma 
tarefa funcional; e onde todos os indivíduos, por seu turno, estão condicionados, em grande parte, pela sua 
participação no contexto geral. Assim, o conceito de sociedade define mais as relações entre os elementos 
componentes e as leis subjacentes nessas relações do que, propriamente, os elementos e suas descrições 
comuns” (Horkheimer e Adorno, 1978, p.25-26). 
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possível abandonar o terreno das abstrações e apreender as tensões e os antagonismos 

constitutivos dessas realidades. O indivíduo concebido dessa maneira ampla se afasta cada 

vez mais da sua condição “natural”, pois está referido à sociedade.  

 
 
Ambos os conceitos são recíprocos. O indivíduo, num sentido 
amplo, é o contrário do ser natural, um ser que, certamente, se 
emancipa e se afasta das simples relações naturais, que está desde o 
princípio referido à sociedade, de um modo específico, que, por isso 
mesmo recolhe-se em seu próprio ser(...) A interação e a tensão do 
indivíduo e da sociedade resumem, em grande parte, a dinâmica de 
todo o complexo (HORKHEIMER E ADORNO, 1978, p.53). 
 

 

Horkheimer (1990) reafirma a importância da apreensão dessas realidades na 

história e em reciprocidade, pois “(...) o elemento subjetivo no conhecimento dos homens 

não é sua arbitrariedade, mas(....) é sua própria história, que deve ser compreendida em 

conexão com a história da sociedade”(p.29). Esses aspectos são essenciais e fundamentam a 

compreensão da relação indivíduo e sociedade como uma única realidade, na qual o 

particular se expressa no universal que, por sua vez, expressa essa particularidade. 

Já em Marx, essa tese da constituição recíproca da relação entre indivíduo e 

sociedade é central e referida as mediações constitutivas do que é o universal e o particular, 

que se constituem num único movimento. E, ao apreender essas realidades num movimento 

único, apreende a sociedade e o indivíduo nas suas dimensões históricas e concretas.  

Assim, compreender o que os homens são remete, necessariamente, à compreensão 

das condições materiais de sua existência e, nesse sentido, “Não é a consciência que 

determina a vida, é a vida que determina a consciência” (MARX E ENGELS, 1984, p.23). 

O homem não é um ser independente, mas se constitui a partir das relações que estabelece 

com a natureza e com os outros homens, se humaniza nessas relações. 

 
 

Esse modo de consideração não é destituído de premissas. Parte das 
premissas reais e nem por um momento as abandona. As suas 
premissas são os homens, não num qualquer isolamento e fixidez 
fantásticos, mas no seu processo de desenvolvimento real, 
perceptível empiricamente, em determinadas condições. Assim que 
esse processo de vida ativo é apresentado, a História deixa de ser 
uma coleção de fatos mortos – como é para os empiristas, eles 
próprios ainda abstratos -, ou uma ação imaginada de sujeitos 
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imaginados, como para os idealistas (MARX E ENGELS, 
1984,p.23-24). 
 
 

Para Marx,  a reciprocidade entre indivíduo e sociedade é efetiva, própria da 

condição de existência do homem, referida à sua condição de ser social. Assim, o indivíduo 

deve ser apreendido na realidade na qual se constitui, produzindo a si mesmo e aos outros 

homens, portanto, a sua existência subjetiva e objetiva. “O indivíduo é o ser social. A 

manifestação da sua vida (...) constitui, pois, uma expressão e uma confirmação da vida 

social” (MARX, 1975, p.195). 

Portanto, os processos de humanização do homem estão referidos à totalidade das 

relações que o determinam, a partir da gênese de processos sociais mais amplos, e, nesse 

contexto, é possível apreender a relação entre indivíduo e sociedade como processo 

histórico, solidário e recíproco. 

Nessa tradição da reciprocidade, a temática da relação entre indivíduo e sociedade 

vai ser desenvolvida por Adorno (1991) no campo próprio da psicologia. Ao apontar uma 

tradição na ciência que privilegia uma visão dicotômica e cindida da relação entre realidade 

objetiva e subjetiva postula que esse procedimento implicou processos de ideologização das 

teorias psicológicas. Indivíduo e sociedade concebidos em oposição que não expressam o 

que essas realidades são na sua essência. E a psicologia, nessa trajetória, assume o caráter 

de uma ciência individualista, ao privilegiar uma concepção fragmentada de indivíduo, 

mascarando a centralidade das relações sociais. Ao se ocupar, historicamente, do estudo do 

indivíduo independente, “livre”, autônomo, essa concepção sedimenta a antítese entre a 

realidade objetiva e a realidade subjetiva. “A psique desligada da dialética social, tomada 

em abstrato, em si mesma, e posta sob a lupa, se adequa admiravelmente como ‘objeto’ de 

‘investigação’ em uma sociedade que ‘introduz’ os sujeitos como mero ponto de referência 

da força de trabalho em abstrato” (ADORNO, 1991, p.168).19 

Adorno ressalta a importância de não analisar os determinantes objetivos e 

subjetivos como fenômenos isolados, pois eles são realidades que se inscrevem em uma 

totalidade que não pode negar as tensões resultantes do confronto das demandas objetivas 

                                                 
19 “La psique desligada de la dialéctica social, tomada en abstrato en sí misma y puesta bajo la lupa, se adecua 
admirablemente como ‘objeto’ de ‘investigación’ en una sociedad que ‘introduce’ a los sujetos como mero 
punto de referencia de la fuerza de trabajo em abstrcto”(Adorno, 1991, p.168). 
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com as demandas subjetivas. Assim, a discussão deve ocorrer no interior do processo 

civilizatório, pois o desenvolvimento psíquico se materializa na história, sob determinadas 

condições concretas que conformam tanto a existência da sociedade quanto a do indivíduo. 

Nessa perspectiva, é real o caráter ideológico da psicologia que, historicamente, estuda o 

indivíduo apartado da cultura, portador de uma lógica própria, e esse processo de 

ideologização deve vir à tona como condição de esclarecimento da sua constituição, 

contemplando uma perspectiva que a inscreva na relação com a cultura. 

 
 
O psicológico, como um interior relativamente autônomo em 
relação ao externo, se converteu em  debilidade em uma sociedade 
que o busca incansavelmente(...)O sujeito em que predomina o 
psicológico como algo subtraído da racionalidade social é desde 
sempre um estranho, uma extravagância (ADORNO, 1991, p.155). 
20 

 
 

Para Adorno, a separação entre os seres humanos e as condições sociais nas quais se 

inscrevem potencializa uma concepção abstrata marcada pela cisão e potencializa a 

incapacidade do indivíduo de se reconhecer na sociedade, que o constitui e ao mesmo 

tempo é espaço de antagonismo entre essas realidades. Critica tanto a psicologia quanto a 

sociologia na conformação dessa cisão entre sujeito e objeto, pois a primeira, ao se 

debruçar sobre o indivíduo, e a segunda, sobre a sociedade, como realidades distintas e 

independentes, se afastam da apreensão da complexidade de realidades contraditórias que 

se constituem em reciprocidade. Aponta que a separação entre sociedade e indivíduo é 

falsa, pois nega a relação entre objetividade e subjetividade, perpetua a cisão, e mascara o 

desvelamento do que essa relação expressa. 

 
 
A separação entre a sociedade e a psique é falsa consciência: 
eterniza categorialmente a cisão entre o sujeito vivente e a 
objetividade que impera sobre os sujeitos e que, porém, são eles 
quem a produzem. Contudo, desta falsa consciência não se pode 
retirar, por decreto metodológico, o solo em que pisa.Os homens 
não conseguem reconhecer a si mesmo na sociedade, nem 

                                                 
20 “Lo psicológico, como um interior relativamente autônomo respeto al exterior, se há convertido em 
enfermedad em um sociedad que lo busca sin descanso(...) El sujeto em que predomina lo psicológico como 
algo subtraído a la racionalidade social pasa desde siempre por uma anomalia, um estrafalario” (Adorno, 
1991,p.155). 
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tampouco neles, porque encontram-se alienados  entre si e frente a 
todos. Suas relações sociais coisificadas os apresentam 
necessariamente como seres em si mesmos.(ADORNO, 1991, 
p.139).21 
 
 
 

Outrossim, Jacoby (1977), também analisando a trajetória da psicologia, afirma que 

essa ciência deve ser analisada articulada ao contexto social e cultural no qual se inscreve, 

pois está “profundamente emaranhada” nessa realidade. Ao discorrer sobre o que denomina 

de “deslocamento da atenção social para a psicologia”, particularmente a partir da década 

de 1950, marca que esse movimento é resultado das mudanças que ocorreram em função da 

reorganização econômica e social, o que implicou, por sua vez, desdobramentos no 

indivíduo cada vez mais fragmentado e “petrificado”. Segundo ele, a preocupação 

contemporânea diz respeito ao “espectro da sufocação individual e psíquica”, o que 

impulsiona a busca do aporte teórico da ciência psicológica.22  

E Jacoby ainda assinala a emergência, na psicologia, de novas teorias explicativas 

da constituição do indivíduo, no intuito de se adequar às mudanças ocorridas na estrutura 

social. Essas “novas” teorias anunciam o esgotamento de teorias do passado, denominadas 

“ultrapassadas”, e argumentam que um novo contexto exige novos princípios explicativos 

para a compreensão do indivíduo. “O que preocupa os contemporâneos é o espectro da 

sufocação individual e psíquica; é este o fantasma que a Psicologia conformista procura 

aquietar”.(JACOBY, 1977, p.7). 

 Jacoby critica esse movimento de substituição e construção de novos princípios 

explicativos da constituição do indivíduo e afirma que essas teorias se assentam em 

pressupostos epistemológicos insuficientes quando se considera a dinâmica do 

desenvolvimento social e as conseqüências desse processo nos indivíduos, apontando a 
                                                 
21 “La separación entre sociedad y psique es falsa conciencia: eterniza en forma de categorías la escision entre 
el sujeto vivente y la objetividade que impera sobre los sujetos y que, no obstante, son ellos quienes producen. 
Pero nose le puede quitar el terreno a esa falsa conciencia por decreto metodológico. Los seres humanos no 
son capaces de reconocerse a sí mismos en la sociedad, niésta en ellos, porque están  enajenados entre sí y 
respecto al conjunto. Sus relaciones sociales cosificadas se les presentan necesariamente como seres en sí 
mismos”(Adorno, 1991, p.139). 
22 “Os que buscam alívio para uma inquietação social, assim como os radicais desencantados que buscam uma 
alternativa para o empobrecimento da práxis política do passado, procuram todos a Psicologia; e eles apenas 
iniciam a lista. No entanto, a própria extensão e diversidade dessa lista, se impedem a caracterização, sugerem 
uma conclusão: a Psicologia não é uma moda passageira situada às margens da sociedade; ao contrário, está 
profundamente emaranhada na realidade social. Por este motivo, qualquer estudo de Psicologia deve 
simultaneamente analisar a sociedade e a cultura da qual ela faz parte” (Jacoby, 1977, p.7). 
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destituição da história na compreensão da dinâmica social. E observa que o “fenômeno da 

substituição” não se restringe à psicologia, mas se faz presente em todas as áreas do 

conhecimento. Na contraposição daqueles que concebem esse movimento como  progresso, 

explicita que essas mudanças não provocam rupturas estruturais, o que o leva a questionar a 

natureza da concepção de dinâmica social: 

 
 
Contudo, o dinamismo pode resultar num movimento contínuo que 
não caminha para a frente. Dentro do dinamismo, pode existir, 
inerente, um momento estático: a estrutura da sociedade. A evidente 
aceleração da produção e do consumo na esfera econômica, a 
histeria e o frenesi na própria vida não impedem que uma sociedade 
estável esteja simplesmente girando mais depressa. Se isso for 
verdade, a aplicação ao próprio pensamento de uma obsolescência 
planejada tem mérito idêntico ao de sua aplicação aos bens de 
consumo; o novo não somente é mais pretensiosamente vulgar que 
o velho, mas alimenta um sistema social obsoleto que adia a sua 
própria substituição, por produzir a ilusão de que sempre é novo 
(JACOBY, 1997, p.8). 
 
 
 

Jacoby utiliza o termo “amnésia social” como marca desses tempos que, em nome 

do “novo”, relegam deliberadamente ao passado a teoria. Ao afirmar que a sociedade 

perdeu a capacidade de pensar, gerando o conformismo e a ânsia de construção de novos 

aportes teóricos, imputa ao passado o “lixo das idéias fracassadas”, e, como sinal dos 

tempos, o pensamento se submete à moda: “(...) ele despreza o passado, considerado 

antiquado, e elogia o presente como o que há de melhor” (1977 p.15). Explicita, ainda, a 

sua discordância com esse modo de pensar e sugere que esse movimento acaba por 

expressar que a “(...) celebração do presente é auxiliada pela história instantânea (...) essas 

afirmações sugerem o declínio do pensamento crítico; a mente moderna não consegue mais 

pensar pensamentos, consegue apenas localizá-los no tempo e no espaço” (JACOBY, 1977, 

p.15). 

A análise que Jacoby desenvolve enfatiza a crítica à psicanálise conformista (pós-

freudiana) como uma tendência cultural que gera a “amnésia social”, assim como critica o 

positivismo como uma tendência muito presente na psicologia. Portanto, não basta apontar 

para a Psicanálise. É preciso distinguir “qual psicanálise”. Ao investigar a subjetividade e 

apontar os perigos do reducionismo na discussão dessa temática, reafirma a crítica aos neo 
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e pós-freudianos que, em nome da compreensão da subjetividade, acabam por conformar 

uma psicologia “impessoal” para uma realidade “despersonalizada”, legitimando uma 

concepção abstrata que desconsidera as mediações psicossociais constitutivas da 

subjetividade. Essas considerações referenciam a crítica às teorias que sustentam a 

naturalização do pensamento, legitimando relações de dominação e ocultando contradições 

que operam no processo civilizatório e que constituem o indivíduo. Para Jacoby, na 

perspectiva da teoria crítica, a retomada da temática da subjetividade deve ocorrer referida 

às condições objetivas que a constituem.  

 
 
Aceitar a subjetividade tal como hoje existe, ou melhor, como hoje 
não existe, é aceitar implicitamente a ordem social que a mutila. O 
caso, porém, não é apenas de rejeitar a subjetividade em nome da 
ciência ou afirmá-la em nome da poesia; e sim de investigá-la a 
sério. Essa seriedade necessariamente implica compreender-se até 
que ponto a subjetividade prevalecente está ferida e mutilada; tal 
compreensão significa mergulhar na subjetividade, não para louvar 
a sua agudeza e profundidade e sim para avaliarem-se os danos 
(JACOBY, 1977,p.12) 
 

 
 

Ao recolocar a discussão da relação entre indivíduo e sociedade, a temática da 

subjetividade ganha corpo e é objeto privilegiado em várias análises que apontam também a 

fertilidade dessa discussão a partir da consideração das mediações que constituem o 

indivíduo, pois expressam, do ponto de vista psíquico, a cultura na qual ele se inscreve. 

Assim, o caminho a ser trilhado, em contraposição às concepções objetivistas e 

subjetivistas, está referido a uma concepção que apreenda a relação entre o psíquico e o 

social, evidenciando as dimensões culturais constitutivas do indivíduo. E esse caminho 

parece contemplar um movimento de ruptura com o pensamento que fixa as realidades 

objetivas e subjetivas como elementos dicotômicos, indicando a possibilidade de reflexão 

sobre a relação nas quais essas realidades se constituem.23  

                                                 
23 Resende (1997) observa que o pensamento contemporâneo consolida o conceito de indivíduo com uma 
conotação exclusivamente singular e particular e que “(...) tanto nessa conceituação inicial de indivíduo 
enquanto categoria lógica que não se relacionava à pessoa humana concreta, quanto numa compreensão 
ontológica posterior que considerava o indivíduo no seu ser que continuava sendo singular (...) o que 
prevalece é a fixação dessa realidade e a não a busca da compreensão da relação desse indivíduo com outros 
indivíduos no seu processo de construção” (p.2) 
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Se o indivíduo só pode ser realmente compreendido quando inserido na totalidade 

social e histórica que o determina e lhe dá sentido, as mediações determinantes dessa 

constituição devem ser, portanto, desvendadas.  Não se trata de reinventar a subjetividade, 

mas de apreendê-la a partir das condições concretas que a constituem.24  

A compreensão da subjetividade, portanto, coloca em causa as condições concretas 

sob as quais esta se constitui. Configura-se, assim, a necessidade de recuperar as 

contribuições das teorias que discutem a subjetividade no processo civilizatório no qual a 

humanidade se estabeleceu e se desenvolveu. O indivíduo se constitui em determinadas 

condições históricas e culturais e é necessário apreender essas mediações materiais que 

conformam a sua subjetividade, não como elementos que o afetam externamente, mas que 

são introjetados psiquicamente.25  

Horkheimer (2000) observa que o mundo contemporâneo exige cada vez mais 

flexibilidade, o que implica também maiores exigências para a adaptação às condições 

objetivas. Porém, essa flexibilidade não significa possibilidade de “desvios” dos padrões 

estabelecidos. Ao contrário, quanto maior o domínio da natureza pela técnica, maior a 

submissão do indivíduo à lógica da razão instrumental. 

 
 
 
Exatamente porque toda a vida de hoje tende cada vez mais a ser 
submetida à racionalização e ao planejamento, também a vida de 
cada indivíduo, incluindo os seus impulsos mais ocultos, que 
outrora constituíam o seu domínio privado, deve levar agora em 
conta as exigências da racionalização e planejamento: a 
autopreservação do indivíduo pressupõe o seu ajustamento às 
exigências de preservação do sistema. Ele não tem mais 
possibilidade de escapar do sistema.E na medida em que o processo 
de racionalização não é mais o resultado de forças anônimas do 
mercado, mas é decidido pela consciência de uma minoria 
planejadora, também a massa de sujeitos deve ajustar-se: o sujeito 

                                                 
24 Trata-se de discutir a subjetividade “(...) no contraponto com alguns arriscados ‘giros teóricos’ 
irracionalistas que tem se apresentado (...) na atualidade e que se deslocam fundamentalmente sobre dois 
eixos comuns e determinantes: a afirmação da impossibilidade da totalidade em nome de um reducionismo 
particularista que se funda no indivíduo, no micro; e a dissolução da história nesse deslocamento para o 
particular com seus contrabandos irracionalistas. A partir daí é preciso recolocar a subjetividade na história” 
(Resende, 1999, p.2). 
25 “O indivíduo absolutamente isolado foi sempre uma ilusão. As qualidades pessoais mais estimadas, tais 
como a independência, o desejo de liberdade e o senso de justiça, são virtudes tão sociais quanto individuais. 
O indivíduo totalmente desenvolvido é a consumação de uma sociedade totalmente desenvolvida. A 
emancipação do indivíduo não é uma emancipação da sociedade, mas o resultado da liberação da sociedade 
da atomização” (Horkheimer, 2000, p.138). 
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deve, por assim dizer, dedicar todas as suas energias para estar 
‘dentro e a partir do movimento das coisas’ nos termos da definição 
pragmatista (HORKHEIMER,2000,p.100). 
 
 

 
Horkheimer constata que a identificação da cognição com a ciência limita a 

apreensão da inteligência às funções necessárias ao indivíduo para  organizar os conteúdos 

“modelados” que a cultura disponibiliza.26 Frente à conformação desse procedimento 

racional na contemporaneidade, não se pode prescindir da compreensão das formas de 

dominação política e ideológica da sociedade contemporânea, quando, contraditoriamente, 

o tempo que a celebra é o tempo no qual estão dispostas as condições para o seu 

desaparecimento. E a discussão da relação entre a objetividade e a subjetividade aponta o 

caminho de teorias que apreendem essas realidades em reciprocidade. 

Jacoby (1977) assinala para uma “teoria objetiva (ou não subjetiva)” da 

subjetividade como condição para romper a trajetória historicamente assumida pelos 

estudos do tema, desmistificando as concepções subjetivistas, neo e pós-freudianas, que se 

referem a processos de constituição psíquica apartados da história e da cultura - concepções 

que se deslocam em direção ao particular, às questões imediatas, ao aparente, em tempos 

em que se assiste à consolidação de um “subjetivismo sem sujeito”, porque o culto ao 

individualismo acaba por assentar as condições do seu desaparecimento.27  

 
 
Se a intensificação da subjetividade é uma reação direta ao seu 

atual declínio, ela no final de contas atua no sentido de acelerar esse 
declínio. Ao sujeito avariado, ela propõe uma dose maior da mesma 
coisa. A perda objetiva das relações e da experiência humana é 
facilitada pela busca interminável das mesmas. Um culto da 

                                                 
26 E essa concepção torna a inteligência submissa aos processos de produção. Nas palavras de 
Horkheimer:”Um homem inteligente não é aquele que pode simplesmente raciocinar com correção, mas 
aquele cuja mente está aberta aos conteúdos objetivos, que está apto a receber o impacto de suas estruturas 
essenciais e transformá-las em linguagem humana; isso se aplica também à natureza do pensamento como tal 
e de seu conteúdo objetivo. A neutralização da razão, que a despoja de qualquer relação com o conteúdo 
objetivo e de seu poder de julgar este último, e que a reduz ao papel de uma agência executiva mais 
preocupada com o como do que com o porquê, transforma-a cada vez mais num simples mecanismo 
enfadonho de registrar fatos”(2000,p.62). 
27 “Nesse ponto, pode-se entender como a epifania do sujeito enquanto resolução, dada a recusa do todo, se 
converte em adesão ao tudo. O tudo e o todo se correspondem. (...)Essa equalização, absolutamente hostil à 
concreticidade da história, vai além e equipara totalidade e totalitarismo, abdica da razão e a postula não mais 
como a capacidade de conhecer, mas como a capacidade de o sujeito se articular, se resolver. O sujeito 
concreto evapora-se, esfuma-se no ar” (Resende, 1999,p.3). 
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subjetividade – com drogas e tudo – entorpece os descontentes, ao 
ponto de fazê-los confundirem sua morte, figurativa e 
concretamente, com a própria vida. O imediatismo desse processo 
afasta dele qualquer mediação. O pensamento político e teórico 
continuado não é simplesmente rejeitado, é esquecido e reprimido. 
Os slogans e a retórica que o substituem são tão vazios e 
impensados quanto a sociedade que os agita. O espectro não só da 
sociedade, mas da oposição à sociedade, que perdeu a memória e a 
mente, ameaça a História (JACOBY, 1977, p.131). 

 

 Daí a fertilidade da psicanálise freudiana para o estudo da subjetividade como 

possibilidade de enfrentar essa discussão sob outra lógica, pois Freud parte da relação 

recíproca entre a  dimensão psíquica e social, contrapondo-se àquelas  concepções que 

geram a amnésia social e o conformismo. 

 Freud, ao constituir uma teoria que desvenda o psiquismo, explicitando a relação 

entre a cultura e a constituição do indivíduo, rompe com a concepção hegemônica da 

“propriedade psíquica particular”. E, ao colocar no centro dessa discussão os antagonismos 

do processo civilizatório, transgride uma lógica que é conservadora28, o que leva Jacoby a 

afirmar a radicalidade da psicanálise. 

 
 
 Se Freud foi ‘conservador’ por não levar imediatamente em conta a 
sociedade, os seus conceitos são radicais quando ele procura a 
sociedade onde supostamente ela não existe: no íntimo do 
indivíduo. Freud desfez a distinção burguesa fundamental entre 
particular e público, entre indivíduo e sociedade; ele descobriu as 
raízes objetivas do sujeito particular, o conteúdo social delas. Freud 
desmascarou a mentira que é o sujeito inviolado: mostrou como ele 
é violado em todos os aspectos (JACOBY, 1977, p.41). 
 

 
Assim, os aspectos psíquicos e os aspectos culturais enquanto elementos 

tensionados reiteradamente remete à discussão da vida psíquica sob o pressuposto da 

                                                 
28 Ao discutir o revisionismo da psicanálise, Jacoby evidencia como os neo e pós-freudianos efetivam uma 
psicanálise conformista. No processo de ruptura com o pensamento de Freud, as novas formulações se 
mostraram aderentes a uma realidade cindida e obsoleta que, em nome do novo,  se converteu em retrocesso. 
“Não importa o quão heréticos os neo e os pós-freudianos imaginavam ser ao teorizarem sobre ‘valores’, 
‘insegurança’ e ‘metas’ do indivíduo; eles na verdade estavam seguindo com prudência a ideologia oficial, a 
da existência de um indivíduo e consumidor particular autônomo. O contexto e o conteúdo desses conceitos 
determinam o sentido político retrógrado da psicologia deles” (Jacoby,1977,p.41). 
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reciprocidade.29 Essa compreensão está notadamente explicitada no exame que Lasch 

(1983) realiza sobre a relação entre cultura e indivíduo, especialmente quando afirma que a 

cultura é reproduzida internamente pelo indivíduo, constituindo a sua estrutura psíquica. 

Reitera a importância da psicanálise que, ao analisar rigorosamente a dimensão psíquica do 

indivíduo, esclarece a dinâmica interna da sociedade.  Precisamente “pelo ato de dar costas 

à sociedade e de imergir-se no inconsciente individual”(LASCH, 1983, p.58), a psicanálise 

acaba por revelar os processos de internalização da cultura na psique do indivíduo. Nessa 

perspectiva, a contribuição da psicanálise no esclarecimento da relação entre indivíduo e 

sociedade é inegável. 

 
A psicanálise esclarece melhor a conexão entre a sociedade e o 
indivíduo, a cultura e a personalidade, precisamente quando se 
confina ao cuidadoso exame dos indivíduos. Ela nos diz mais sobre 
a sociedade quando menos determinada a fazê-lo ela está. A 
extrapolação de Freud dos princípios psicanalíticos para a 
antropologia, a história e a biografia pode ser ignorada com 
segurança pelo estudioso da sociedade, mas suas investigações 
clínicas constituem-se num reservatório de idéias indispensáveis, 
desde que fique entendido que a mente inconsciente representa a 
modificação da natureza pela cultura, a imposição da civilização 
sobre o instinto (LASCH, 1983, p.59). 

 
 

 
Também Horkheimer e Adorno (1978) - ao desenvolverem a crítica à concepção 

dicotômica da relação indivíduo e sociedade, evidenciando seus limites; ao se contraporem 

às concepções que autonomizam o indivíduo e desconsideram o desenvolvimento social 

como um  processo dinâmico e histórico;  ao afirmarem essa relação como uma relação de 

reciprocidade que expressa  tensões e  conflitos; ao apontarem que a análise da objetividade 

não ocorre apartada o indivíduo que, por sua vez, também não se constitui apartado dela e, 

nesse sentido, a compreensão das instâncias sociais não pode se separar da compreensão 

das instâncias psíquicas -, fazem referência à psicologia profunda de Freud, que enfatizou a 

compreensão do indivíduo na realidade social ao trazer para o âmbito da psicologia 

                                                 
29 Nessa perspectiva, reafirma-se a necessidade de uma análise objetiva da subjetividade: ”(...) análise que 
deve se beneficiar das contribuições e conquistas daquelas teorias que colocam o problema, em qualquer nível 
que seja, da relação entre o indivíduo e a sociedade , como realidades que não se excluem.Essa apropriação de 
diferentes contribuições para a compreensão da subjetividade no mundo moderno poderá ser mais produtiva 
se buscada no campo das análises que compreendem a história, a objetividade, como único campo possível e 
real de realização para o que é subjetivo”(Resende, 1999,p.3)”. 
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individual os aspectos referentes aos grupos. Esse caminho adotado por Freud colocou em 

questão o que se considerava até então objeto exclusivo da sociologia (os grupos).30 

 A centralidade que a psicanálise assume na crítica ao conceito de subjetividade 

tradicionalmente incorporado pela psicologia evidencia como essa teoria contribui para o 

esclarecimento dessa temática, pois Freud, quando funda a discussão da subjetividade sob 

novos princípios explicativos, notadamente nos processos culturais e sociais subverte a 

concepção burguesa de indivíduo autônomo.  

Ao se deter na discussão da relação indivíduo e sociedade em uma perspectiva que 

os compreende referidos a um processo dinâmico e recíproco, a psicanálise, ainda que 

privilegie a apreensão da estruturação do sujeito psíquico, remete sua análise ao processo 

civilizatório, o que marca a radicalidade dessa teoria e a ruptura que estabelece com o 

pensamento hegemônico nas ciências.31 

Assim, o caminho de rompimento com essa tradição pode ser trilhado a partir da 

psicanálise, que incorpora à discussão dessa temática o processo civilizatório e as 

mediações psicossociais constitutivas da subjetividade, elucidando esse objeto na cultura. 

A psicanálise, no seu modo de  refletir e pensar a cultura, inovou, radicalmente, a 

forma de compreensão da relação entre indivíduo e sociedade. Freud foi um crítico de seu 

tempo e seus postulados foram objeto de discussão, rejeição e avaliação, porque 

explicitavam um movimento de ruptura com as idéias até então vigentes. O seu trabalho 

questionou certezas explicativas sob as quais a humanidade se amparava, especialmente a 

sua teoria da repressão, a centralidade dos processos inconscientes na constituição psíquica 

e a afirmação da sexualidade infantil. 

 
 
 
                                                 
30 “A moderna psicologia da profundidade enfatizou as conexões atuantes, com bastante clareza, de modo a 
anular as bases que justificavam os privilégios que a sociologia reivindicara para si como teoria do 
comportamento de indivíduos reagrupados, em contraste com a investigação psicológica do indivíduo” 
(Horkheimer e Adorno, 1978, p.20). 
31 Resende (1997) reitera a radicalidade da teoria psicanalítica entendendo que“(...) Freud tenha apresentado 
um modelo revolucionário para a compreensão da relação entre o indivíduo e a sociedade, pois trata, 
precisamente, de encontrar, nos mecanismos psíquicos mais íntimos do indivíduo particular, a expressão das 
forças sociais mais gerais. Porque analisou profundamente o psiquismo individual é que Freud pode mostrar 
aquilo no que as instituições sociais se converteram e se convertem.(...)A psicologia individual de Freud não 
é, portanto, uma psicologia qualquer: é uma psicologia que, exatamente porque penetra na dinâmica 
individual mais profunda, apanha seus inúmeros nexos e revela as forças sociais que constituem esse 
dinamismo psíquico” (p.25). 
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Freud afirma a existência e a determinação dos processos inconscientes na 

estruturação psíquica e opõe-se à hegemonia das concepções teóricas que privilegiam o 

estudo da consciência no pensamento contemporâneo. Sem dúvida, marca uma virada em 

relação aos princípios epistemológicos das ciências tradicionais e positivistas quando 

desloca a centralidade da consciência para os processos inconscientes da vida mental. 

Nesse sentido, afirma a natureza ativa e dinâmica dos processos inconscientes que, apesar 

da repressão, continuam atuantes no psiquismo. Os atos e pensamentos que se expressam 

como conscientes só têm razão de ser a partir de conteúdos inconscientes. 

 Ao desenvolver o conceito de inconsciente e asseverar que a teoria psicanalítica não 

acata a identidade entre o consciente e o mental, Freud provocou uma forte reação e 

oposição tanto por parte daqueles que se dedicavam à filosofia quanto daqueles que 

elegeram o caminho das ciências tradicionais como forma de conhecimento. Para ambos, ao 

conceberem todo ato mental como ato consciente, a idéia dos processos inconscientes seria 

insustentável.  

 Freud descreve essas resistências como um preconceito intelectual e assegura que 

“A questão de saber se devemos fazer coincidir o psíquico com o consciente, ou aumentar a 

abrangência daquele, soa como uma discussão vazia em torno de palavras; mas posso 

assegurar-lhes que a hipótese de existirem processos mentais inconscientes abre o caminho 

para uma nova e decisiva orientação no mundo e na ciência” [FREUD, 1916 (1980, 

p.35)].O caminho trilhado por Freud na construção da teoria psicanalítica aponta, dessa 

forma, uma nova perspectiva para a ciência e para a compreensão da humanidade. E 

àqueles que se opuseram à psicanálise afirmando a impossibilidade de essa ciência se 

constituir ancorada em pressupostos como processos mentais inconscientes, que orientam a 

teoria psicanalítica, Freud atribuiu a incapacidade de romper com os padrões familiares do 

pensamento e observou que sua resistência seria similar àquelas encontradas nas neuroses. 

 

 

Neles devem levantar-se, pois, as mesmas resistências como nos 
doentes, e estas se revestem facilmente das roupagens da 
impugnação intelectual, suscitando argumentos semelhantes aos 
que desfazemos nos pacientes com a regra psicanalítica 
fundamental. Como nos pacientes, podemos reconhecer em nossos 
adversários notável influxo afetivo na faculdade de julgamento, 
com prejuízo desta. O orgulho da consciência que chega, por 
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exemplo, a desprezar os sonhos pertence ao forte aparelhamento 
disposto em nós de modo geral contra a invasão dos complexos 
inconscientes. Essa é a razão por que é tão difícil convencer os 
homens da realidade do inconsciente e dar-lhes a conhecer qualquer 
novidade em contradição com seu conhecimento consciente 
[FREUD, 1910 (1978, p.24)].  

 

 

Freud ainda marcou a construção da sua teoria  a partir dos métodos de observação e 

interpretação, privilegiando o desenvolvimento de categorias consideradas carentes de 

exatidão pela crítica que se ampara nos critérios das ciências naturais: a ciência positivista 

já concebia o inconsciente como uma realidade abstrata, hipotética e, portanto, não sujeita 

aos critérios, ao rigor e aos procedimentos metodológicos do conhecimento científico. 

A psicanálise se constitui, assim, a partir de princípios epistemológicos que a 

distanciaram dos métodos tradicionais das ciências naturais, e marcou uma nova “escala de 

valores no pensamento científico”, consolidando um movimento de ruptura em relação à 

concepção hegemônica vigente. No texto “Sobre o ensino da psicanálise nas universidades” 

Freud [1919(1980)] afirma que a psicanálise “Na investigação dos processos mentais e das 

funções do intelecto segue seu próprio método específico” (p.219), o “método 

psicanalítico”. E no texto “A questão de uma Weltanschauung”[1933 (1980)]32 afirma que 

a oposição da ciência, que despreza esse objeto como objeto de pesquisa científica, não tem 

fundamento. 

 

 Essa objeção não poderia ser repelida com demasiada energia. 
Praticamente carece de fundamento, pois o intelecto e a mente são 
objetos de pesquisa científica exatamente da mesma forma como 
são as coisas não humanas. A psicanálise tem um direito especial de 
falar de uma Weltanschauung científica nesse ponto, de vez que não 
pode ser acusada de ter negligenciado aquilo que é mental no 
quadro do universo Sua contribuição consiste justamente em ter 
estendido a pesquisa à área mental. E, aliás, sem tal psicologia, a 
ciência estaria muito incompleta [FREUD, 1933 (1980, p.194)]. 

 

                                                 
32 Freud explicita que Weltanschauung é um conceito expecificamente alemão e difícil de ser traduzido. “Em 
minha opinião, a Weltanschauung é uma construção intelectual que soluciona todos os problemas de nossa 
existência, uniformemente, com base em uma hipótese superior dominante, a qual, por conseguinte, não deixa 
nenhuma pergunta sem resposta e na qual tudo o que nos interessa encontra seu lugar fixo” [Freud, 1933 
(1980, p.193)]. Reconhece quatro diferentes Weltanschauungen: a ciência, a religião, a arte e a filosofia. 
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As ciências naturais, ao assumir o estatuto de ideal de ciência, passa a orientar as 

ciências humanas e sociais e a submeter o estudo dos fenômenos humanos à lógica dos 

fenômenos naturais. Esse processo legitimou a consolidação de teorias que, na tentativa de 

apreender a realidade, limitaram-se ao que é observável, ao que pode ser manipulado, 

controlado e quantificado, conformando uma ciência preditiva e, nesse sentido, submetendo 

a própria existência humana.33 Freud se contrapôs a esse procedimento ou ideal de 

cientificidade, por ele considerado “muito pobre e sem esperança”, pois despreza as 

necessidades intelectuais e psíquicas do homem, e apontou a possibilidade de a ciência se 

pautar por outras condutas.Coloca, portanto, no debate, as diferentes concepções de 

ciência.34  

Freud afirmou o caráter de ciência da teoria e do método psicanalíticos e observou 

que, mesmo sob o aporte do modelo das ciências naturais, os “conceitos” sofrem processos 

de desenvolvimento ao longo da história de cada área de conhecimento e são passíveis, 

portanto, de modificações. O que se convencionara estabelecer como critério de clareza e 

precisão era relativo. Os conceitos básicos em qualquer área passam por indefinições e 

reformulações até alcançarem consistência teórica. Frente à afirmação de que as ciências se 

estruturam em conceitos objetivos e definidos, observou que nenhuma ciência se constitui a 

partir de conceitos tão exatos. 

 

O verdadeiro início da atividade científica consiste antes na 
 descrição dos fenômenos, passando então ao seu agrupamento, sua 
classificação e sua correlação. Mesmo na fase de descrição, não é 
possível evitar que se apliquem certas idéias abstratas ao material 
manipulado (...) Tais idéias – que depois se tornarão os conceitos 
básicos da ciência – são ainda mais indispensáveis à medida que o 
material se torna mais elaborado. Devem, de início, possuir 
necessariamente certo grau de indefinição; não pode haver dúvida 
quanto a qualquer delimitação nítida de seu conteúdo (...) Só depois 
de uma investigação mais completa do campo de observação, 
somos capazes de formular seus conceitos científicos básicos  com 
exatidão progressivamente maior, modificando-os de forma a se 

                                                 
33 Horkheimer (2000) reitera essa compreensão ao afirmar que: “Os positivistas reduzem a ciência aos 
procedimentos utilizados na física e suas ramificações; recusam o nome de ciência a todos os esforços 
teóricos que não estão de acordo com o que eles retiram da física como seus métodos legítimos” (p.81). 
34 “Sempre julguei grave injustiça que as pessoas se tenham recusado a tratar a psicanálise como qualquer 
outra ciência. Essa recusa encontrou expressão no levantamento das mais obstinadas objeções. A psicanálise 
era constantemente censurada pela sua falta de completamento e insuficiência; embora seja claro que uma 
ciência baseada na observação não tem outra alternativa senão elaborar seus achados de forma fragmentária e 
solucionar seus problemas passo a passo” [Freud, 1925 (1976, p.73)]. 
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tornarem úteis e coerentes numa vasta área. Então, na realidade, 
talvez tenha chegado o momento de confiná-lo em definições. O 
avanço do conhecimento, contudo, não tolera qualquer rigidez, 
inclusive em se tratando de definições [FREUD, 1915 (1974, 
p.27)]. 

 

Freud marca, então, claramente, uma ruptura com a psicologia que se vinculava 

particularmente à fisiologia e era incapaz de discutir suficientemente os processos mentais. 

Essas concepções levaram Freud a postular uma teoria da vida mental no quadro de uma 

nova psicologia, uma “psicologia profunda” que estudaria a vida mental em seus aspectos 

dinâmico, econômico e topográfico, através de métodos específicos.  E, ao explicitar que a 

psicanálise não se restringia aos distúrbios psicológicos, rompeu também com a 

psicopatologia.35 

Ao eleger como objeto de estudo elementos até então desprezados pelas ciências e 

ao tomar outras fontes e métodos como possibilidade de investigação e produção teórica, 

Freud reafirmou a psicanálise como ciência, que compartilha de uma Weltanschauung 

científica, embora não nos moldes e métodos usuais de produção do conhecimento, 

marcando uma ruptura epistemológica com tais maneiras de apreensão da realidade.A 

psicanálise: 

Na qualidade de ciência especializada, ramo da psicologia – 
psicologia profunda, ou psicologia do inconsciente – ela é 
praticamente incapaz de construir por si mesma uma 
Weltanschauung: tem que aceitar uma Weltanschauung científica. 
A Weltanschauung da ciência, porém, já diverge muito da nossa 
definição.É verdade que também supõe a uniformidade da 
explicação do universo; mas, o faz apenas na qualidade de projeto 
cuja realização é relegada ao futuro.Ademais, marcam-na 
características negativas, como o fato de se limitar àquilo que no 
momento presente é cognoscível e de rejeitar completamente 
determinados elementos que lhe são estranhos. Afirma que não há 
outras fontes de conhecimento do universo além da elaboração 
intelectual de observação cuidadosamente escolhidas – em outras 
palavras, o que podemos chamar de pesquisa - e, a par disso, que 

                                                 
35 “Se os sonhos viessem a ser interpretados como sintomas, se sua explanação exigisse as mesmas suposições 
- a repressão de impulsos, formação substitutiva, formação de conciliação, a divisão do consciente e do 
inconsciente em vários sistemas psíquicos -, então a psicanálise não seria mais uma ciência auxiliar no campo 
da psicopatologia, mas antes o ponto de partida de uma ciência nova e mais profunda da mente, que seria 
igualmente indispensável para a compreensão do normal. Seus postulados e achados poderiam ser levados a 
outras regiões da ocorrência mental; estava aberto para ela um caminho que conduzia muito longe, até as 
esferas do interesse universal” [Freud, 1925 (1976,p.62)]. 
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não existe nenhuma forma de conhecimento derivada da revelação, 
intuição ou da adivinhação [FREUD, 1933 (1980, p.194)]. 

 
 

Também, quando desenvolve o estudo do psiquismo na contramão das idéias que se 

convertem em mito e ilusão, Freud aponta a importância do conhecimento científico para 

elucidar a realidade.  A crença na ciência explicita a convicção de desvendar e organizar a 

vida em oposição às diferentes formas de conhecimento que acabam por oferecer 

explicações ilusórias da realidade, porque oferecem certezas e respostas e não 

esclarecimento.  

Ao inventariar os mecanismos psíquicos criados no campo da cultura para responder 

às insatisfações e incertezas do homem frente à civilização, afirma que as respostas 

oferecidas pela religião frente ao desamparado são também ilusórias, pois não esclarecem 

as razões objetivas do desconforto e anunciam promessas de realizar o que a civilização 

reprimiu.  

Esse procedimento mascara, portanto, segundo ele, as condições nas quais a 

civilização se funda e as implicações desse processo na constituição psíquica. Ao oferecer 

certezas e prometer repor o que não pode ser reposto, o desejo reprimido, condição de 

existência do sujeito e da civilização, as idéias religiosas negam a incompletude e a falta 

que marcam o sujeito no processo civilizatório.36  

Freud indica o caminho da ciência como possibilidade de crítica a Weltanschauung 

religiosa e reafirma a contribuição da psicanálise contra as ilusões postas pelas suas 

doutrinas. A aposta na ciência diz respeito à investigação criteriosa e esclarecedora da razão 

na elucidação da realidade e ele concebe como ilusão eleger outro lugar que não o da 

ciência para essa tarefa.  

Observa que crivar os preceitos da religião pela ciência não diz respeito a discutir o 

seu valor e sua importância, mas ao esclarecimento da realidade e à possibilidade de 

substituir os seus valores “pelos resultados da operação racional do intelecto”. Ou seja, a 

civilização deve ser crivada pelos fundamentos racionais, deslocando a aposta no destino e 

                                                 
36 A centralidade da discussão da religião como emblema das ilusões se justifica, para Freud, pois: “(...) a 
religião é um poder imenso que tem a seu serviço as mais fortes emoções dos seres humanos.(...) Se 
quisermos dar uma noção da natureza grandiosa da religião, devemos ter em mente o que ela se propõe fazer 
pelos seres humanos. Dá-lhes informações a respeito da origem e da existência do universo, assegura-lhes 
proteção e felicidade definitiva nos altos e baixos da vida e dirige seus pensamentos e ações mediante 
preceitos , os quais estabelece com toda sua autoridade” [Freud, 1933 (1980,p.196)]. 
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no divino para as questões “terrenas” que expressam os processos de desenvolvimento 

humano.  

 
 
O pensar científico não difere, em sua natureza, da atividade normal 
do pensamento que todos nós, crentes ou incréus, empregamos para 
cuidar de nossos assuntos na vida corrente. Ele apenas desenvolveu 
determinados aspectos: interessa-se por determinadas coisas, 
conquanto não tenham uso imediato, tangível; procura evitar, 
cuidadosamente, fatores individuais e influências afetivas; examina 
mais rigorosamente a credibilidade dos sensos de percepções nos 
quais baseia suas conclusões; equipa-nos com novas percepções 
que não se podem obter pelos meios habituais, e isola os fatores 
determinantes dessas novas experiências em experimentações 
modificadas deliberadamente. Seu esforço é no sentido de chegar à 
correspondência com a realidade – ou seja, com aquilo que existe 
fora de nós e independentemente de nós, e, segundo nos ensinou a 
experiência, é decisivo para a satisfação ou decepção de nossos 
desejos. A essa correspondência com o mundo externo real 
chamamos de ‘verdade’ [FREUD, 1933 (1980, p.207)].  
 
 

Assim, os pressupostos que fundam a psicanálise possibilitam apreender as 

mediações psicossociais. As contribuições de Freud para a compreensão da estruturação 

psíquica, particularmente a partir dos conceitos de repressão e identificação, são cruciais 

para a apreensão da relação indivíduo e sociedade, pois a teoria psicanalítica privilegia uma 

concepção que compreende essas realidades em reciprocidade, referidas ao processo 

civilizatório, possibilitando, portanto, a apreensão das questões subjetivas na objetividade 

social. Essa opção e esse caminho trilhado marcam, por sua vez, a concordância com a 

radicalidade da psicanálise e com a ruptura que Freud estabelece em relação às psicologias 

objetivistas e subjetivistas. 

Os pressupostos da relação homem-homem, da importância do outro na vida 

psíquica assumem centralidade  na teoria psicanalítica e na discussão da relação indivíduo e 

sociedade, particularmente pelos processos de repressão e de identificação envolvidos 

nessas realidades. Os mecanismos psíquicos do indivíduo supõe os aspectos propriamente 

particulares que o diferenciam em relação ao outro, particularidade que não pode ser 

concebida desvinculada dos aspectos externos que também estruturam psiquicamente o 

sujeito. A internalização  da objetividade concorre fundamentalmente para a estruturação da 
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subjetividade e esse processo ocorre na cultura, que organiza  o indivíduo tanto nos seus 

aspectos particulares quanto naqueles que dizem respeito às relações sociais.  

A reflexão de Freud [1921(1996)] sobre a constituição psíquica referida à cultura 

revela suas dimensões psicossociais e as mediações entre as realidades objetivas e 

subjetivas. Referencia a discussão das relações entre os homens a partir dos laços sociais, 

construídos no desenvolvimento da cultura, processo que  coloca em causa a satisfação das 

pulsões do indivíduo quanto às necessidades pulsionais dos outros indivíduos. Esse 

processo, que é regulado pelas demandas da cultura, se materializa psiquicamente quando o 

outro quase sempre é tomado como objeto de identificação.  

A compreensão do psiquismo não pode se pautar somente pela história individual, 

mas também pela cultura na qual se desenvolve e estabelece relações com outros homens, 

construindo uma história referenciada e, portanto, mais abrangente. As marcas psíquicas 

são resultado das marcas sociais e esse processo é dinâmico, contraditório e complexo, 

construído pelas transformações da natureza e do próprio homem ao longo do processo 

civilizatório. A relação de reciprocidade que se estabelece entre o indivíduo e a cultura  

como espaço no qual o indivíduo se confronta com os outros indivíduos leva Freud a 

afirmar que a psicologia individual e a psicologia social devem ser analisadas a partir dos 

elementos que as sintetizam. Ainda que a psicologia individual se detenha sobre os aspectos 

particulares e a social, sobre a organização dos indivíduos nos grupos, ambas se referem a 

uma mesma totalidade social. 

 
 
 
O contraste entre a psicologia individual e a psicologia social  ou de 
grupo, que, à primeira vista, pode parecer pleno de significação, 
perde grande parte de sua nitidez quando examinado mais de perto. 
É verdade que a psicologia individual relaciona-se com o homem 
tomado individualmente e explora os caminhos pelos quais ele 
busca encontrar satisfação para os seus impulsos instintuais; 
contudo, apenas raramente e sob certas condições excepcionais, a 
psicologia individual  se acha em posição de desprezar as relações 
desse indivíduo com os outros. Algo mais está invariavelmente 
envolvido na vida mental do indivíduo, de maneira que, desde o 
começo, a psicologia individual, nesse sentido ampliado mas 
inteiramente justificável da palavra, é, ao mesmo tempo, também 
psicologia social [FREUD, 1921 (1996,p.81)]. 
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Freud, nessa perspectiva que não contrapõe vida individual e vida social, critica a 

psicologia social tradicional avaliando que as suas discussões privilegiam as alterações que 

o indivíduo sofre quando do pertencimento ao grupo, ignorando os aspectos que dizem 

respeito às relações entre os indivíduos no grupo. Os teóricos da psicologia social,37 ao 

crivarem a discussão a partir das alterações na estrutura psíquica do indivíduo quando da 

sua adesão ao grupo,  referem-se aos elementos externos que ocasionam essas alterações, 

apontam o que diz respeito à dinâmica externa do psiquismo e ignoram a dinâmica dos 

processos internos que mobilizam e mantêm o indivíduo no grupo. 

Segundo Horkheimer e Adorno (1978), a contraposição à psicologia social 

tradicional permitiu a Freud retirar da explicação das massas os fenômenos “misteriosos” e 

colocar em questão os processos psíquicos na origem desse processo. Dizem: “(...) os 

fenômenos da massa não ocorrem em virtude de algumas misteriosas propriedades da 

massa como tal, mas correspondem a processos psíquicos que se desenrolam em cada um 

dos indivíduos que participa da massa” (HORKHEIMER E ADORNO, 1978,p.85). 

Para esses autores, Freud explicita que a centralidade dos aspectos externos na 

explicação da adesão ao grupo perde de vista a importância do outro na constituição 

psíquica do individuo, não como elemento que o influencia na externalidade, mas como 

elemento que, internalizado, passa a constituí-lo. Investigou, portanto, como o indivíduo, 

“(...) apesar de comportar-se de um modo geral, de uma forma radicalmente diferente, a 

partir do instante em que se encontra coagido pela situação da massa, acaba caindo nessa 

mesma situação como entidade psicológica individual” (HORKHEIMER E ADORNO, 

1978,p.83). 

Ao explicitar as divergências com a psicologia social tradicional, Freud constrói 

outro caminho explicativo dos vínculos entre os indivíduos no grupo e indica que algumas 

questões devem nortear sua análise: o que é o grupo, como é capaz de influenciar tão 

decisivamente o indivíduo e qual a natureza da alteração mental que provoca nos 

indivíduos. 

 

                                                 
37 No texto “Psicologia de grupos e análise do ego” [1921 (1996)], ao discutir os vínculos que se constituem 
nos grupos, Freud dialoga com alguns teóricos da psicologia social, entre ele Le Bon e McDougall, e 
apresenta objeções às concepções predominantes na análise da relação indivíduo e grupo, desenvolvendo 
outros princípios explicativos sobre a adesão dos indivíduos aos grupos. 
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O que é então um grupo? Como adquire ele a capacidade de exercer 
influência tão decisiva sobre a vida mental do indivíduo? E qual é a 
natureza da alteração mental que ele força no indivíduo? Constitui tarefa 
de uma psicologia de grupo responder a essas três perguntas. A melhor 
maneira de abordá-las é, evidentemente, começar pela terceira. É a 
observação das alterações nas reações dos indivíduos que fornece à 
psicologia de grupo o seu material[Freud, 1921 (1996, p.83)]. 
 
 
. 

Freud coloca em causa a natureza das alterações mentais no indivíduo e as 

necessidades do sujeito que o levam à adesão ao grupo, ou seja, a explicação dessa adesão 

deve ser buscada nos aspectos subjetivos, na dinâmica psíquica do indivíduo. A partir 

dessas considerações, funda os princípios explicativos da adesão referidos ao conceito de 

libido, apontando que as relações que se estabelecem no grupo se estruturam a partir desta. 

A adesão do indivíduo está referida, então, aos laços libidinais. São os laços de 

natureza afetivo-libidinal que sustentam os vínculos entre os indivíduos no grupo. 

Discutindo os processos identificatórios nessa estrutura, Freud afirma que um grupo 

primário “(...) é um certo número de indivíduos que colocaram um só e mesmo objeto no 

lugar do seu ideal de ego e, conseqüentemente, se identificam uns com os outros em seu 

ego” [FREUD, 1921 (1996, p.126)]. Os grupos, portanto, se formam a partir de elementos 

comuns entre os indivíduos. O encontro com o outro é mediado pelas identificações 

primárias e o desejo, inibido em sua finalidade original, se recoloca no grupo por outras 

vias e regulado pelas demandas sociais. 

Os laços libidinais, na sua forma modificada, convertidos em afeto, são condições 

para a relação do indivíduo com os outros indivíduos. As pulsões que são reprimidas pelo 

processo civilizatório quanto aos seus objetivos possibilitam a existência do próprio sujeito 

e a existência do outro. É sob esses aspectos que são possíveis os vínculos afetivos com os 

outros, pois as pulsões inibidas em seus objetivos é que garantem os laços emocionais.  

 
 
Tentaremos nossa sorte, então, com a suposição de que as relações 
amorosas (ou para empregar expressão mais neutra, os laços 
emocionais) constituem também a essência da mente grupal. (...) 
Em primeira instância, nossa hipótese encontra apoio em duas 
reflexões de rotina. Primeiro a de que um grupo é claramente 
mantido unido por um poder de alguma espécie; e a que poder 
poderia essa façanha ser mais bem atribuída do que a Eros, que 
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mantém unido tudo o que existe no mundo? Segundo, a de que, se 
um indivíduo abandona a sua distintividade num grupo e permite 
que seus outros membros o influenciem por sugestão, isso nos dá a 
impressão de que o faz por sentir necessidade de estar em harmonia 
com ele(...)[FREUD, 1921 (1996, p.102-103)]. 
 
 
 

A importância das relações entre os indivíduos, da presença do outro para a 

estruturação psíquica é, assim, enfatizada por Freud nos processos de internalização desse 

outro que passa a constituir o indivíduo. É nesse sentido que os processos de estruturação 

psíquica não se colocam em contraposição às relações que os indivíduos estabelecem uns 

com os outros. Ao contrário, é esse processo dinâmico e complexo a condição de sua 

constituição.  

Quando toma os laços libidinais como a possibilidade de vínculos entre os homens, 

Freud credita aos processos identificatórios a base sob a qual se sustentam as relações 

humanas, o mecanismo que possibilita que a repressão dos sentimentos de hostilidade e da 

pulsão sexual se efetive, conformando as relações humanas no esforço de manutenção da 

cultura. A identificação é o mecanismo que une os homens, ancorada nos componentes 

afetuosos de suas relações, quando as pulsões inibidas em sua finalidade permitem os laços 

entre os indivíduos. E é essa dimensão do humano que se constitui em reciprocidade ao 

processo cultural. 

Nesse sentido, a cultura e a constituição do indivíduo estão referidos aos 

mecanismos de repressão e identificação e ganham inteligibilidade quando são analisados. 

E é nesse terreno que a discussão da relação entre indivíduo e sociedade é fértil para 

aprender como a estrutura psíquica se constitui. Ao privilegiar uma concepção que 

apreende a constituição psíquica mediada pelos processos culturais, ou seja, privilegiando a 

cultura como condição de desenvolvimento do indivíduo, que reflete, do ponto de vista 

psíquico, a cultura na qual se inscreve, a psicanálise contribui definitivamente para a 

reflexão dessa temática. 
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Cap. II – Cultura e Repressão: o “mal-estar” psíquico 

 
 
 
 
 
Há, na realidade, a maior antítese possível entre técnica sugestiva e 
analítica – a mesma antítese que, com relação às belas artes, o 
grande Leonardo da Vinci resumiu nas fórmulas: per via di porre e 
per via di levare. A pintura, afirma Leonardo, opera per via di 
porre, pois ela aplica uma substância – partículas de cor – onde 
nada existia antes, na tela incolor; a escultura, contudo, processa-se 
per via di levare, visto que retira do bloco de pedra tudo o que 
oculta a superfície da estátua nela contida. De modo semelhante, a 
técnica de sugestão visa a processar-se per via de porre; não se 
interessa pela origem, força e significado dos sintomas mórbidos, 
mas ao revés, superpõe algo – uma sugestão – na expectativa de que 
será bastante vigorosa para impedir que a idéia patogênica venha a 
expressar-se. A terapia analítica, por outro lado, não procura 
acrescentar nem introduzir nada de novo, mas a retirar algo, a fazer 
aflorar alguma coisa, sendo que para esse fim se preocupa com a 
gênese dos sintomas mórbidos e o contexto psíquico da idéia 
patogênica que procura remover [FREUD,1905{1904}(1980, 
p.270-271)]. 
 
 
 
 

Quando discute o desenvolvimento da teoria psicanalítica nos “Estudos 

autobiográficos”, Freud [1925(1976)] destaca a resistência e a repressão38, o inconsciente, a 

sexualidade infantil como alguns dos seus pressupostos fundamentais para a constituição da 

estrutura psíquica. 

  Ao postular a existência do inconsciente e, nessa perspectiva, revelar a 

impossibilidade de controle e consciência do homem sobre seus atos; ao apontar que as 

primeiras manifestações sexuais se encontram na infância e que a repressão dos instintos39 

sexuais é condição para o processo civilizatório, ele marca o ponto de partida de uma 

                                                 
38 A edição das obras de Freud utilizada como referência na elaboração do presente trabalho a tradução utiliza 
o termo repressão. Ainda que estejamos cientes de que a tradução não contempla a idéia do conceito de 
recalque desenvolvido por Freud e não marca a distinção entre recalque e repressão, optamos por utilizar aqui 
o termo repressão, para ficarmos de acordo com a tradução que utilizamos. 
39 Ainda que estejamos cientes da diferença de significado entre os termos instinto e pulsão, optamos por 
utilizá-los aqui como sinônimos.  A tradução das obras de Freud que utilizamos na elaboração deste texto não 
estabelece a diferença entre esses termos e por isso mantivemos, ora o termo instinto, ora pulsão.  
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ciência nova, no seu “caráter de psicologia profunda”, ciência que se alicerça na observação 

dos fatos que se referem à vida mental. 

Por outro lado, os processos mentais inconscientes, sua qualidade dinâmica e base 

sob a qual se funda o psiquismo, e a sexualidade infantil, que revela a pulsão sexual 

presente desde o início da vida da criança, são também elementos cruciais para a 

compreensão dos mecanismos de repressão. Na discussão dos processos mentais 

inconscientes e da sexualidade infantil, Freud trilha o caminho da repressão como 

mecanismo que explica o inconsciente e as restrições à pulsão sexual.  

O conceito de repressão assume, na teoria psicanalítica, centralidade na investigação 

dos conteúdos do inconsciente e na elucidação das demandas que estão sujeitas às 

restrições e coerção em nome da cultura. 

 
 
 
A teoria da repressão é a pedra angular sobre a qual repousa toda a 
estrutura da psicanálise. É a parte mais essencial dela e todavia 
nada mais é senão a formulação teórica de um fenômeno que pode 
ser observado quantas vezes se desejar (...) Eu me oporia com a 
maior ênfase a quem procurasse colocar a teoria da repressão e da 
resistência entre as premissas da psicanálise em vez de colocá-la 
entre as suas descobertas. Essas premissas, de natureza psicológica 
e biológica geral, na verdade existem e seria útil considerá-las em 
outra ocasião; mas a teoria da repressão é produto do trabalho 
psicanalítico, uma inferência teórica legitimamente extraída de 
inúmeras observações [FREUD, 1924 (1978, p.46)]. 
 
 
 

A repressão é, portanto, o mecanismo que possibilita a internalização dos preceitos 

sociais e da moralidade, condição da vida social e da cultura. A civilização se constitui e se 

mantém às custas das regulamentações e ordenação das relações entre os homens. Ao 

discutir o desenvolvimento psíquico e a cultura, Freud aponta a repressão das pulsões como 

condição de existência e como elemento fundante de ambos. Nesse sentido, os mecanismos 

de repressão são cruciais para a compreensão da relação indivíduo e sociedade, pois 

possibilidade de existência tanto do próprio indivíduo quanto do outro. 

 A cultura refere-se tanto às realizações humanas quanto aos preceitos sociais e esses 

aspectos visam atender aos objetivos de proteção contra a natureza e de ajustamento das 
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relações entre os homens. Freud afirma que regular as relações entre os homens é o marco 

inaugural da civilização. 

 
 
 
Resta avaliar o último, mas decerto não o menos importante, dos 
aspectos característicos da civilização: a maneira pela qual os 
relacionamentos mútuos dos homens, seus relacionamentos sociais, 
são regulados – relacionamentos estes que afetam uma pessoa como 
próximo, como membro de uma família e de um Estado.Aqui, é 
particularmente difícil manter-se isento de exigências ideais 
específicas e perceber aquilo que é civilizado em geral.Talvez 
possamos começar pela explicação de que o elemento 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. [FREUD, 1930 (1987, p.155)]. 
 
 

 
 Assim, o processo civilizatório garante a restrição das possibilidades de satisfação 

das pulsões amparadas na coletividade e em regulamentos aos quais todos os indivíduos 

devem se sujeitar e esse processo marca a condição humana e a condição de ser da 

cultura40. O desenvolvimento da civilização é solidário e determinante do psiquismo que se 

estrutura nessa relação com a realidade externa que, ao tempo em que é condição para a 

vida social, é restritiva quanto à liberdade humana, vistas a coerção e regulação da 

liberdade individual.  E essas restrições trazem implicações na estruturação psíquica, pois 

são fontes de sofrimento.   

Se as relações sociais reguladas instauram a civilização e marcam as restrições 

quanto à satisfação pulsional, o conflito entre as demandas do indivíduo e as exigências 

impostas pela civilização é recíproco e solidário a esse procedimento, pois a garantia da 

manutenção da cultura é o investimento psíquico por parte de cada indivíduo frente à 

exigência da repressão das pulsões. A garantia de que a civilização regulará as relações 

                                                 
40 “A vida humana 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. O poder dessa comunidade é então 
estabelecido como ‘direito’ em oposição ao poder do indivíduo, condenado como ‘força bruta’. A substituição 
do poder do indivíduo pelo poder de uma comunidade constitui o passo decisivo da civilização”[Freud, 1930 
(1987, p.155)]. 
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entre os homens, ordenando a vida social ao preço da restrição da liberdade individual, 

institui o conflito com a civilização, que é permanente e parece ser irremediável.41 Assim, o 

processo civilizatório se constitui pela interdição do desejo e pela promessa de 

reconciliação e recompensa pelo sacrifício imposto ao indivíduo.42 

  Notadamente, é nesse processo que Freud discute os mecanismos de ordem psíquica 

criados no campo da cultura, para cumprir a promessa de reconciliação frente à insatisfação 

em relação à renúncia das pulsões. Ao apontar as origens do sofrimento do indivíduo, 

indica que três são as suas fontes: a superioridade da natureza; a fragilidade da sua 

constituição física; e as relações entre os homens, que são reguladas por normas e padrões 

definidos culturalmente. No processo civilizatório, essas fontes se apresentam como 

sofrimento. Por outro lado, no desenvolvimento da civilização, os indivíduos criam 

mecanismos para amenizar esse sofrimento. Essa compreensão pode ser observada quando 

Freud discute a gênese da civilização. 

 
 
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. É verdade que a natureza 
não exigiria de nós quaisquer restrições dos instintos, deixar-nos-ia 
proceder como bem quiséssemos; contudo ela possui seu próprio 
método, particularmente eficiente, de nos coibir. Ela nós destrói, 
fria, cruel e incansavelmente, segundo nos parece, e, possivelmente, 
através das próprias coisas que ocasionaram a nossa satisfação.Foi 
precisamente por causa dos perigos com que a natureza nos ameaça 
que nos reunimos e criamos a civilização, a qual também, entre 
outras coisas, se destina a tornar possível nossa vida comunal, pois 
a principal missão da civilização, sua raison d’être real, é nos 
defender contra a natureza [FREUD, 1927 (1978,p.95)].  
 
 
 

                                                 
41 “A princípio, ficamos tentados a procurar as vantagens da civilização na riqueza disponível e nos 
regulamentos para sua distribuição. Entretanto, com o reconhecimento de que toda civilização repousa numa 
compulsão a trabalhar e numa renúncia ao instinto, provocando, portanto, inevitavelmente, a oposição dos 
atingidos por essas exigências, tornou-se claro que a civilização não pode consistir, principal ou unicamente, 
na própria riqueza, nos meios de adquiri-la e nas disposições para sua distribuição, de uma vez que essas 
coisas são ameaçadas pela rebeldia e pela mania destrutiva dos participantes da civilização” [Freud, 1927 
(1978, p.91)]. 
42 “Junto com a riqueza, deparamo-nos com os meios pelos quais a civilização pode ser defendida: medidas 
de coerção e outras, que se destinam a reconciliar os homens com ela e a recompensá-los por seus sacrifícios. 
Estas últimas podem ser descritas como as vantagens mentais da civilização” [Freud, 1927 (1978, p.91)]. 
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  Quanto ao aspecto das relações entre os indivíduos, Freud aponta a pulsão à 

agressividade, que gera conflitos e tensões pela possibilidade das ações destrutivas que 

estão na sua base dessa pulsão. Ao discutir as tendências destrutivas do indivíduo em 

relação à civilização, põe em causa duas questões: uma que diz respeito à civilização como 

algo imposto ao indivíduo à custa do sacrifício da renúncia da pulsão, e outra, que se refere  

ao reconhecimento de que o progresso no controle da natureza não significou progresso da 

humanidade.  

 O progresso da ciência e da tecnologia, suficiente para lidar com a natureza, não 

implicou exclusivamente o avanço da humanidade.43 A utilização e o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia como procedimentos que poderiam aplacar o sofrimento humano 

frente à renúncia das pulsões não parecem ser suficientes, pois a sociedade impõe, 

constantemente, restrições ao desenvolvimento do indivíduo, o que continua a gerar 

insatisfação frente às exigências da civilização, persistindo o sofrimento e a infelicidade, 

que colocam em questão se a felicidade pode ser possível na civilização. Freud marca a 

renúncia à pulsão como um fato psicológico na fundação da cultura. 

 
 
 
Esse fato psicológico tem importância decisiva para nosso 
julgamento da civilização humana. Onde, a princípio, poderíamos 
pensar que sua essência reside no controle da natureza para o fim de 
adquirir riqueza, e que os perigos que a ameaçam poderiam ser 
eliminados por meio de uma distribuição apropriada dessa riqueza 
entre os homens, parece agora que a ênfase se deslocou do material 
para o mental. A questão decisiva consiste em saber se, e até que 
ponto é possível diminuir o ônus dos sacrifícios instintuais impostos 
aos homens, reconciliá-los com aqueles que necessariamente devem 
permanecer e fornecer-lhes uma compensação [FREUD, 1927 
(1978,p.89)]. 
 
 
 

Assim, o conceito de repressão é importante para a compreensão da constituição 

psíquica e dos processos civilizatórios, pois a possibilidade de regular as relações entre os 

                                                 
43 “Pensar-se-ia ser possível um reordenamento das relações humanas, que removeria as fontes de 
insatisfação para com a civilização pela renúncia à coerção e à repressão dos instintos, de sorte que 
imperturbados pela discórdia interna, os homens pudessem se dedicar à aquisição da riqueza e à sua fruição. 
Essa seria a idade de ouro, mas é discutível se tal estado de coisas pode ter se tornado realidade” [Freud, 1927 
(1978, p.88)]. 
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homens se funda nesse mecanismo de interdição do desejo. Quando algumas pulsões são 

desviadas dos seus objetivos originais de satisfação, resultando em conteúdos que escapam 

ao domínio consciente, a força que opera esse processo é a repressão44. 

As resistências também estão presentes nessa reflexão e Freud marca, na discussão 

do processo de repressão, a necessária relação deste com a resistência. Se tomarmos, por 

exemplo, a resistência no processo analítico, podemos observar que forças poderosas 

operam no sentido de dificultar o acesso às idéias reprimidas e essa força deve ser a mesma 

que produziu essa condição. 

 É inegável, assim, a importância de buscar os eventos do passado como 

possibilidade de apreensão da constituição psíquica do indivíduo, o que é afirmado por 

Freud quando indica a importância dos primeiros anos de vida para toda a vida futura. É na 

infância e nas experiências dos primeiros anos de vida que se estrutura a personalidade e é 

nessa etapa que a repressão incide mais intensamente, particularmente em relação à pulsão 

sexual. 

Os processos mentais que são difíceis de emergir na consciência ou que nem sempre 

emergem o levam à constatação de um processo de repressão na origem dessa resistência e 

do sintoma como expressão substitutiva do que é impedido de se realizar. Freud afirma que 

a repressão do desejo, das idéias, malogrou, pois. 

 
 
Expeliram-nas da consciência e da lembrança; com isso os 
pacientes se livraram aparentemente de grande soma de dissabores. 
Mas o impulso desejoso continua a existir no inconsciente à 
espreita de oportunidade para se revelar, concebe a formação de um 
substituto do reprimido, disfarçado e irreconhecível, para lançar à 
consciência, substituto ao qual logo se liga a mesma sensação de 
desprazer que se julgava evitada pela repressão. Essa substituição 
da idéia reprimida – o sintoma – é protegida contra as forças 
defensivas do ego e, em lugar do breve conflito, começa então um 
sofrimento interminável. No sintoma, a par dos sinais de disfarce, 
podem reconhecer-se traços de semelhança com a idéia 
primitivamente reprimida [FREUD, 1909 (1978,p.15)]. 

                                                 
44 “Há uma força na mente que exerce as funções de uma censura e que exclui da consciência e de qualquer 
influência sobre a ação todas as tendências que a desagradam. Tais tendências são descritas como 
‘reprimidas’. Elas permanecem inconscientes e se alguém tentar leva-las para a consciência provoca-se uma 
‘resistência’. Esses impulsos instintuais reprimidos, contudo, nem sempre se tornaram impotentes. Em muitos 
casos conseguiram fazer sentir a sua influência na mente por caminhos indiretos, e as satisfações indiretas ou 
substitutivas dos impulsos reprimidos assim alcançadas são o que constitui os sintomas neuróticos” [Freud, 
1926 (1976,p.305)]. 
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Os processos de repressão se situam no conflito entre os instintos sexuais e os 

instintos do ego e: “A repressão se processa a partir do ego quando este – pode se por 

ordem do superego - se recusa a associar-se com uma catexia instintual que foi provocada 

no id” [FREUD, 1926 (1976, p.112)]. Ao longo desse processo, instalam-se conflitos 

permanentes entre as necessidades individuais e as exigências da cultura, pois o desejo, 

apesar de interditado, continua a existir. Apesar da repressão, se repõe e se recoloca nas 

relações sociais, que acabam por substituir o curso natural da satisfação instintual.  

 O estudo das idéias reprimidas leva Freud ao caminho dos processos mentais 

inconscientes e da sexualidade na base dessas idéias, pois esta é objeto privilegiado da 

repressão. A discussão das dimensões psíquicas que constituem essa realidade remete à 

repressão do desejo e aos processos mentais inconscientes que estruturam o psiquismo  

mediados pela cultura. Assim, se apresenta a fertilidade da psicanálise na discussão da 

subjetividade, pois, apanhada por esses princípios, essa teoria pode elucidar essa temática. 

A teoria apresenta a possibilidade de apreensão das suas mediações constitutivas, embora 

não seja um aporte tranqüilo. A desconfiança e a hostilidade da sociedade revelam 

preconceitos aos pressupostos psicanalíticos, particularmente no que diz respeito a essas 

duas teses: os processos mentais inconscientes e a importância da sexualidade para todas as 

realizações humanas.45 Esses elementos têm se constituído nos mais fortes motivos para a 

resistência à psicanálise e são os pressupostos cruciais da teoria.  Ao apontar a importância 

do material inconsciente, Freud explicita: 

 
 
Mas a megalomania humana terá sofrido seu terceiro golpe, o mais 
violento a partir da pesquisa psicológica da época atual, que procura 
provar ao ego que ele não é senhor nem mesmo na sua própria casa, 
devendo, porém, contentar-se com escassas informações acerca do 
que acontece inconscientemente em sua mente.Os psicanalistas não 
foram os primeiros e nem os únicos que fizeram essa invocação à 
introspecção; todavia, parece ser nosso destino conferir-lhe 
expressão mais vigorosa e apóia-la com material empírico que é 
encontrado em todas as pessoas.Em conseqüência, surge a revolta 

                                                 
45 Ao afirmar que poucos compreendem o significado tanto para a ciência quanto para a vida do 
reconhecimento dos processos inconscientes, Freud  assinala que “A psicanálise tem apenas a vantagem de 
não haver afirmado essas duas propostas tão penosa para o narcisismo – a importância psíquica da 
sexualidade e a inconsciência da vida mental – sobre uma base abstrata, mas demonstrou-as em questões que 
tocam pessoalmente cada indivíduo e o forçam a assumir alguma atitude em relação a esses problemas. É 
somente por esse motivo, no entanto, que atrai sobre si a aversão e as resistências(....)” [Freud,1917 
(1980,p.179)]. 
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geral contra nossa ciência, o desrespeito a todas as considerações de 
civilidade acadêmica e a oposição se desvencilha de todas as 
barreiras da lógica imparcial [FREUD, 1916 (1976, p72)]. 
 
 
 

Ao negar a primazia e a exclusividade dos processos conscientes na vida mental, a 

psicanálise46 parte da determinância dos processos inconscientes na vida mental, 

atribuindo-lhes uma natureza ativa. Assim, elege como questão de investigação da vida 

psíquica um elemento que não é possível de experimentação e ou demonstração: o 

inconsciente.  

 Ao conceber que o psíquico manifesta as idéias conscientes e idéias inconscientes e 

ao reafirmar que a essência da psicanálise se situa nos processos inconscientes, frente a 

transitoriedade do que é consciente. Freud trilha o caminho da repressão como o principio 

explicativo das idéias impedidas de se tornarem conscientes, pela força da resistência que a 

mantém. E observa “a grande extensão” dessa correlação entre repressão e inconsciente,  

afirmando que a repressão não está presente desde o início: “(...) ela só pode surgir quando 

tiver ocorrido uma cisão marcante entre a atividade mental consciente e a inconsciente; e a 

essência da repressão consiste simplesmente em afastar determinada coisa do consciente, 

mantendo-o à distância” [FREUD,1915 (1974,p.60)]. Nessa trajetória, Freud discute os 

aspectos da dinâmica psíquica que envolve o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, 

reafirmando como a psicologia, tradicionalmente, refuta a idéias dos mecanismos 

inconscientes.47 

  Discutindo as instâncias psíquicas, Freud denomina ego à instância capaz de 

organizar coerentemente os processos mentais. Ligada à consciência, exerce controle sobre 

as demandas pulsionais pelo princípio da realidade e  mantém a função de autopreservação. 

Porém, ao reconhecer no ego, por força do superego, a força que institui, que se mobiliza 

                                                 
46 Ao discutir como o mental é associado, é considerado idêntico ao consciente, Freud refuta essa idéia e 
afirma que a consciência não revela todas as idéias mentais. “O que está na mente não coincide com aquilo de 
que você está consciente; o que acontece realmente e aquilo que você sabe são duas coisas distintas. 
Normalmente, admito, a inteligência que alcança a sua consciência é suficiente para as suas necessidades; e 
você pode nutrir a ilusão de que fica sabendo de todas as coisas importantes. (...) Em todo caso, contudo, a 
informação que alcança sua consciência é incompleta e muitas vezes não é de muita confiança” [Freud, 1917 
(1980,p.177)]. 
47 “A psicologia barrara seu próprio acesso à região do id, insistindo num postulado que é bastante plausível, 
mas insustentável – a saber, que todos os atos mentais são conscientes para nós – que ser consciente é o 
critério do que é normal, e que, se há processos em nosso cérebro que não são conscientes, não merecem ser 
chamados de atos mentais e não são de qualquer interesse para a Psicologia” [Freud,1926 ( 1976, p.224)]. 
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para instalar a repressão e a resistência, afirma que esse processo não compete à 

consciência, mas à inconsciência, o que o leva ao encontro dos processos inconscientes no 

ego. 

Contudo, a luta não ocorre no campo do consciente e do inconsciente, mas no 

campo do “ego coerente e do ego reprimido”. Nessa discussão, Freud evidencia os aspectos 

tanto conscientes quanto inconscientes que constituem e se fazem presentes no ego. 

 
 
Deparamo-nos com algo no próprio ego que também é 
inconsciente, que se comporta exatamente como o reprimido – isto 
é, que produz efeitos poderosos sem ele próprio ser consciente e 
que exige um trabalho especial antes de poder ter se tornado 
consciente. Do ponto de vista da prática analítica, a conseqüência 
desta descoberta é que iremos parar em infindáveis obscuridades e 
dificuldades se nos ativermos a nossas formas habituais de 
expressão e tentarmos, por exemplo, derivar as neuroses de um 
conflito entre o consciente e o inconsciente. Teremos que substituir 
esta antítese por outra, extraída de nossa compreensão interna das 
condições da estrutura da mente – a antítese entre o ego coerente e 
o reprimido que é expelido dele [FREUD, 1923 (1980,p.31)]. 
 
 
 

Ao discutir o desenvolvimento sexual, Freud investiga os processos que impedem 

que a satisfação pulsional se efetive e afirma a presença e importância, na origem das 

neuroses, dos desejos sexuais determinantes do desenvolvimento individual. Afirma  

também fatores na origem do desenvolvimento da humanidade, pois a civilização só se 

constitui às custas da sua repressão. A condição do processo civilizatório é a repressão 

desses impulsos e o sacrifício da sua satisfação é recolocado constantemente por cada um 

que ingressa na sociedade.48 

Podemos observar, assim, como nos estudos sobre as neuroses Freud marca as 

forças pulsionais sexuais como base de sustentação dos fenômenos patológicos – os 

sintomas. A interdição dos impulsos de ordem sexual está na origem dos sintomas e estes 

expressam o processo do desenvolvimento sexual. Certas pulsões sofrem resistências no 

                                                 
48 “Por motivos culturais, a repressão mais intensa incide sobre os instintos sexuais; mas é precisamente em 
relação com eles que a repressão mais facilmente falha, de modo que se verifica que os sintomas neuróticos 
são satisfações substitutivas da sexualidade reprimida. A crença de que no homem a vida sexual começa 
apenas na puberdade é incorreta. Pelo contrário, sinais dela podem ser detectados desde o começo da 
existência extra-uterina” [Freud, 1926 (1976, p.305)]. 
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curso do seu desenvolvimento, submetidas à repressão e impedidas de se conduzirem no 

caminho normal de satisfação das necessidades por elas desencadeadas.  

No texto “Moral sexual ‘civilizada’ e doença nervosa moderna” [1908(1980)],  

Freud estabelece uma diferença entre moral sexual “natural” e moral sexual “civilizada” e 

afirma que, se a primeira diz respeito à possibilidade humana de saúde e eficiência, a 

segunda refere-se àquilo que é regulado culturalmente em nome da produtividade humana. 

Nesse caminho de regulação da moral sexual, diz: 

 

 
Não é arriscado supor que sob o regime de uma moral sexual 
civilizada a saúde e a eficiência dos indivíduos esteja sujeita a 
danos, e que tais prejuízos causados pelos sacrifícios que lhe são 
exigidos terminem por atingir um grau tão elevado que 
indiretamente cheguem a colocar também em perigo os objetivos 
sexuais [FREUD, 1908 (1980,p.187)]. 
 
 

Se a vida pulsional e o outro são as possibilidades de constituição do indivíduo, a 

regulação da pulsão sexual frente às exigências da civilização acentua o antagonismo entre 

a constituição do indivíduo e as demandas da cultura. É nesse ponto que Freud relaciona o 

avanço do processo civilizatório e o aumento das neuroses, denominadas “doença nervosa 

moderna”. O progresso, o avanço tecnológico impôs severas restrições ao indivíduo e a 

conexão entre o aumento da incidência das neuroses diz respeito “(...) a vida moderna, com 

a sua desenfreada volúpia de bens materiais e seus enormes progressos no campo da 

tecnologia (...)” [FREUD, 1908 (1980, p.190)]. Assim, o fator decisivo diz respeito “(...) a 

influência prejudicial da civilização principalmente à repressão nociva da vida sexual dos 

povos (ou das classes) civilizados através da moral sexual ‘civilizada’ que os rege” 

[FREUD, 1908 (1980, p.191)]. Ao elucidar a natureza dos processos inconscientes e, 

nesses, os conteúdos sexuais, refere-se à repressão da pulsão sexual, que, para ele, deve ser 

apreendida num contexto mais amplo, a civilização. 

 

Nossa civilização repousa sobre a supressão dos instintos. Cada 
indivíduo renuncia a uma parte de seus atributos: a uma parcela do 
seu sentimento de onipotência ou ainda das inclinações vingativas 
ou agressivas de sua personalidade. Dessas contribuições resulta o 
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acervo cultural comum de bens materiais e ideais. Além das 
exigências da vida, foram sem dúvida os sentimentos familiares 
derivados do erotismo que levaram o homem a fazer essa renúncia, 
que tem aumentado progressivamente com a evolução da 
civilização [FREUD, 1908 (1980, p.192)]. 

 

 
A vida moderna conforma, destarte, uma moral sexual repressora, e essas exigências 

da cultura são fonte de sofrimento para o indivíduo, que é obrigado a direcionar a libido da 

pulsão sexual para outras finalidades aceitas e valorizadas culturalmente Ao submeter-se à 

coerção, o indivíduo renúncia à satisfação da pulsão. 

 A repressão se conforma, nesse processo, como pré-condição para a existência do 

sintoma e esse processo é realizado no ego, sob o domínio do inconsciente, e serve à 

substituição da satisfação sexual da qual os indivíduos são privados. Assim, o sintoma “(...) 

é um sinal e um substituto de uma satisfação instintual que permaneceu em estado jacente; 

é conseqüência do processo de repressão” [FREUD, 1916 (1976, p.112)].  

 Ao indagar sobre as motivações que impedem o livre fluxo do princípio do prazer 

no curso dos processos mentais, Freud parte da manifestação dos instintos de 

autopreservação do ego, que inibe os instintos sexuais, substituindo o principio do prazer 

pelo da realidade. Essa substituição não supõe o abandono da busca do prazer, mas o seu 

adiamento e a imposição de condições para que o mesmo se realize, até mesmo a condição 

de tolerar o desprazer como uma etapa para o prazer.  

 
 
Contudo, o princípio de prazer persiste por longo tempo como o 

método de funcionamento empregado pelos instintos sexuais, que 
são difíceis de ‘educar’, e, partindo desses instintos, ou do próprio 
ego, com freqüência consegue vencer o princípio de realidade, em 
detrimento do organismo como um todo [FREUD, 1920 (1996, 
p.20)].  

 

 

Essa substituição do princípio do prazer pelo da realidade gera experiências 

desagradáveis, gera desprazer. Outra fonte de desprazer é o ego que, em seu processo de 

desenvolvimento, deve conciliar os instintos sexuais e sua possibilidade de se desenvolver 

com as exigências externas. Quando os instintos sexuais se mostram incompatíveis com os 
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objetivos do ego, são interditados e, pelo processo de repressão, “expelidos” e, em 

princípio, impedidos de satisfação. 

O estudo dos sintomas revela as manifestações inconscientes que se referem aos 

instintos sexuais reprimidos. A interdição do desejo gera os conflitos oriundos das 

necessidades pulsionais e as demandas externas que impedem essas necessidades, que 

acabam por se converter em sintomas. Ao impedí-los de se tornarem conscientes, pela 

repressão, a libido represada encontra outras formas substitutivas de satisfação, 

submetendo-se a modificações que descaracterizam a sua satisfação original. Se o que 

substitui possibilita uma satisfação, essa satisfação é incompleta. E, apesar da repressão, os 

desejos persistem e constituem o inconsciente. 

 

 
O instinto reprimido nunca deixa de esforçar-se em busca da 
satisfação completa, que consistiria na repetição de uma experiência 
primária de satisfação. Formações reativas e substitutivas, bem 
como sublimações, não bastarão para remover a tensão persistente 
do instinto reprimido, sendo que a diferença de quantidade entre o 
prazer da satisfação que é exigida e a que realmente é conseguida, é 
que fornece o fator impulsionador que não permite qualquer parada 
em nenhuma das posições alcançadas (...). O caminho para trás que 
conduz à satisfação completa acha-se, via de regra, obstruído pelas 
resistências que mantêm as repressões, de maneira que não há 
alternativa senão avançar na direção em que o crescimento ainda se 
acha livre, embora sem perspectiva de levar o processo a uma 
conclusão ou de ser capaz de atingir o objetivo [FREUD, 1920 
(1996, p.53)]. 

 
 
 

 Nesse processo, Freud observa como os impulsos sexuais reprimidos desempenham 

papel importante para a civilização. Ao serem desviados de seu objetivo inicial (de ordem 

sexual), poderiam ser dirigidos às funções socialmente aceitas, não mais sexuais, 

subjugados às normas sociais. A sublimação se constitui, assim, substituta da possibilidade 

de satisfação do desejo.  

 

 
Conhecemos uma solução muito mais conveniente, a chamada 
sublimação, pela qual a energia dos desejos infantis não se anula 
mas ao contrário permanece utilizável, substituindo-se o alvo de 
algumas tendências por outro mais elevado, quicá não mais de 
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ordem sexual. Exatamente os componentes do instinto sexual se 
caracterizam por essa faculdade de sublimação, de permutar o fim 
sexual por outro mais distante e de maior valor social. Ao reforço 
de energia para nossas funções mentais, por essa maneira obtido, 
devemos provavelmente as maiores conquistas da civilização 
[FREUD, 1910(1978, p.35)]. 
 
 
 

 Ao relacionar o desenvolvimento libidinal do indivíduo ao processo civilizatório, 

Freud observa que a sublimação diz respeito a um dos mecanismos, a uma das formas de 

deslocamento das condições de satisfação da pulsão sexual.  Na maioria das vezes, esse 

processo coincide com a sublimação. Porém, o processo de deslocamento da satisfação da 

pulsão pode coincidir com outras formas, outros mecanismos. Se a sublimação é um 

mecanismo que forja o processo civilizatório, um deslocamento da satisfação do desejo 

imposta de “forma total” pela cultura, não se deve desprezar, 

 
 
 
(...) o ponto até o qual a civilização é construída sobre uma 
renúncia ao instinto, o quanto ela pressupõe exatamente a não 
satisfação de instintos poderosos. Essa ‘frustração cultural’ domina 
o grande campo dos relacionamentos sociais entre os seres 
humanos. Não é fácil entender como pode ser possível privar de 
satisfação um instinto. Não se faz isso impunemente. Se a perda não 
for economicamente compensada, pode-se ficar certo de que sérios 
distúrbios decorrerão disso [FREUD, 1930 (1978, p.157)]. 
 
 
 

Assim, a sublimação é o processo pelo qual o investimento libidinal que seria 

dirigido a um objeto sexual é desviado e recolocado em outro objeto, não sexual. É a 

passagem de uma satisfação erotizada para uma não erotizada, ou seja, substitui o objeto e 

os objetivos sexuais por objetos e objetivos não sexuais. De acordo com as demandas do 

processo civilizatório, ela exerce um papel fundamental, pois converte o que é considerado 

“negativo”, os instintos sexuais, em força positiva e criadora. 

 Esse é, portanto, um dos mecanismos que a civilização institui no controle das 

pulsões. Ao orientar a libido inibida em seu objetivo para outro objeto, não sexual, mas 

cultural, objetiva-se o fortalecimento das relações entre os indivíduos e o desenvolvimento 

das conquistas culturais. 
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Outros instintos são induzidos a deslocar as condições de sua 
satisfação, a conduzi-la para outros caminhos. Na maioria dos 
casos, esse processo coincide com o da sublimação (dos fins 
instintivos), com que nos achamos familiarizados; noutros, porém, 
pode diferenciar-se dele.A sublimação do instinto constitui um 
aspecto particularmente evidente do desenvolvimento cultural; é ela 
que torna possível às atividades psíquicas superiores, científicas, 
artísticas ou ideológicas, o desempenho de um papel tão importante 
na vida civilizada [FREUD, 1930 (1978, p.157)]. 
 

 
 O que está na origem do processo de sublimação é, portanto, de ordem sexual, 

ainda que, ao final, esse processo se configure como uma realização não sexual. Apesar de 

sublimado, preserva a sua base sexual, pois a libido é sempre sexual. Nesse sentido, o que 

se dessexualiza não é a pulsão, mas o objeto; a libido que se dirigia a um objeto sexual é 

recolocada em outro objeto. Nessa perspectiva, a cultura se desenvolve às custas das 

pulsões sexuais infantis, “(...) cuja energia – na totalidade ou em sua maior parte – é 

desviada do uso sexual e voltada para outros fins” [FREUD, 1905 (2002, p.56)].  

Porém, apesar da sublimação, o deslocamento dos impulsos sexuais de suas 

finalidades não os elimina, são reprimidos, mas “imperfeitamente subjugado” e essa 

instabilidade anuncia o risco, o perigo do seu retorno para a sociedade.  A possibilidade 

desse risco ameaça e impede que esta se lembre desse processo de repressão sexual na 

origem. Assim, a possibilidade de esses instintos virem à tona, libertarem-se da repressão, é 

uma ameaça constante à civilização, o que instaura conflitos entre as necessidades 

pulsionais e as demandas da cultura. E nesse sentido, a civilização, 

 
 
(...) não tem interesse em reconhecer a força dos instintos sexuais, 
nem interesse pela demonstração da importância da vida sexual 
para o indivíduo. Ao contrário, tendo em vista um fim educativo, 
tem-se empenhado em desviar a atenção de todo esse campo de 
idéias. É por isso que não tolerará esse resultado da pesquisa 
psicanalítica, e nitidamente prefere qualificá-lo como algo 
esteticamente repulsivo e moralmente repreensível, ou como algo 
perigoso. (...) Ora, é inerente à natureza humana ter uma tendência 
a considerar como falsa uma coisa de que não gosta (...) a sociedade 
transforma o desagradável em falso. Rebate as verdades da 
psicanálise com argumentos lógicos e concretos; estes, porém, 
surgem de fontes emocionais, e ela mantém essas objeções na 
forma de preconceitos [FREUD,1916, (1980, p.36)]. 
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Freud diferencia os instintos sexuais dos instintos do ego, por suas manifestações. À 

energia investida pelo ego na direção de seus objetos de desejos sexuais denomina libido e 

aos outros investimentos, dirigidos pelos instintos de autopreservação denomina interesse.  

  O desenvolvimento natural é que a libido se ligue a objetos que possam trazer 

satisfação aos impulsos sexuais (libido objetal) e, nesses casos, a libido se fixa na própria 

pessoa em vez de no objeto (libido narcísica). Freud discute a origem dos processos de 

desenvolvimento: o narcisismo é universal e só posteriormente desaparece com a evolução 

da libido objetal. Nos primeiros momentos do desenvolvimento, a satisfação pulsional 

encontra-se vinculada ao corpo do indivíduo (auto-erotismo). A primeira fase é a do 

desenvolvimento do narcisismo original e, posteriormente, o desenvolvimento da libido 

objetal. “O auto-erotismo seria, pois, a atividade sexual do estádio narcísico da distribuição 

da libido” [FREUD, 1917 (1980, p.483)]. 

Freud se refere ao conceito de libido como uma força quantitativa e 

qualitativamente variável, ao investigar as manifestações psíquicas da vida sexual, e discute 

o processo do desenvolvimento da libido narcísica em libido objetal - tanto quando se 

desloca do sujeito para se fixar nos objetos, quanto nas possibilidades de essa libido se 

retirar dos objetos e voltar-se para o próprio sujeito e se re-converter em libido narcísica 

(do ego), o que possibilita afirmar a existência de uma relação entre a libido narcísica e a 

objetal. 

 

 

A libido narcísica ou do ego parece-nos ser o grande reservatório 
de onde partem as catexias de objeto e no qual elas voltam a ser 
recolhidas, e a catexia libidinosa narcísica do ego se nos afigura 
como o estado originário realizado na primeira infância, que é 
apenas encoberto pelas emissões posteriores de libido, mas no 
fundo se conserva por trás delas [FREUD, 1905 (2002, p.95)].  
 

 

 Se até então Freud afirmava os instintos do ego e os instintos de autoconservação na 

origem do comportamento, posteriormente mantém a idéia do dualismo pulsional, mas a 

sua teoria das pulsões é reformulada e ele passa a postular a existência das pulsões de vida 

e de morte. O texto “Além do princípio do prazer” [1920 (1996)] é o marco dessa passagem 
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teórica49. As pulsões de vida, ou Eros, dizem respeito aos processos de manutenção da vida, 

aos aspectos construtivos. Os instintos sexuais e do ego passam a ser da mesma natureza.  

Já as pulsões de morte se referem aos aspectos destrutivos e agressivos.  

 

 

Nosso debate teve como ponto de partida uma distinção nítida entre 
os instintos do ego, que equiparamos aos instintos de morte, e os 
instintos sexuais, que equiparamos aos instintos de 
vida.(Achávamo-nos preparados, em determinada etapa (...), para 
incluir os chamados instintos de autoconservação do ego entre os 
instintos de morte, mas subseqüentemente (...) nos corrigimos sobre 
esse ponto e o retiramos. Nossas concepções, desde o início, foram 
dualistas e são hoje ainda mais definidamente dualistas do que 
antes, agora que descrevemos a oposição como se dando, não entre 
instintos do ego e instintos sexuais, mas entre instintos de vida e 
instintos de morte [FREUD, 1920 (1996, p.63)]. 

 

 

 Ao discutir como as pulsões se colocam nas relações entre os homens, ao atribuir o 

papel das pulsões na regulação dos comportamentos humanos, como fonte que mobiliza os 

indivíduos, mediando as relações entre os homens e a cultura, a teoria das pulsões é, sem 

dúvida, um dos marcos da psicanálise. 

E nesse sentido, o curso do desenvolvimento sexual, que é mediado pela cultura, se 

sustenta na repressão das pulsões, impondo restrições às manifestações da sexualidade e 

organizando a estrutura psíquica do indivíduo. Freud, ao conceber que a estrutura psíquica 

se estrutura a partir de três instâncias: o id, o ego e o superego, considera que a formação do 

superego caracteriza, entre outros aspectos, a renúncia à pulsão e é, portanto, a instância 

mais eficaz nos processos de repressão. Na formação do superego, tal procedimento coibe 

as demandas pulsionais e possibilita que os homens se identifiquem entre si, estabelecendo 

vínculos.  

Pode-se afirmar, assim, que a constituição do superego expressa um processo 

diferenciado do desenvolvimento do indivíduo. Ao se constituir como instância psíquica 

                                                 
49 A teoria dos instintos desenvolvida por Freud ao longo do desenvolvimento da sua teoria é reorientada e se 
apresenta no que denomina “duas tópicas freudianas”. Na primeira tópica, Freud desenvolve os conceitos de 
instintos sexuais ou da libido e instintos do ego ou de auto-preservação. Na segunda tópica, marcada pelo 
texto “Além do princípio do prazer”, mantém a visão dualista dos instintos, mas agora  contrapondo instintos 
de vida ou Eros e instintos de morte. 
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que tem como funções a observação, a avaliação e o julgamento das necessidades do ego, 

caracteriza-se como consciência moral que regula os desejos em nome da civilização. 

Elemento fundante na constituição do indivíduo enquanto ser moral e social, o superego se 

converte na instância psíquica de internalização das normas sociais, o que é decisivo para a 

construção do processo civilizatório. 

Dominante no início da vida, o id se refere aos aspectos inconscientes da vida 

mental e representa os instintos vitais e não sujeitos às exigências sociais. Esse princípio 

remete à urgência da satisfação dos instintos sem qualquer consideração quanto às suas 

possibilidades e sem qualquer avaliação das condições para que isso ocorra. E incorpora, 

também, os elementos reprimidos pela consciência. O indivíduo se constitui a partir de um 

id psíquico, inconsciente e, a partir desse núcleo inconsciente, desenvolve o ego. “Mas o 

reprimido também se funde com o id, e é simplesmente uma parte dele. Ele só se destaca do 

ego pelas resistências da repressão, e pode comunicar-se com o ego através do id” 

[FREUD,1923(1980,p.38)]. 

 O desenvolvimento da criança amplia os processos de socialização e impõe o 

convívio mediado por normas, regras, exigências sociais. Se a criança não se diferencia, 

não reconhece os limites entre o eu e o outro, o contato com a realidade externa força o 

reconhecimento da existência do outro e dos limites que se estabelecem a partir desse 

reconhecimento. Nessa estruturação, o elemento fundamental é o ego, que se constitui a 

partir da consciência do mundo externo. O ego se desenvolve como a parte do id 

modificada pela influência do mundo externo.  

 
 
 
O ego procura aplicar a influência do mundo externo ao id e às 
tendências deste, e esforça-se por substituir o princípio de prazer, 
que reina irrestritamente no id, pelo princípio da realidade. Para o 
ego, a percepção desempenha o papel que no id cabe ao instinto 
[FREUD, 1923 (1980, p.39)].  
 
 
 

Ao discutir o ego, Freud privilegia, nesse primeiro momento, a relação dessa 

instância com a consciência, em especial no contraponto que estabelece entre os aspectos 

inconscientes do id e a função mental do ego, que se funda numa escala de valores 
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acessível pela consciência. Gradativamente, porém, ao se deparar com as atividades 

mentais inconscientes e que permanecem inconscientes, evidencia o papel decisivo dos 

obstáculos que impedem o caminho da consciência e afirma que o que é mais elevado no 

ego pode ser inconsciente.  

Ao indagar se o ego pode ser considerado apenas uma parte modificada do id, 

representante do mundo externo, Freud discute a existência de uma gradação do ego, a 

presença de um aspecto que se diferencia no interior do próprio ego e que constitui a 

possibilidade da terceira instância do aparelho psíquico, o superego. Ao investigar o ego, 

constata como o este pode tomar a si próprio como objeto e, lidando com isso como lida 

com os objetos externos, observar, criticar a si mesmo. 

O ego assume o caráter dessas catexias objetais e reflete a história dessas escolhas. 

Nesse sentido, controla o id, mas também se sujeita às suas exigências. Ocorre, nesse 

processo, a conversão da libido objetal em libido narcísica, pois o ego assume as 

características do objeto, o que propicia pensar a existência de uma instância que se torna 

separada do ego e que se desloca para a realidade externa.  

 
 
 
Poderia dizer simplesmente que a instância especial que estou 
começando a diferenciar no ego é a consciência. É mais prudente, 
contudo, manter a instância como algo independente e supor que a 
consciência é uma de suas funções, e que a auto-observação, que é 
um preliminar essencial da atividade de julgar da consciência, é 
mais uma de tais funções. E desde que, reconhecendo que algo tem 
existência separada, lhe damos um nome que lhe seja seu, de ora 
em diante descreverei essa instância existente no ego como o  
‘superego’ [FREUD, 1933 (1976, p.78)]. 
 
 
 

 O superego, última instância psíquica a ser formada, representa as exigências 

morais, a herança sociocultural. Aplica os mais rígidos padrões morais ao ego e o 

sentimento de culpa é resultado da tensão que se estabelece entre o ego e o superego. A 

formação do superego se relaciona a um processo que ocorre no curso do desenvolvimento 

sexual, o Complexo de Édipo. Herdeiro do Complexo de Édipo constitui-se como instância 

eficaz de apropriação das normas sociais pelo indivíduo. Atua como consciência crítica e 

veicula os ideais civilizatórios, marcando a sua natureza moral e social. Resultado do 
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conflito edipiano e expressão das primeiras identificações que organizam o aparelho 

psíquico, marca uma fase decisiva do desenvolvimento sexual, quando o Complexo de 

Édipo assume centralidade no período da primeira infância. 

 
 
E embora a maioria dos seres humanos passe pelo complexo de 
Édipo como uma experiência individual, ele constitui um fenômeno 
que é determinado e estabelecido pela hereditariedade e que esta 
fadado a findar de acordo com o programa, e instalar a fase seguinte 
preordenada de desenvolvimento [FREUD,1924 (1980, p.215)]. 
 

 

 Esse período representa a passagem de uma fase auto-erótica para uma fase em que 

ocorrem as primeiras escolhas objetais infantis. O interesse da criança volta-se para o 

exterior e, a partir do reconhecimento da existência do outro, busca no mundo externo os 

seus objeto de amor. Nesse caso, as primeiras escolhas objetais provêm daqueles que lhe 

são mais próximos – os pais. A primeira escolha objetal caracteriza-se pela natureza infantil 

dos alvos sexuais e diz respeito à relação da criança com seus pais, a quem toma como 

objeto de desejo. Para Freud, é absolutamente normal e inevitável que os pais sejam objeto 

da primeira escolha objetal que, posteriormente, se converterá em modelo para as escolhas 

futuras, marcando decisivamente os processos identificatórios. 

 Ao eleger a mãe como objeto de desejo e desenvolver uma atitude ambivalente em 

relação ao pai (amor e ódio), conteúdo que caracteriza o complexo de Édipo, evidencia-se 

um processo conflituoso e a sua resolução é fundamental para a determinação da vida 

sexual.  No curso do desenvolvimento, essas catexias objetais devem ser abandonadas e 

outras possibilidades de satisfação desses impulsos devem ser encontradas. No texto “Três 

ensaios sobre a teoria da sexualidade”, Freud [1905(2002)] afirma: 

 

 

(...) o complexo de Édipo é o complexo nuclear das neuroses, 
representando a peça essencial no conteúdo delas. Nele culmina a 
sexualidade infantil, que, por seus efeitos posteriores, influencia de 
maneira decisiva a sexualidade do adulto. Cada novo ser humano 
confronta-se com a tarefa de dominar o complexo de Édipo e aquele 
que não consegue realizá-la sucumbe à neurose. O progresso do 
trabalho psicanalítico tornou cada vez mais clara essa importância 
do complexo de Édipo (p.103). 
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 Para Freud, o complexo de castração, vivido inconscientemente pela criança, 

precipita a formação do superego e a resolução da situação edipiana, ou melhor, do conflito 

que se instala com a situação edipiana. “Bem, é minha opinião ser essa ameaça de castração 

o que ocasiona a destruição da organização genital fálica da criança. Não de imediato, é 

verdade, e não sem que outras influências sejam também aplicadas” [FREUD,1924 

(1980,p.216)]. A angústia da castração mobiliza a renúncia da relação objetal com a mãe e 

o reconhecimento da autoridade paterna, pois, 

 
 
Se a satisfação do amor no campo do Complexo de Édipo deve 
custar à criança o pênis, está fadado a surgir um conflito entre seu 
interesse narcísico nessa parte de seu corpo e a catexia libidinal de 
seus objetos parentais. Nesse conflito, triunfa normalmente a 
primeira dessas forças: o ego da criança volta as costas ao 
Complexo de Édipo [FREUD,1924 (1980,p.218)] 
 
 
 

Nesse contexto, ocorre o enfraquecimento da situação edipiana e, ao abandonar o 

investimento do objeto inicialmente eleito, a criança introjeta a autoridade paterna, o que é 

possível pelos processos de identificação, formando-se o superego. A relação objetal com a 

mãe e os sentimentos ambivalentes com o pai devem ser abandonados, o que se efetiva pela 

repressão em nome da adaptação às normas sociais.  

 
 
As catexias de objeto são abandonadas e substituídas por 
identificações. A autoridade do pai ou dos pais é introjetada no ego 
e aí forma o núcleo do superego, que assume a severidade do pai e 
perpetua a proibição deste contra o incesto, defendendo assim o ego 
do retorno da catexia libidinal.. As tendências libidinais 
pertencentes ao complexo de Édipo são em parte dessexualizadas e 
sublimadas (coisa que provavelmente acontece com toda 
transformação em uma identificação) e em parte são inibidas em 
seu objetivo e transformadas em impulsos de afeição [FREUD, 
1924 (1980,p.221)]. 
 
 
 

 Esses impulsos devem encontrar possibilidade de expressão por vias socialmente 

determinadas e à repressão compete a dissolução do Complexo de Édipo. Esse processo 
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revela a necessidade de adaptação às exigências sociais assim como a dinâmica entre vida 

psíquica e realidade externa, que acaba por metamorfosear as necessidades internas. O 

superego, assim, diz respeito à interiorização dos valores sociais, anteriormente de 

responsabilidade dos pais, elementos externos que se constituem, posteriormente, como 

atitudes interiorizadas psiquicamente e fonte de repressão. Representa a interiorização da 

autoridade paterna. 

 
 
 
(...) a instalação do superego pode ser classificada como exemplo 
bem sucedido de identificação com a instância parental. O fato que 
fala decisivamente a favor desse ponto de vista é que essa nova 
criação de uma instância superior dentro do ego está muito 
intimamente ligada ao destino do Complexo de Édipo, de modo que 
o superego surge como o herdeiro dessa vinculação afetiva tão 
importante para a infância. Abandonando o complexo de Édipo, 
uma criança deve renunciar às intensas catexias objetais que 
depositou em seus pais, e é como compensação por essa perda de 
objetos que existe uma intensificação tão grande das identificações 
com seus pais(...)Identificações desse tipo, cristalização de catexias 
objetais a que se renunciou, repetir-se-ão muitas vezes, 
posteriormente, na vida da criança [FREUD, 1933 (1976,p.83)]. 
 
 
 

Esse processo revela a formação da consciência moral, que, inicialmente, não está 

dada e somente se constitui pela internalização dos pais e do que eles representam, a 

autoridade e os valores morais. A ausência de inibições internas aos impulsos e a busca de 

satisfação no início da infância são substituídas primeiro pela autoridade externa 

desempenhada pelos pais e, posteriormente, pelo superego, que transforma a coerção 

externa em coerção interna, o que permite falar em formação da consciência moral. 

 
 

 
O papel que mais tarde é assumido pelo superego é desempenhado, 
no início, por um poder externo, pela autoridade dos pais. A 
influência dos pais governa a criança, concedendo-lhe provas de 
amor e ameaçando com castigos, os quais, para a criança, são sinais 
de perda do amor e se farão temer por essa mesma causa. Essa 
ansiedade realística é o precursor da ansiedade moral subseqüente. 
Na medida em que ela é dominante, não há necessidade de falar em 
superego e consciência. Apenas posteriormente é que se desenvolve 
a situação secundária (...) quando a coerção externa é internalizada 
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e o superego assume o lugar da instância parental e observa, dirige 
e ameaça o ego, exatamente da mesma forma como anteriormente 
os pais faziam com a criança [FREUD, 1933 (1976, p.80-81)]. 
 
 
 

O superego corresponde, portanto, à incorporação dos padrões e normas sociais na 

estrutura psíquica. Ao reconhecer os limites entre si e o outro, o indivíduo internaliza as leis 

sociais que passam a regular e organizar o psiquismo e permitir o processo civilizatório. A 

própria condição de existir como ser humano é dada pela repressão e internalização da 

moralidade e dos preceitos sociais.  A civilização passa a regular os desejos via repressão e 

os processos de constituição da vida psíquica passam a referir-se aos processos de 

identificação, pela incorporação do outro como processo de controle dos instintos. 

Identificação  representa interdição do desejo de ter o outro para expressar a possibilidade 

de ser como o outro. Ao vincular a identificação como a base do processo de metamorfose 

do relacionamento parental em superego, Freud explicita como o ego se modifica conforme 

o modelo parental e como expressa a forma mais primitiva e original dos laços emocionais. 

Se, ao eleger o seu primeiro objeto de amor o que mobiliza o indivíduo são os impulsos 

sexuais, a repressão desse processo conduz à renúncia dos objetivos sexuais, inibidos em 

seus objetivos. 

 Assim, ao discutir os mecanismos necessários para a manutenção da cultura, Freud 

observa a importância do superego no processo civilizatório por um lado e, por outro, 

reitera como essa instância psíquica se relaciona ao controle e à coerção das demandas 

pulsionais. Nesse sentido, a apreensão dos processos constitutivos do superego permite 

elucidar os mecanismos psíquicos que fundamentam a estrutura mental do indivíduo e, ao 

revelar esses mecanismos, é possível compreender a gênese e a manutenção da cultura. 

Nessa perspectiva, é interessante observar o caminho da pulsão na relação indivíduo 

e cultura e o papel da repressão das demandas pulsionais nesse processo, que colocam em 

causa as possibilidades de compreensão do indivíduo que se constitui nessa trajetória, que 

antagoniza a vida pulsional e o outro. A cultura, como materialização de determinada 

formação sócio-histórica e de determinada constituição psíquica, se conforma a partir da 

repressão da pulsão e esse mecanismo assume centralidade para a compreensão de um certo 

tipo de indivíduo em causa na modernidade. Assim, a partir da repressão e da internalização 
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das regulações sociais operam-se os mecanismos que permitem que os indivíduos se 

identifiquem e estabeleçam vínculos afetivos. 
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Capítulo III – Cultura e Identificação: a natureza  afetivo-libidinal dos laços 

sociais 

 

 

 

Todos os dias defrontamo-nos com a mesma tarefa: 
compreender o incompreensível. Superamos os obstáculos 
desses tempos cruelmente destrutivos como se avançássemos 
por uma touceira cheia de espinhos. Não consigo pensar  em 
nenhum destino pessoal que pudesse ter-me custado nada 
semelhante a essa angústia. E realmente não acredito que 
depois disso possamos algum dia ser realmente felizes de 
novo (ANDREAS-SALOMÉ, Lou, 1975, p.34). 

 

 

 

Ao longo do desenvolvimento humano, o processo civilizatório impõe ao indivíduo 

o recrudescimento das pulsões sexuais e agressivas e as orienta para outros objetivos e, 

nesse processo complexo e contraditório, o indivíduo se inscreve na realidade objetiva e 

constitui a sua subjetividade. A internalização da cultura re-orienta a trajetória da libido, 

pois a cultura se sustenta na repressão do desejo, inibido em seus objetivos, conformando as 

escolhas objetais de forma a possibilitar o relacionamento entre os homens. O desejo, de 

ordem sexual, é reprimido, coibido, se modifica e deve se desenvolver convertido em afeto; 

substituem-se o objeto e os objetivos da pulsão sexual por objetos e objetivos não sexuais, 

em nome do processo civilizatório. 

 
 
 
Essa primeira configuração do amor da criança, que nos casos 
típicos toma a forma de Complexo de Édipo, sucumbe, tanto quanto 
sabemos a partir do começo do período de latência, a uma onda de 
repressão. O que resta dela apresenta-se como laço emocional 
puramente afetuoso, referente às mesmas pessoas; porém, não mais 
pode ser descrito como ‘sexual’. A psicanálise, que ilumina as 
profundezas da vida mental, não tem dificuldade em demonstrar 
que os vínculos sexuais dos primeiros anos da infância também 
persistem, embora reprimidos e inconscientes. Ela nos dá coragem 
para afirmar que um sentimento afetuoso, onde quer que o 
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encontremos, constitui um sucessor de uma vinculação de objeto 
completamente ‘sensual’ com a pessoa em pauta ou, antes, com o 
protótipo (ou Imago) dessa pessoa [FREUD, 1921 (1996, p.148)]. 
 
 
 

Se os desejos sexuais são desviados de suas finalidades e dirigidos a objetivos 

determinados socialmente, é a compreensão desse processo - do reconhecimento de que, 

apesar da renúncia, o desejo não é eliminado, de que, apesar das normas que regulam as 

relações entre os homens interditarem o desejo, as necessidades pulsionais persistem, ainda 

que inconscientes - que institui o caminho para a discussão do processo civilizatório em 

Freud.50 

Freud, ao discutir a constituição psíquica, descortina a oposição entre vida social e 

psíquica e reafirma que o indivíduo se estrutura a partir do reconhecimento do outro, 

diferenciando o eu e o não-eu, a partir das relações sociais que os homens estabelecem 

entre si, tanto no sentido de controle da natureza quanto nos aspectos necessários para 

regular essas relações. Nesse sentido, se essas condições são as que viabilizam a 

civilização, são também as que restringem o indivíduo e acarretam implicações à sua 

constituição psíquica.51 

Essas questões são objeto de estudo de Freud ao discutir a origem e os caminhos do 

processo civilizatório, o que o leva a afirmar que “(...) todo indivíduo é virtualmente 

inimigo do processo civilizatório, embora se suponha que esta constitui um objeto de 

interesse humano universal” [1927 (1978, p.88)] e, nesse sentido, viver em sociedade só é 

                                                 
50 “A esfera do social se apresenta assim como campo de ação privilegiado para Eros, dado que, por meio das 
tendências libidinais ‘inibidas quanto ao fim’ – isto é sublimadas –, a finalidade de vinculação em unidades 
cada vez mais amplas pode se exercer em escala infinitamente mais vasta que no nível celular ou no da 
sexualidade no sentido restrito do indivíduo. Mas, da mesma forma, ela oferece às tendências opostas, de 
natureza agressiva, um campo de exercício igualmente grande, quer nas relações interpessoais, quer sob a 
forma da hostilidade entre grupos, classes, povos, nações” (Mezan,1990, p.452-543). 
51 “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 constantemente criada de novo, de vez 
que cada pessoa, assim que ingressa na sociedade humana, repete esse sacrifício da satisfação instintual em 
benefício de toda a comunidade. Entre as forças instintuais que têm esse destino, os impulsos sexuais 
desempenham uma parte importante, nesse processo (...) são desviados de suas finalidades sexuais e dirigidos 
a outras, socialmente mais elevadas e não mais sexuais. Esse arranjo, contudo, é instável; os instintos sexuais 
são imperfeitamente subjugados e, no caso de cada indivíduo que se supõe juntar-se ao trabalho da 
civilização, há um risco de seus instintos sexuais se rebelarem contra essa destinação. A sociedade acredita 
não existir maior ameaça que se possa levantar contra sua civilização do que a possibilidade de os instintos 
sexuais serem liberados e retornarem às suas finalidades originais”[Freud, 1916 (1980,p.35-36)]. 
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possível pela repressão do desejo. Assim, a coerção e a renúncia aos instintos são condição 

do desenvolvimento da civilização e da estruturação psíquica do indivíduo. E esse processo 

é recriado cotidianamente, cada vez que uma pessoa se insere na sociedade, e torna a 

convivência social um sacrifício para o indivíduo, que se sujeita às imposições da 

civilização, pois, “Acho que se tem que levar em conta o fato de estarem presentes em 

todos os homens tendências destrutivas e, portanto, anti-sociais e anti-culturais, e que, num 

grande número de pessoas, essas tendências são suficientemente fortes para determinar o 

comportamento delas na sociedade humana” [FREUD,1927 (1978,p.89)]. Assim, 

civilização se funda na repressão do desejo e estabelece as normas que regulam as relações 

entre os homens. A possibilidade da vida em comum se funda na renúncia no sacrifício do 

desejo. 

Freud busca entender, dessa maneira, as razões do sofrimento humano no processo 

civilizatório, que instala a repressão do desejo. Ao investigar as causas psicológicas do 

sofrimento humano, identifica os fatores determinantes da insatisfação frente às exigências 

da cultura – principal obstáculo às satisfações pulsionais do homem. E se a renúncia é 

condição desse processo, a promessa de reconciliação desse sacrifício também o constitui, 

cria mecanismos de ordem psíquica de forma a encobrir a dor e repor o que não é possível 

de ser reposto: o desejo interditado. Os conflitos irremediáveis entre as necessidades 

pulsionais e as restrições impostas pelo processo civilizatório originam o mal-estar e os 

dilemas do homem diante da civilização. E essas restrições, por um lado, trazem 

implicações à estruturação psíquica do indivíduo; por outro, são condição para a vida entre 

os homens. Nesse sentido, a civilização se funda pela regulação do desejo, pela restrição à 

satisfação pulsional e constitui o indivíduo frente a esse dilema: em nome da ordem e da 

restrição à liberdade individual, consolida-se o processo civilizatório. 

 

O impulso de liberdade, portanto, é dirigido contra formas e 
exigências específicas da civilização ou contra a civilização em 
geral. Não parece que qualquer influência possa induzir o homem a 
transformar sua natureza na de uma térmita. Indubitavelmente, ele 
sempre defenderá sua reivindicação à liberdade individual contra a 
vontade do grupo. Grande parte das lutas da humanidade 
centralizam-se em torno da tarefa única de encontrar uma 
acomodação conveniente – isto é, uma acomodação que traga 
felicidade – entre essa reivindicação do indivíduo e as 
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reivindicações culturais do grupo, e um dos problemas que incide 
sobre o destino da humanidade é o de saber se tal acomodação pode 
ser alcançada por meio de alguma forma específica de civilização 
ou se esse conflito é irremediável [FREUD, 1930 (1978, p.156)]. 

 

 
Para alcançar esse objetivo, a cultura impõe restrições às manifestações da 

sexualidade, conformando as escolhas dos objetos sexuais e também opera sobre outras 

tendências que geram conflitos nas relações entre os homens, particularmente aquelas que 

dizem respeito às manifestações da agressividade, que deve ser inibida e controlada em 

nome da união entre todos.52 

Assim, o indivíduo se desenvolve confrontando-se cotidianamente com o dilema da 

impossibilidade da satisfação pulsional. “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 sua consecução” [FREUD, 1930 

(1978, p.146)]. Nesse sentido, o indivíduo parece não abandonar o desafio de alcançar a 

felicidade, um objetivo que parece perseguir ao longo de sua vida. E, ainda que por 

diferentes caminhos ele objetive alcançá-la, a completude não lhe é possível. O mal-estar 

originado pelo sacrifício da pulsão coloca a incompletude na base da constituição do 

indivíduo, ou seja, o reconhecimento da idéia da incompletude lhe é a possibilidade de ser, 

visto que as exigências impostas pelo processo civilizatório não possibilitam a realização 

do seu desejo. É nesse sentido que Freud afirma que: 

 
 
Nenhum desses caminhos nos leva a tudo o que desejamos. A 
felicidade, no reduzido sentido em que a reconhecemos como 
possível, constitui um problema da economia da libido do 
indivíduo. Não existe uma regra de ouro que se aplique a todos: 
todo homem tem de descobrir por si mesmo de que modo específico 

                                                 
52 “Tornou-se hábito nosso dizer que a civilização foi construída à custa das tendências sexuais que, sendo 
inibidas pela sociedade, são, com efeito, em parte reprimidas, mas, em parte, tornam-se utilizáveis em outros 
fins. Também temos admitido que, a despeito de todo nosso orgulho por nossas conquistas culturais, não nos 
é fácil satisfazer os requisitos dessa civilização e sentir-nos à vontade nela, porque as restrições instintuais 
impostas a nós constituem uma pesada carga psíquica. Pois bem, o que vimos acerca dos instintos sexuais 
aplica-se igualmente, e talvez ainda mais, a outros instintos, os instintos agressivos. São esses, acima de tudo, 
que tornam difícil a vida do homem em comunidade e ameaçam a sua sobrevivência. A restrição à 
agressividade do indivíduo é o primeiro e talvez o mais severo sacrifício que dele exige a sociedade” [Freud, 
1933 (1976, p.137)]. 
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ele pode ser salvo. Todos os tipos de diferentes fatores operarão a 
fim de dirigir sua escolha. É uma questão de quanta satisfação real 
ele pode esperar obter do mundo externo, de até onde é levado para 
tornar-se independente dele, e, finalmente, de quanta força sente à 
sua disposição para alterar o mundo, a fim de adaptá-lo a seus 
desejos. Nisso, sua constituição psíquica desempenhará papel 
decisivo, independentemente das circunstâncias externas [FREUD, 
1930 (1978, p.146)]. 
 
 
 

A centralidade dos processos de repressão para a compreensão do processo 

civilizatório e da constituição do indivíduo colocam em questão o mecanismo da 

identificação, fundamental para a estruturação psíquica, particularmente quando da 

emergência do superego. A inibição das pulsões e a interdição do desejo mobilizam os 

processos identificatórios que possibilitam a internalização do outro, condição para os 

vínculos afetivos e para a estruturação da vida em comum. Se a repressão da pulsão dirige a 

libido para o plano das relações com os outros homens, esse amor convertido em afeto, 

inibido em sua finalidade, possibilita as relações entre todos. Nesse processo, o superego se 

constitui enquanto instância psíquica que representa a internalização da repressão, através 

da identificação com a autoridade.53 “Através da identificação, incorpora a si a autoridade 

inatacável. Esta transforma-se em seu superego(...)O relacionamento entre o superego e o 

ego constitui um retorno, deformado por um desejo, dos relacionamentos reais existentes 

entre o ego, ainda individido, e um objeto externo”[FREUD, 1930 (1978,p.181)]. É essa 

identificação com a autoridade que sustenta a constituição do superego.Freud aponta na 

origem do superego a primeira e mais importante identificação de um indivíduo. 

 
 
 
Entretanto, seja o que for que a capacidade posterior do caráter para 
resistir às catexias objetais abandonadas possa tornar-se, os efeitos 
das primeiras identificações efetuadas na mais primitiva infância 
serão gerais e duradouros. Isso nos conduz de volta à origem do 
ideal do ego; por trás dele jaz oculta a primeira e mais importante 
identificação de um indivíduo, a sua identificação com o pai em sua 
própria pré-história pessoal. Isso aparentemente não é, em primeira 
instância, a conseqüência ou resultado de uma catexia do objeto; 

                                                 
53 “A repressão instaura uma distância interior entre o indivíduo e si próprio, distância que incorpora a 
dimensão da autoridade no coração mesmo do psiquismo. E não se trata de uma autoridade qualquer: é a 
Autoridade do Outro que se imprime em cada um de nós, governando com mão de ferro o jogo das pulsões” 
(Mezan,1989,p.206). 
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trata-se de uma identificação direta e imediata, e se efetua mais 
primitivamente do que qualquer catexia do objeto[FREUD, 1923 
(1980,p.45)].  
 
 
 

O superego forma-se quando a criança deve renunciar à satisfação do desejo em 

relação à sua primeira escolha objetal, substituindo a instância parental e, nesse processo, a 

libido deve desvincular-se do vínculo estabelecido pela criança com os pais que, de objeto 

de desejo, passam a condição de modelo, de acordo com os processos identificatórios. 

Assim, a formação do superego está estreitamente relacionada ao Complexo de Édipo, 

quando a criança deve renunciar ao progenitor do sexo oposto, eleito objeto de desejo, e se 

reconciliar com o progenitor do mesmo sexo, com o qual estabelece uma relação de 

ambivalência, amor e ódio. Nesse processo, a resolução do conflito evidencia o mecanismo 

da identificação com as primeiras figuras da autoridade e o superego assume o estatuto de 

herdeiro desse complexo nuclear. 

 Os processos de desenvolvimento psíquico materializam o superego como instância 

psíquica fundamental para a inserção do indivíduo na sociedade, pois, ao se constituir como 

representante das restrições morais, a consciência moral representa o que se considera mais 

elevado da vida humana, representa a interiorização das exigências e interdições externas.  

Nesse sentido, tomando a compreensão do processo civilizatório, a identificação 

revela sua centralidade, pois, ao se referir à ação psíquica de assemelhar um ego a outro 

ego, ao substituir o  investimento do objeto por sua introjeção, expressa a materialização da 

renúncia à satisfação dos  desejos - a interdição externa se instala internamente e essa 

interdição é da ordem da repressão54. “A base desse processo é o que se chama de 

identificação – isto é, a ação de assemelhar um ego a outro ego, em conseqüência do que o 

primeiro ego se comporta como o segundo, em determinados aspectos imita-o e, em certo 

sentido, assimila-o dentro de si” [FREUD, 1933 (1976, p.82)]. 

Em nome da civilização, vários mecanismos são utilizados como forma de garantir 

que as pulsões originais do indivíduo, as sexuais e as agressivas, permaneçam sob controle 

                                                 
54 O superego é para nós o representante de todas as restrições morais, o advogado de um esforço tendente à 
perfeição – é, em resumo, tudo que podemos captar psicologicamente daquilo que é catalogado como o 
aspecto mais elevado da vida do homem (...) Facilmente pode-se adivinhar que, quando levamos em conta o 
superego, estamos dando um passo importante para a nossa compreensão do comportamento social da 
humanidade (...) [Freud, 1933 (1976,p.87)]. 
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e, entre esses mecanismos, a identificação é central, pois é ponto de partida para que as 

restrições externas se convertam em restrições psíquicas. 

O processo que se inicia a partir da identificação com as primeiras figuras de 

autoridade persiste ao longo do desenvolvimento. O superego também incorpora aqueles 

que são eleitos modelos ideais e que ocupam o lugar dos pais.55 Se a base da formação do 

superego diz respeito à renúncia aos desejos edipianos, de amor e de hostilidade, 

posteriormente refere-se a outros elementos que dizem respeito às exigências sociais e 

culturais. É nesse sentido que a eleição de outros objetos de identificação supõe um 

afastamento dos modelos parentais originais.56  

O conceito de identificação já pode ser apreendido em Freud quando da discussão 

da idéia de pertencimento do indivíduo aos grupos57. Sendo assim, tomaremos a discussão 

dos processos grupais para a discussão dos processos de identificação. 

A adesão do indivíduo ao grupo está referida às ligações libidinais. O indivíduo se 

constitui a partir das relações libidinais que estabelece com os outros, o que se expressa, 

particularmente, através de processos identificatórios. As relações sociais são, 

essencialmente, relações de caráter libidinal e, nessa perspectiva, na teoria freudiana, os 

laços libidinais assumem papel central na explicação da constituição do grupo e a 

identificação é o mecanismo que caracteriza a dimensão libidinal dos laços entre os 

indivíduos.  A civilização 

 
 
 
 

                                                 
55  “O superego deve sua posição especial no ego, ou em relação ao ego, a um fator que deve ser considerado 
sob dois aspectos: por um lado, ele foi a primeira identificação que se efetuou (...); por outro, é o herdeiro do 
complexo de Édipo. (...) E embora ele seja acessível a todas as influências posteriores, preserva, não obstante, 
através de toda a vida, o caráter que lhe foi dado por sua derivação do complexo paterno” [Freud, 1923 (1980, 
p.64). 
56 “E não se deve esquecer que uma criança tem conceitos diferentes sobre seus pais, em diferentes períodos 
de sua vida. À época em que o complexo de Édipo dá lugar ao superego, eles são algo de extraordinário; 
depois porém, perdem muito desse atributo      Realizam-se identificações também com esses pais dessa fase 
ulterior, e, na verdade, regularmente fazem importantes contribuições à formação do caráter; nesse caso, 
porém, apenas atingem o ego, já não mais influenciam o superego que foi determinado pelas imagos parentais 
mais primitivas” [Feud, 1933 (1976,p.83).          
57 A temática da identificação é discutida por Freud em alguns textos, entre eles: “Luto e Melancolia” 
(191917); “Totem e tabu” (1913); “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905) e o “Ego e o id” 
(1923). Mas é o texto “Psicologia de grupos e análise do ego” (1921) que se detém mais particularmente na 
discussão dos processos identificatórios, quando desenvolve a idéia da natureza afetivo libidinal como 
princípio explicativo da pertencência do indivíduo aos grupos. 



 75 

Visa a unir entre si os membros da comunidade também de maneira 
libidinal e, para tanto, emprega todos os meios. Favorece todos os 
caminhos pelos quais identificações fortes possam ser estabelecidas 
entre os membros da comunidade e, na mais ampla escala, convoca 
a libido inibida em sua finalidade, de modo a fortalecer o vínculo 
comunal através das relações de amizade. Para que esses objetivos 
sejam realizados, faz-se inevitável uma restrição à vida sexual 
[FREUD, 1930 (1978, p.165)]. 
 
 
 

 É nesse processo que os homens estruturam a vida em comum. As relações com o 

outro se consolidam a partir de normas definidas culturalmente, que originam os 

mecanismos presentes nas relações entre os homens, o caminho trilhado pelo amor 

reprimido em sua finalidade. Se um elo deve ser buscado no que mantém o grupo unido, 

esse elo é Eros. Ao abandonar a sua distintividade, o indivíduo não o faz por outra razão 

que não por amor. “Somos de opinião, pois, que a linguagem efetuou uma unificação 

inteiramente justificável ao criar a palavra ‘amor’ com seus numerosos usos, e que não 

podemos fazer nada melhor senão tomá-la também como base de nossas discussões e 

exposições científicas” [FREUD, 1921 (1996, p.102)]. 

Assim, a percepção de um elemento comum entre os diferentes egos, permite a 

adesão ao grupo e o sentimento de pertencência. O grupo permite o encontro com o outro 

com base nas identificações primeiras e possibilita que o desejo inibido em sua finalidade 

original se recoloque, pois “(...) um grupo psicológico é uma coleção de indivíduos que 

introduziram a mesma pessoa em seu superego e, com base nesse elemento comum, 

identificaram-se entre si no seu ego” [FREUD, 1933 (1976, p.87)]. 

A identificação assume a expressão dos laços emocionais com o outro e permite 

compreender como o indivíduo, ao se deparar com um objeto, deixa que este assuma o 

estatuto de um modelo numa dinâmica em que o outro passa a ser assimilado internamente 

por ele.58  

                                                 
58 “Na obra de Freud, o conceito de identificação assumiu progressivamente o valor central que faz dela, mais 
que um mecanismo psicológico entre outro, a operação pela qual o sujeito humano se constitui. Essa evolução 
tem relação direta principalmente com a colocação em primeiro plano do complexo de Édipo em seus efeitos 
estruturais, e também com a remodelação introduzida pela segunda teoria do aparelho psíquico, em que as 
instâncias que se diferenciam a partir do id são especificadas pelas identificações de que derivam”(Laplanche 
e Pontalis, 2001, p.227). 
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A origem dos processos de identificação remonta ao complexo de Édipo, quando o 

pai se converte em ideal do ego em decorrência da escolha objetal59, e será aqui retomado 

para estabelecer as diferentes formas de identificação. Esse processo de desenvolvimento 

da escolha objetal reflete dois aspectos distintos do ponto de vista psíquico: um 

investimento libidinal para com a mãe e a identificação com a figura paterna, que assume o 

estatuto de modelo.  Ao perceber o pai como um obstáculo à realização do desejo de 

possuir a mãe, o menino desenvolve tanto sentimentos de hostilidade quanto o desejo de se 

colocar no lugar até então ocupado por ele (o pai).60 

Esse processo é complexo, particularmente porque traz à tona o caráter triangular da 

situação edipiana. No caso do menino, a escolha objetal do tipo anaclítico possibilita a 

identificação com o pai, mas os desejos sexuais em relação à mãe se intensificam. Ao 

personificar o pai como um rival, desencadeia-se o complexo de Édipo e, com ele, os 

sentimentos de hostilidade e ambivalência.  “Daí por diante, a sua relação com o pai é 

ambivalente; parece como se a ambivalência, inerente à identificação desde o início, se 

houvesse tornado manifesta” [FREUD, 1923 (1980, p.46)]. Nesse processo, no qual os pais 

se constituem um, em objeto de desejo, e o outro, em obstáculo, a ambivalência é um 

elemento essencial. 

 
 
A identificação, na verdade, é ambivalente desde o início; pode 
tornar-se expressão de ternura com tanta facilidade quanto um 
desejo do afastamento de alguém. Comporta-se como um derivado 
da primeira fase da organização da libido, da fase oral, em que o 
objeto que prezamos e pelo qual ansiamos é assimilado pela 
ingestão, sendo dessa maneira aniquilado como tal. O canibal, 
como sabemos, permaneceu nessa etapa; ele tem afeição 
devoradora por seus inimigos e só devora as pessoas de quem gosta 
[FREUD, 1921(1996, p.115)]. 
 
 
 

                                                 
59 “Pode-se considerar como ocorrência típica que a escolha de objeto se efetue em dois tempos, em duas 
ondas. A primeira delas começa entre os dois e os cinco anos e retrocede ou é detida pelo período de latência: 
caracteriza-se pela natureza infantil de seus alvos sexuais. A segunda sobrevém com a puberdade e determina 
a configuração definitiva da vida sexual” [Freud, 1905(2002, p.77-78)]. 
60 “Onde colocar, porém, o outro fator do complexo de Édipo, a saber, o desejo de eliminar o pai? Freud 
recorre à ambivalência para resolver a dificuldade: a identificação é, desde o princípio, ambivalente, e pode 
manifestar-se como desejo de imitar quanto como desejo de suprimir” (Mezan, 1990, p.457). 
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Essa incorporação do ego do outro ocorre segundo um modelo denominado por 

Freud de oral ou canibal, caracterizando-se como a ligação primeira e mais original com o 

outro, uma ligação de natureza afetiva.61 “A identificação tem sido comparada, não 

inadequadamente, com a incorporação oral, canibalística, da outra pessoa. É uma forma 

muito importante de vinculação a uma outra pessoa, provavelmente a primeira forma (...)” 

[FREUD, 1933(1976, p.82)].  

Nesse percurso, ocorre uma regressão para o narcisismo original, pois o ego, ao 

eleger um objeto como objeto de desejo, busca incorporar esse objeto ao próprio ego, ou a 

si mesmo, e só poderia fazê-lo, de acordo com a fase oral ou canibalista do 

desenvolvimento, devorando-o. E esse processo se caracteriza como a primeira e mais 

originária ligação afetiva com o outro. Porém, de acordo com Freud [1933(1976)], essa 

primeira forma de ligação afetiva “não é o mesmo que escolha objetal”. Ao afirmar que, na 

maioria das vezes, identificação e escolha objetal são processos independentes, coloca em 

questão a diferenciação entre ser e ter. Ou seja, do ponto de vista psíquico, elege-se um 

objeto com o qual se vincula ou pela internalização do modelo, ou pelo desejo de possuir o 

objeto de escolha. Na primeira situação, o ego se modifica de acordo com o modelo e, na 

segunda, esse processo não é necessário.62   

 
 
 
É fácil enunciar numa fórmula a distinção entre a identificação com 
o pai e a escolha deste como objeto. No primeiro caso, o pai é o que 
gostaríamos de ser; no segundo, o que gostaríamos de ter, ou seja, a 
distinção depende de o laço se ligar ao sujeito ou ao objeto do ego. 
O primeiro tipo de laço, portanto, já é possível antes que qualquer 
escolha sexual de objeto tenha sido feita. É muito mais difícil 
fornecer a representação metapsicológica clara da distinção. 
[FREUD, 1921 (1996, p.116)]. 
 
 
 

                                                 
61 No texto “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” [1905(2002)], Freud, ao discutir as organizações da 
vida sexual, denomina de pré-genitais aquelas em que as zonas genitais ainda não têm preponderância, entre 
ela a oral ou canibalesca, quando não é possível separar a atividade sexual da nutrição, quando o objeto de 
uma atividade serve a ambas e “(...) o alvo sexual consiste na incorporação do objeto – modelo que mais tarde 
irá desempenhar, sob a forma da identificação, um papel psíquico importante” (p.76). 
62 “Se a identificação é um processo pelo qual é possível que um indivíduo assimile traços de outro indivíduo, 
integrando-os ao seu ego e, portanto, se modificando conforme os modelos em causa, porém “(...) ela se 
diferencia, fenomenologicamente, da escolha de objeto, na medida em que escolher um objeto é desejar tê-lo, 
enquanto identificar-se a um objeto é desejar sê-lo ou ser como ele”. (Mezan, 1990, p.456). 
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 Segundo Freud, nas suas diferentes formas, a identificação63 acarreta modificações 

no ego: quando o objeto é tomado como modelo (ser), o indivíduo assimila traços do outro 

e os internaliza e, nesse processo, o outro passa a constituí-lo psiquicamente. Nessa 

primeira modalidade, a identificação corresponde à forma primeira de laço emocional com 

um objeto. “Podemos apenas ver que a identificação esforça-se por moldar o próprio ego de 

uma pessoa segundo o aspecto daquele que foi tomado como modelo” [FREUD, 

1921(1996, p.116)].  

Ao discutir as manifestações primeiras dos instintos sexuais como manifestações 

auto-eróticas, Freud [1910(1980)] caracteriza o desenvolvimento da libido que, 

posteriormente, se mobiliza no sentido da escolha objetal.  Esse processo não ocorre de 

forma linear, mas desordenado e se organiza na puberdade, quando o caráter sexual 

definitivo se consolida. Nesse sentido, ele chama a atenção para as manifestações psíquicas 

referentes à primeira escolha objetal, que recai sobre as pessoas mais próximas, 

particularmente os genitores. A relação que a criança estabelece com os pais contém 

elementos de ordem sexual e a criança elege, particularmente, um deles como objeto de 

desejos eróticos. E os sentimentos que atravessam essa relação supõem tanto o que Freud 

denomina de sentimento de “natureza positiva”, a ternura, como aqueles de “natureza 

negativa”, a hostilidade. 

 Eleger os pais como objetos da primeira escolha amorosa ocorre de acordo com 

padrões que Freud considera absolutamente normais e, no processo do desenvolvimento 

infantil, a libido deve desvincular-se desses objetos, que, da condição de objetos de desejo,  

assumem a função de modelo, o que possibilita, posteriormente, a escolha de outros objetos 

amorosos. ”Desprender dos pais a criança torna-se, portanto, uma obrigação inelutável, sob 

pena de graves ameaças para a função social do jovem” [FREUD, 1910(1980,p.30)]. 

Assim, retirar a libido desse vínculo erótico que a criança estabeleceu com os pais assume 

centralidade frente às demandas do processo civilizatório. 

 Ao discutir o desenvolvimento sexual na análise dos processos narcísicos, Freud 

[1914(1980)] afirma que esse processo se apresenta de forma diferenciada em relação ao 

                                                 
63 Freud distingue três tipos de identificação: “(...) primeiro, a identificação constitui a forma original de laço 
emocional com um objeto; segundo, de maneira regressiva, ela se torna sucedâneo para uma vinculação de 
objeto libidinal, por assim dizer, por meio da introjeção do objeto no ego; e terceiro, pode surgir com qualquer 
nova percepção de uma qualidade comum partilhada com alguma outra pessoa que não é objeto de instinto 
sexual” [1921(1996, p.117)]. 
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homem e à mulher e desenvolve uma temática fundamental a essa discussão: a escolha 

objetal.64 No início do desenvolvimento infantil, as escolhas objetais dizem respeito às 

experiências de satisfação da criança e essas primeiras satisfações são auto-eróticas e estão 

vinculadas aos objetivos de autopreservação. Nesse sentido, a criança é seu próprio ideal, 

prevalecendo os traços narcísicos infantis em função de um processo de indiferenciação em 

relação à realidade externa. Posteriormente, esses traços narcísicos devem ceder espaço às 

possibilidades de estabelecer outro ideal que não aquele referido à própria criança. e, nessa 

trajetória, os processos de repressão, redirecionam a escolha objetal,  que recai sobre as 

pessoas que atendem às necessidades básicas da criança, geralmente a mãe ou quem a 

substitua.65 

Assim se, na teoria psicanalítica, até então as escolhas objetais diziam respeito a 

uma modalidade apenas - anaclítica ou de apoio, quando o objeto sexual coincide com a 

pessoa que satisfaz as necessidades da criança - , posteriormente, na análise das vicissitudes 

da escolha objetal, aponta-se outra modalidade: a narcísica, quando o próprio ego se 

converte em objeto amoroso. 

Ao indicar que a escolha objetal pode ser do tipo anaclítico ou narcisista, Freud 

alerta que essas possibilidades não são suficientes para diferenciar os indivíduos em dois 

grupos distintos, conforme a escolha efetuada. Ao contrário, essas possibilidades estão 

abertas a todos os indivíduos, ou seja, no processo do desenvolvimento sexual, é possível 

que a escolha objetal recaia sobre os dois objetos: o próprio indivíduo ou a figura mais 

próxima a ele, o que o leva a afirmar a existência do narcisismo primário em todos. O  que 

diferencia, portanto, é a manifestação predominante de uma dessas escolhas em algumas 

situações. 

                                                 
64 No texto sobre o narcisismo Freud explicita que o processo de desenvolvimento sexual masculino se 
diferencia em relação ao feminino particularmente quanto à escolha objetal. No homem, é mais característica 
a do tipo anaclítico que“(...)exibe a acentuada supervalorização sexual que se origina, sem dúvida, do 
narcisismo original da criança, correspondendo assim a uma transferência desse narcisismo para o objeto 
sexual (...) Já com o tipo feminino mais freqüentemente encontrado, provavelmente o mais puro e o mais 
verdadeiro, o mesmo não ocorre” (Freud, 1914(1980,p.105)]. 
65 “Lado a lado, contudo, com esse tipo e fonte de escolha objetal, que pode ser denominado o tipo 
‘anaclítico’ ou de ‘ligação’, a pesquisa da psicanálise revelou um segundo tipo, que não estávamos preparados 
para encontrar. Descobrimos, de modo especialmente claro em pessoas cujo desenvolvimento libidinal sofreu 
alguma perturbação, tais como pervertidos e homossexuais, que em sua escolha ulterior dos objetos amorosos 
elas adotaram como modelo não sua mãe, mas seus próprios eus. Procuraram inequivocadamente a si mesmas 
como objeto amoroso e exibem um tipo de escolha objetal que deve ser denominado de narcisista” [Freud, 
1914 (1980, p.104)]. 
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Freud, ao se referir aos processos de identificação envolvidos na formação de um 

ideal, aponta que, para o ego, esse ideal se relaciona à repressão do o narcisismo original. 

 
 
 
Esse ego ideal é agora alvo do amor de si mesmo desfrutado na 
infância pelo ego real. O narcisismo do indivíduo surge deslocado 
em direção a esse novo ego ideal, o qual, como o ego infantil, se 
acha possuído de toda perfeição de valor. Como acontece sempre 
que a libido está envolvida, mais uma vez aqui o homem se mostra 
incapaz de abrir mão de uma satisfação de que outrora desfrutou. 
Ele não está disposto a renunciar à perfeição narcisista de sua 
infância; e quando, ao crescer, se vê perturbado pelas admoestações 
de terceiros e pelo despertar de seu próprio julgamento crítico, de 
modo a não mais poder reter aquela perfeição, procura recuperá-la 
sob a nova forma de um ego ideal. O que ele projeta diante de si 
como sendo seu ideal é o substituto do narcisismo perdido de sua 
infância na qual ele era seu próprio ideal [FREUD, 
1914(1908,p.111)]. 
 
 
 

No texto “Luto e Melancolia”, Freud [1917(1974)], no estudo do quadro clínico da 

melancolia, observa que os motivos de ordem moral são a característica mais marcante da 

insatisfação com o ego que, ao se auto-recriminar, na verdade desloca para si recriminações 

que seriam dirigidas ao objeto amado66. Nesse processo, a dissolução dessa situação e a 

resolução esperada, que diz respeito ao deslocamento da libido para um novo objeto, uma 

nova escolha objetal, não ocorre.67  

 Assim, a perda objetal se converteu no empobrecimento do próprio ego quando a 

perda do objeto é sentida, vivida como perda do ego, e o conflito se instala entre a atividade 

crítica do ego e o ego alterado pela identificação. O que possibilita essa ocorrência diz 

respeito a uma forte fixação no objeto amado e, contraditoriamente, ao pequeno poder de 

resistência da catexia objetal. E essa contradição revela que a base da escolha objetal é o 

                                                 
66 “Falando da melancolia, em que o objeto perdido se instala no ego de modo tal que desencadeia uma 
hiperatividade patológica da instância crítica, ele notará que uma parte do ego dirige à outra, identificada com 
o objeto, as recriminações mais violentas e implacáveis. Ora, a parte que assim critica desapiedadamente não 
é mais do que o ideal do ego, aqui atuando na condição de consciência moral” (Mezan, 1990, p.463). 
67 Nesse caso: “A catexia objetal provou ter pouco poder de resistência e foi liquidada. Mas a libido livre não 
foi deslocada para outro objeto; foi retirada para o ego. Ali, contudo, não foi empregada de maneira não 
especificada, mas serviu para estabelecer uma identificação do ego com o objeto abandonado. Assim, a 
sombra do objeto caiu sobre o ego, e este pode, daí por diante, ser julgado por um agente especial, como se 
fosse um objeto, o objeto abandonado” [Freud, 1917(1974, p.171)]. 
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narcisismo, ou seja, a base narcísica funda essa escolha objetal. Fortemente marcada pelo 

narcisismo, o investimento libidinal no objeto perdido é substituído por uma identificação 

através da introjeção desse objeto no próprio ego. 

 A escolha narcisista nesse processo identificatório diz respeito, portanto, ao 

deslocamento da libido, não para outro objeto, mas para o próprio ego, que substitui o 

objeto, mecanismo que se impõe à libido quando, frente a obstáculos externos, regressa ao 

estado narcísico primário. Assim, na melancolia, segundo Freud, predomina um tipo 

narcisista de escolha objetal, o que o permite apontar que uma das características desse 

processo é a regressão da “catexia objetal para a fase oral ainda narcisista da libido” 

[FREUD,1917 (1974,p.173)]. 

 
 
 
A identificação narcísica com o objeto se torna, então, um 
substituto da catexia erótica, e, em conseqüência, apesar do conflito 
com a pessoa amada, não é preciso renunciar à relação amorosa. 
Essa substituição da identificação pelo amor objetal constitui 
importante mecanismo nas afecções narcisistas; (...) Ele representa, 
naturalmente, uma regressão de um tipo de escolha objetal para o 
narcisismo original [FREUD, 1917 (1974, p.172)]. 
 
 
 

Freud recorre à melancolia como possibilidade de explicitar os processos 

identificatórios mais “arcaicos”: orais ou canibais, porque, na melancolia, essas formas de 

identificação são mais evidenciadas e, ao apontar os aspectos regressivos dessa 

identificação, ou seja, a substituição da escolha do objeto pela sua identificação com  ele 

mesmo, verifica como esse aspecto se vincula às fases mais primitivas do desenvolvimento. 

Freud [1923(1980)] retoma os estudos sobre a melancolia, processo pelo qual o 

objeto perdido se instala no próprio ego, e observa que esse processo, anteriormente 

exclusivo na melancolia, se manifesta em outras situações. E esse tipo de substituição é, em 

grande parte, determinada pelo ego e contribui para a construção do que denomina “seu 

caráter”. Na fase inicial do desenvolvimento, a fase oral, a catexia do objeto e a 

identificação não são processos possíveis de se distinguirem um do outro. Posteriormente, 

“(...) as catexias do objeto procedem do id, o qual sente as tendências eróticas como 

necessidade. O ego, que inicialmente ainda é fraco, dá-se conta das catexias do objeto e 
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sujeita-se a elas ou tenta desviá-las pelo processo de repressão” [FREUD, 1923 (1980, 

p.43)]. 

Assim, o abandono de um objeto sexual altera o ego de forma que o objeto perdido 

se instala no próprio ego, processo semelhante ao que ocorre na melancolia. Essa introjeção  

consiste numa regressão à fase oral  e pode ser um mecanismo utilizado pelo ego para 

tornar possível  esse processo, para facilitar o abandono do objeto ou, ainda, 

 
 

Pode ser que essa identificação seja a única condição em que o id 
pode abandonar os seus objetos. De qualquer maneira, o processo, 
especialmente nas fases primitivas de desenvolvimento, é muito 
freqüente, e torna possível supor que o caráter do ego é um 
precipitado de catexias abandonadas e que ele contém a história 
dessas escolhas de objeto [FREUD, 1923(1980, p.43)]. 
 

 
Nessa perspectiva, a alteração do ego em função da transformação da escolha 

objetal erótica pode ser, também, um mecanismo utilizado pelo ego para controlar as 

demandas do id, ainda que, no limite, se sujeite à maior parte das exigências deste. Esse 

procedimento revela o esforço do ego em se assemelhar ao objeto perdido e compensar a 

perda ao id. E essa transformação da libido objetal em libido narcísica “(...) obviamente 

implica um abandono de objetivos sexuais, uma dessexualização – uma espécie de 

sublimação, portanto” [FREUD, 1923 (1980, p.44)]. Ao relacionar a libido narcísica à 

sublimação, Freud pontua se este não é o caminho “universal” da sublimação, ou seja, 

através da mediação do ego, que transforma a libido objetal sexual em libido narcísica e, 

posteriormente, lhe fornece outro objetivo, efetua-se a possibilidade de outra finalidade 

para a pulsão. 

Nessa discussão, ele aponta a importância de se dedicar atenção às identificações do 

ego, particularmente frente à possibilidade de se tornarem numerosas e incompatíveis, o 

que poderia ocasionar um quadro patológico e, inclusive, uma ruptura do ego.68 

                                                 
68”Embora isso seja uma digressão de nosso objetivo, não podemos evitar conceder nossa atenção às 
identificações objetais do ego. Se elas levam a melhor e numerosas demais, indevidamente poderosas e 
incompatíveis umas com as outras, um resultado patológico não estará distante. Pode ocorrer uma ruptura do 
ego, em conseqüência de as diferentes identificações se tornarem separadas umas das outras através de 
resistências (...) Mesmo quando as coisas não vão tão longe, permanece a questão do conflito entre as 
diferentes identificações em que o ego se separa, conflitos que, afinal de contas, não podem ser descritos 
como inteiramente patológicos” [Freud, 1923 (1980, p.45)]. 
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É nessa perspectiva que, na discussão sobre a identificação na estrutura do sintoma 

neurótico, Freud observa a sua complexidade e descreve esse processo como uma regressão 

às escolhas objetais abandonadas, quando a identificação ocupa o lugar da escolha objetal e 

a escolha de objeto regrediu para a identificação, ou seja, nessa segunda modalidade de 

identificação, a vinculação com o objeto ocorre por meio da sua introjeção  no próprio ego. 

 
 
 
Já aprendemos que a identificação constitui a forma mais primitiva 
e original do laço emocional; freqüentemente acontece que, sob as 
condições em que os sintomas são construídos, ou seja, onde há 
repressão e os mecanismos do inconsciente são dominantes, a 
escolha de objeto retroaja para a identificação: o ego assume as 
características do objeto. É de notar que, nessas identificações, o 
ego às vezes copia a pessoa que não é amada e, outras, a que é. 
Deve também causar-nos estranheza que em ambos os casos a 
identificação seja parcial e extremamente limitada, tomando 
emprestado apenas um traço isolado da pessoa que é o objeto dela 
[FREUD, 1921(1996, p.116-117)]. 
 
 
 

A terceira modalidade de identificação diz respeito, particularmente, aos processos 

identificatórios nos grupos, pois se refere à percepção de um elemento em comum que une 

os indivíduos, desprovido de conotação sexual, de investimento sexual do outro, ou seja, 

modalidade que se efetua na ausência de qualquer elemento sexual, e possibilita a 

construção de novos laços emocionais.69 

Esse processo, já observado no âmbito das catexias sexuais de objetos, quando os 

objetivos sexuais são modificados ou desviados para outras finalidades, são descritos como 

“gradações do estado de estar amando”, que expressa um mecanismo de restrição 

desencadeado no ego. Freud dedica atenção a esse estado de “estar enamorado” como 

princípio que pode explicar os laços nos grupos. 

 

 

                                                 
69 Horkheimer e Adorno, ao discutirem os grupos, reiteram a concordância com Freud quanto ao papel 
decisivo da identificação na formação social, na cultura e na civilização, pois, através desse mecanismo 
psíquico “(...) tem início a sublimação dos impulsos sexuais, que permite o aparecimento do sentimento 
social. Nesse sentido, massa tem, para Freud, uma conotação positiva. Ele descreve-a como a uma transição 
do egoísmo para o altruísmo; a linguagem e os costumes seriam os seus produtos e só por intermédio destes 
são possíveis as criações do espírito” (1978,p.85). 
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Voltaremos agora mais de perto a nossa atenção para esses 
fenômenos de estar enamorado ou amando, na firme expectativa de 
neles encontrar condições que possam ser transferidas para os laços 
existentes nos grupos. Mas gostaríamos também de saber se esse 
tipo de catexia de objeto, tal como conhecemos na vida sexual, 
representa a única maneira de laço emocional com outras pessoas, 
ou se devemos levar em consideração outros mecanismos desse 
tipo. Na verdade, aprendemos da psicanálise que existem realmente 
outros mecanismos para os laços emocionais, as chamadas 
identificações [FREUD, 1921(1996 p.114]). 
 
 
 

Freud, ao discutir os processos identificatórios na análise dos grupos e na 

compreensão dos laços que os indivíduos estabelecem entre si, reitera a centralidade da 

adesão aos processos psíquicos, particularmente à natureza afetivo-libidinal desses 

vínculos. Assim, a origem do pertencimento ao grupo é de ordem dos processos psíquicos e 

não de processos que lhe afetam externamente. A constituição psíquica fica referida às 

relações que os indivíduos estabelecem entre si e a natureza afetivo-libidinal dessas 

relações constitui o processo no qual o outro é tomado como modelo e, internalizado, passa 

a constituir o indivíduo. Essa compreensão da natureza das relações entre os homens coloca 

em causa a fertilidade da psicanálise para a apreensão da relação indivíduo e sociedade em 

uma perspectiva que não dicotomiza as realidades subjetiva e objetiva. Para Horkheimer e 

Adorno, a compreensão desse processo, no qual os objetivos sexuais são desviados de sua 

função original, é central, pois os vínculos entre os indivíduos no grupo.70 

A possibilidade dos vínculos sociais está referida ao caminho da repressão da pulsão 

sexual, da interdição do desejo, referida à libido que, inibida em sua finalidade original, é 

reorientada para outros objetivos. Porém, essas necessidades pulsionais permanecem 

atuantes e se recolocam nas relações sociais convertidas em afetos. Nesse sentido, a 

identificação no grupo, que se funda no elemento em comum compartilhado por todos os 

membros, se origina da pulsão sexual desviada de seu objetivo, convertendo-se em laços 

amorosos. 

                                                 
70 “(...) não ocorrem em virtude de algumas misteriosas propriedades da massa como tal, mas correspondem a 
processos psíquicos que se desenrolam em cada um dos indivíduos que participa da massa. (...) Os homens 
não se fazem massa por simples quantidade, mas sob ação de condições sociais específicas, entre as quais se 
incluem tanto o comportamento do líder ou de outra figura paterna, como a identificação com o líder, com os 
símbolos ou com a horda de seus próprios semelhantes, submetidos à mesma dependência” (Horkheimer e 
Adorno, 1978,p.85). 
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O núcleo do que queremos significar por amor consiste 
naturalmente (...) no amor sexual, com a união sexual como 
objetivo. Mas não isolamos disso – que, em qualquer caso, tem sua 
parte no nome ‘amor -, por um lado, o amor próprio, e, por outro, o 
amor pelos pais e pelos filhos, a amizade e o amor pela humanidade 
em geral, bem como a devoção a objetos concretos e a idéias 
abstratas. Nossa justificativa reside no fato de que a pesquisa 
psicanalítica nos ensinou que todas essas tendências constituem 
expressão dos mesmos impulsos instintuais; nas relações entre os 
sexos, esses impulsos forçam seu caminho no sentido da união 
sexual, mas, em outras circunstâncias, são desviados desse objetivo 
ou impedidos de atingi-lo, embora sempre conservem o bastante de 
sua natureza original para manter reconhecível sua identidade 
[FREUD, 1921(1996, p.101)].  

 

  
 

 Ao se referir às condições necessárias que determinam a escolha de um objeto, 

Freud refere-se ao amor como a maneira pela qual as pessoas conciliam suas necessidades 

com as exigências da realidade social e como, culturalmente, esse termo é utilizado para 

referir-se aos vários tipos de relações emocionais. “(...) por outro lado, porém, sente, a 

seguir, dúvidas se esse amor é amor real, verdadeiro, genuíno, e assim insinua toda uma 

gama de possibilidades no âmbito dos fenômenos do amor” [FREUD, 1921(1996, p.121)], 

pois, se amar refere-se à catexia de objeto pelas pulsões sexuais e visa uma satisfação 

diretamente sexual no caminho do desenvolvimento da libido, a repressão se estabelece e a 

pulsão sexual, inibida em sua fonte, é caracterizada como afeto. Nesse sentido, a realidade 

convencionou denominar essa pulsão inibida em sua fonte de amor e essas questões 

justificam, “(...) de modo mais amplo, o tratamento estritamente científico que damos ao 

campo do amor humano. A ciência é, afinal, a renúncia mais completa ao princípio de 

prazer de que é capaz nossa atividade mental” [FREUD, 1921 (1980, p.65)]. No mais, fora 

desses parâmetros, “licença poética”. 

Freud [1905(2002)] credita ao amor a condição de fonte originária da autoridade e, 

ao discutir o desenvolvimento da pulsão sexual na infância, evidencia como esse processo 

marca profundamente a vida psíquica e como é determinante na constituição do indivíduo, 

particularmente nos processos identificatórios: amor no sentido mais amplo, dado 

socialmente e no qual tudo cabe – dos impulsos que atingem a união sexual àqueles que se 
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desviam desse objetivo. Os instintos sexuais são instintos amorosos na sua origem e 

presentes no grupo, desviados da sua finalidade sexual. 

 Freud [1930(1978)] reitera que o amor é um dos princípios sob os quais a 

civilização se funda em nome da possibilidade da vida em comunidade, quando a pulsão 

sexual, desviada da sua finalidade, se expressa para todos os homens e os objetivos sexuais 

se transformam, inibidos em sua finalidade, na possibilidade dos vínculos sociais. Esse 

sentimento continua a operar na civilização tanto na sua forma original, que não renuncia à 

satisfação sexual propriamente dita, quanto em sua forma modificada, como afeição e, em 

ambas, a função é a de garantir os vínculos entre as pessoas. Nesse sentido, a amplitude 

desse termo  serve para definir as mais diferentes relações: os vínculos entre um homem e 

uma mulher; na família e com os outros,ou seja, tudo se converte em “amor inibido em sua 

finalidade” ou “afeição”. 

 
 
O amor com uma finalidade inibida foi de fato, originalmente, amor 
plenamente sensual, e ainda o é no inconsciente do homem. Ambos 
– o amor sensual e o amor inibido em sua finalidade – estendem-se 
à família e criam novos vínculos com pessoas anteriormente 
estranhas. O amor genital conduz à formação de novas famílias, e o 
amor inibido em sua finalidade, a amizades que se tornam valiosas, 
de um ponto de vista cultural, por fugirem a algumas das limitações 
do amor genital, como, por exemplo, à sua exclusividade [FREUD, 
1930(1978, p.160-161)]. 
 

 
 

Essa centralidade do mecanismo de identificação e a natureza afetivo-libidinal dos 

laços que sustentam as relações entre os homens podem ser retomadas na análise de dois 

grupos específicos: a igreja e o exército, grupos que Freud considera extremamente 

organizados, permanentes e artificiais, cuja dinâmica revela o caráter da relação erótica 

entre os membros que a compõem. A análise que ele desenvolve sobre a natureza afetivo-

libidinal  dos vínculos entre os indivíduos pode ter como emblema esses dois grupos e, 

nesse sentido, aponta para os laços libidinais presentes nesses tipos de organizações, 

objetivando investigar os mecanismos psíquicos envolvidos quando da adesão ao grupo. A 

presença de um elemento em comum pode dar início à formação de um novo laço entre os 

membros do grupo e esse laço “(...) é de natureza de uma identificação desse tipo, baseada 
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numa importante qualidade emocional comum, e podemos suspeitar que essa qualidade 

comum reside na natureza do laço com o líder[FREUD, 1921( 1996, p.117)]. 

Responsável pela organização e permanência dos indivíduos no grupo, o líder é o 

elemento que dá sentido a esse pertencimento, centro de referência da estrutura grupal. O 

poder que lhe é conferido garante a permanência do estado ilusório de amor e cumplicidade 

via laços libidinais. Estabelece-se uma relação erótica entre o líder e os indivíduos e o líder 

personifica a autoridade que mantém esses vínculos eróticos, personifica o ainda “(...) 

temido pai primevo; o grupo ainda deseja ser governado pela força irrestrita e possui uma 

paixão extrema pela autoridade; tem sede de obediência. O pai primevo é o ideal do grupo, 

que dirige o ego no lugar do ideal do ego” [FREUD, 1921(1996, p.138)].    

Assim, o líder, elemento idealizado pelo grupo, assume a função do pai, o pai que 

protege e o pai que pune, mantendo a coesão pela identificação com esse ideal, o que 

reafirma a presença dos laços libidinais. 

 Estabelece-se, portanto, um vínculo no qual o líder assume a posição de ideal de 

ego por parte de cada um dos membros do grupo e esse tipo de identificação está presente 

nos grupos que Freud considera altamente organizados, o que o leva a constatar: 

 
 
 
Vimos que, com o exército e a Igreja, esse artifício é a ilusão de que 
o líder ama todos os indivíduos de modo igual e justo. Mas isso 
constitui apenas a remodelação idealística do estado de coisas na 
horda primeva, onde todos os filhos sabiam que eram igualmente 
perseguidos pelo pai primevo e o temiam igualmente. Essa mesma 
remoldagem sobre a qual todos os deveres sociais se erguem, já se 
acha pressuposta pela forma seguinte da sociedade humana, o clã 
totêmico. A força indestrutível da família como formação natural de 
grupo reside no fato de que essa pressuposição necessária do amor 
igual do pai pode ter uma aplicação real na família [FREUD, 
1921(1996, p.135-136)]. 
 
 
 

Nessa tese, Freud indica como os indivíduos recolocam, inconscientemente, os 

sentimentos dos primeiros processos identificatórios: a figura parental, que também ama e 

protege e mantém o vínculo em nome do amor, atualizando, portanto, a instância parental. 

A  Igreja se estrutura de forma a manter a ilusão desse estado de vínculo protetor entre os 

seus membros, quando elege Cristo como aquele que a todos ama, o pai substituto,  
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invocando a adesão aos seus preceitos em nome do amor e criando uma comunidade que se 

assemelha à família. Quanto ao exército, esse mesmo processo ocorre em relação aos 

superiores hierárquicos: pai substituto que a todos os soldados ama e mantém a coesão em 

nome do amor, da camaradagem.  

Essa análise de Freud está referida aos grupos que se constituem a partir de uma 

liderança e expressa, particularmente, a natureza da identificação com o líder, quando cada 

indivíduo esforça-se para ajustar o seu ego “à imagem e semelhança do outro” e projeta o 

ego ideal no líder. E esse processo é mobilizado pelas pulsões sexuais inibidas em seu 

objetivo.71 

Nesses grupos que se organizam sob a base da liderança, o elo com o líder parece 

ser maior do que entre os próprios membros.  Além dessa forma, Freud também discute os 

processos identificatórios presentes em outros tipos de organização, aqueles que se 

institucionalizam sem a presença de um líder, indagando se uma idéia, uma abstração, não 

pode tomar o lugar do líder e “se uma tendência comum, um desejo, em que certo número 

de pessoas tenha uma parte, não poderá, da mesma maneira, servir-lhe de sucedâneo” 

[FREUD,1921(1996,p.111)], uma outra forma de identificação.  

Assim, ao discutir os laços libidinais e os processos de identificação nos grupos, a 

par de ponderar sobre a existência de diversos tipos de organizações, Freud prioriza  sua 

investigação na distinção entre os grupos que são conduzidos por um líder e os que se 

formariam sem a sua presença, distinção que considera fundamental e até então 

desconsiderada pela psicologia social tradicional.  

Nesse universo, explora mais detidamente os grupos conduzidos por uma líderança, 

considerando as formações altamente organizadas, nas quais os indivíduos tomam um único 

objeto como ideal de ego coletivo, identificando-se mutuamente em seus próprios egos. 

Freud observa que, nessa forma de organização, os laços libidinais se apóiam nos aspectos 

                                                 
71 “É de notar que nesses dois grupos artificiais, cada indivíduo está ligado por laços libidinais por um lado ao 
líder (Cristo, o comandante-chefe) e por outro, aos demais membros do grupo. (...) Mas, já agora, nos 
aventuraremos a fazer uma leve censura contra os escritores anteriores por não terem apreciado 
suficientemente a importância do líder na psicologia de grupo (...) nos achamos no caminho certo para uma 
explicação do principal fenômeno da psicologia de grupo: a falta de liberdade do indivíduo no grupo. Se cada 
indivíduo está preso em duas direções por um laço emocional tão intenso, não encontraremos dificuldade em 
atribuir a essa circunstância a alteração e a limitação que foram observadas em sua personalidade” [Freud, 
1921( 1996, p.107)]. 
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mais primitivos da identificação, quando líder e membros parecem formar um todo coeso e 

indivisível. 

É nesse sentido que Freud objetivava investigar, no campo da psicanálise, a razão da 

sujeição do indivíduo aos “agentes coletivos”, que, narcísica e autoritariamente, garantem a 

coesão no grupo, ou seja, os mecanismos psíquicos envolvidos  na adesão. A identificação 

ganha esclarecimento quando é perceptível que os laços libidinais que vinculam os 

indivíduos a um grupo justificam, inclusive, a inibição de traços narcísicos do indivíduo, ou 

seja, 

 
 
Nas antipatias e aversões indisfarçadas que as pessoas sentem por 
estranhos com quem têm que tratar podemos identificar a expressão 
do amor a si mesmo, do narcisismo. Esse amor a si mesmo trabalha 
para a preservação do indivíduo e comporta-se como se a 
ocorrência de qualquer divergência de suas próprias linhas 
específicas de desenvolvimento envolvesse uma crítica delas e uma 
exigência de sua alteração [FREUD, 1921(1996 p.113)].  
 
 
 

 Ao discutir as pulsões agressivas, Freud [1930(1978)] as explica como derivações 

das pulsões de morte e afirma que a presença das tendências agressivas no homem como 

uma “disposição instintiva original e auto-subsistente” representa uma ameaça ao processo 

civilizatório. Se, por um lado, a serviço de Eros, a civilização impõe restrições à pulsão 

sexual, que, desviada de sua finalidade, estabelece e funda as possibilidades das relações 

sociais, quando os homens estão ligados entre si libidinalmente, ao se perguntar sobre os 

meios que a civilização utiliza para inibir os sentimento agressivos afirma que a resposta 

deve ser buscada na história do indivíduo, pois 

 
 
 
Sua agressividade é introjetada, internalizada; ela é, na realidade, 
enviada de volta ao 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 os 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. A civilização, portanto, consegue dominar 
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o perigoso desejo de agressão do indivíduo. [FREUD, 1930(1978, 
p.176)]. 
 
 
 

A civilização, além da repressão da pulsão sexual em nome da possibilidade de 

construção das relações sociais, atua também sobre outros elementos que podem gerar 

conflitos nas relações entre os indivíduos. Nesse sentido, restringe a “inclinação para a 

agressão” pois “(...) é que os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas 

(...)ao contrário, são criaturas em cujos dotes instintivos deve-se levar em conta uma 

poderosa quota de agressividade” [FREUD, 1930(1978,p.167)], em nome da preservação 

da cultura, pois a tendência à agressividade é uma ameaça ao processo civilizatório.  

Freud, ao afirmar a agressividade como uma pulsão que constitui o indivíduo, 

afirma também os mecanismos desencadeados pela civilização no sentido da coerção a essa 

pulsão, considerada o maior impedimento para o projeto civilizatório. Nesse sentido afirma 

que, 

 
 
A civilização tem que utilizar esforços supremos a fim de 
estabelecer limites para os instintos agressivos do homem e manter 
suas manifestações sob controle por formações psíquicas reativas. 
Daí, portanto, o emprego de métodos destinados a incitar as pessoas 
a identificações e relacionamentos amorosos inibidos em sua 
finalidade, daí a restrição à vida sexual e, daí, também, o 
mandamento ideal de amar ao próximo como a si mesmo, 
mandamento que é realmente justificado pelo fato de nada mais ir 
tão fortemente contra a natureza original do homem [FREUD,1930 
(1978, p.167)]. 
 
 
 

Porém, se toda relação supõe também sentimentos de hostilidade, ao aderir a um 

grupo o indivíduo sujeita o amor por si mesmo ao amor ao próximo. “O amor por si mesmo 

só conhece uma barreira: o amor pelos outros, o amor por objetos” [FREUD,1921(1996, 

p.113)]. Ao aderir a um grupo, essa intolerância desaparece. Se temporária ou permanente, 

vai depender do quanto a formação do grupo persiste. 

Nos grupos, os espaços de colaboração entre os indivíduos se ancoram nos 

processos de desenvolvimento da libido: nos seus estágios iniciais, orientada pelos traços 
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narcísicos,72 mas, a partir das escolhas objetais, ditadas processo civilizatório, deve 

renunciar ao egoísmo em nome de um projeto da humanidade. 

 

 

E, no desenvolvimento da humanidade como um todo, do mesmo 
modo que nos indivíduos, só o amor atua como fator civilizador, no 
sentido de ocasionar a modificação do egoísmo em altruísmo. (...) 
Se assim, nos grupos, o amor a si mesmo narcisista está sujeito a 
limitações que não atuam fora dele, isso é prova irresistível de que a 
essência de uma formação grupal consiste em novos tipos de laços 
libidinais entre os membros do grupo [FREUD, 1921( 1996, p.114]. 
 
 
 

Assim, a discussão dos laços emocionais se pauta pelo reconhecimento de que os 

impulsos sexuais foram inibidos em seus objetivos e o caminho a ser trilhado diz respeito a 

descortinar a repressão, processo responsável por desviar os objetivos sexuais de seus fins. 

Nessa perspectiva, Freud aponta o papel da psicologia em reconhecer a função sexual dos 

instintos e os processos repressivos: 

 
 
Uma psicologia que não penetre ou não possa penetrar nas 
profundezas do que é reprimido, considera os laços emocionais 
afetuosos como sendo invariavelmente a expressão de impulsos que 
não possuem objetivo sexual, ainda que derivem de impulsos para 
esse fim. (...) Temos justificativa para dizer que eles foram 
desviados desses fins sexuais (...) Ademais, esses instintos inibidos 
em seus objetivos conservam alguns de seus objetivos sexuais 
originais; mesmo um devoto afetuoso, mesmo um amigo ou um 
admirador, desejam a proximidade física e a visão da pessoa que é 
agora amada apenas no sentido ‘paulino’ [FREUD, 1921(1996, 
p.149)]. 
 
 
 

Ao estabelecerem vínculos nos grupos pelos laços libidinais, os indivíduos 

convertem os objetivos sexuais em objetivos regulados socialmente e esses espaços podem 

representar a possibilidade de realização, inconsciente, das suas demandas sexuais 

                                                 
72 “Tanto o narcisismo quanto o amor objetal  são, em níveis diferentes, expressões de Eros; contudo, o 
narcisismo é intolerante e conduz a um solipsismo em que os outros nada significam, e isto é por sua própria 
natureza, que consiste em tomar o ego como objeto de amor, sem que nesse primeiro momento apareça a 
agressividade” (Mezan,1990, p.452). 
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reprimidas. O outro se constitui como a possibilidade da existência do desejo, ainda que 

reprimido, mascarado.73 

A repressão implica a renúncia aos instintos sexuais e esses passam a ser descritos 

como inibidos em seu objetivo. As emoções que dizem respeito aos objetos amorosos são 

caracterizadas como afetuosas. Apesar desse processo, os objetivos sexuais  permanecem 

preservados no inconsciente e de forma atuante. Mas são os componentes afetuosos que 

mascaram os impulsos sexuais, pois, inibidos em seus objetivos, são a condição para os 

laços permanentes entre as pessoas.  Ao se substituirem os impulsos sexuais por aqueles 

inibidos em seus objetivos, estabelece-se uma separação entre o ego e o ideal do ego, tal 

como ocorre no estado de estar amando.74 

Freud se refere à distinção entre o ego e o ideal do ego e os vínculos que essa 

distinção possibilita, que diz respeito tanto à identificação quanto a colocar o objeto no 

lugar do ideal do ego. Essa separação é complexa e gera algumas conseqüências que 

merecem atenção. 

 
 
 
É inteiramente concebível que a separação do ideal do ego do 
próprio ego não pode ser mantida por muito tempo, tendo de ser 
temporariamente desfeita. Em todas as renúncias e limitações 
impostas ao ego, uma infração periódica da proibição é a regra. (...) 
Mas o ideal do ego abrange a soma de todas as limitações a que o 
ego deve aquiescer e, por essa razão, a revogação do ideal 
constituiria necessariamente um magnífico festival para o ego, que 
mais uma vez poderia então sentir-se satisfeito consigo próprio. (...) 
Há sempre uma sensação de triunfo quando algo no ego coincide 
com o ideal do ego [FREUD, 1921(1996, p.141)]. 
 
 
 
 

                                                 
73 “(...) os impulsos sexuais inibidos em seus objetivos se originam daqueles diretamente sexuais quando 
obstáculos internos ou externos tornam inatingíveis os objetivos sexuais. A repressão durante o período de 
latência é um obstáculo interno desse tipo, ou melhor, um obstáculo que se tornou interno (...). Todos os 
vínculos de que um grupo depende têm o caráter de instintos inibidos em seus objetivos. (...) os impulsos 
diretamente sexuais são desfavoráveis para a formação de grupos”[Freud, 1921(1996, p.150)]. 
74 Estar amando baseia-se na presença simultânea de impulsos diretamente sexuais e impulsos sexuais 
inibidos em seus objetivos, enquanto o objeto arrasta uma parte da libido do ego narcisista do sujeito para si 
próprio. Trata-se de uma condição em que há lugar apenas para o ego e o objeto [Freud, 1921(1996, p.153)]. 
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Ao reconhecer os limites entre si e o outro, outro com o qual se confronta 

psiquicamente e que é fundamental para sua constituição psíquica, o indivíduo internaliza 

as leis sociais que passam a regular e organizar o psiquismo como condição para o processo 

civilizatório, visto que a condição de existência do homem diz respeito aos processos 

repressivos. 

Os processos de identificação permitem a internalização da repressão , quando a 

objetividade é introjetada e assume uma dimensão psíquica, subjetiva. Esse mecanismo 

psíquico possibilita as relações sociais e os vínculos que os indivíduos estabelecem nos 

grupos, pois justificam o sentimento de pertencimento, reativando os elementos 

experimentados na infância, responsáveis pela internalização da figura paterna (proteção, 

amparo e submissão à autoridade). Assim, os laços libidinais, como o elemento explicativo 

do sentimento de pertencimento ao grupo, dizem respeito a uma sexualidade sublimada, ou 

aos objetivos diretamente sexuais desviados de sua função original para outras finalidades, 

em nome do processo civilizatório  

A submissão dos desejos às restrições sociais, resultado do conflito entre as pulsões 

individuais e as demandas da cultura, se recolocam na sujeição às normas do grupo, 

prevalecendo a ordem comum, coletiva, que mascara a satisfação pulsional. Apesar de 

reprimida em seu objetivo original, a pulsão sexual não é eliminada. Prescindir da 

realização do desejo não implica que o mesmo tenha deixado de existir. Ao contrário, o 

desejo se recoloca continuamente ainda que convertido em outros objetivos, o que é 

explicitado por Freud quando afirma que, apesar de desviados de seus objetivos, conservam 

a sua identidade e fundam a natureza afetivo-libidinal das relações sociais. 

 
 
 
Assim talvez tenhamos que ser forçados a nos reconciliar com a 
idéia de que é absolutamente impossível harmonizar os clamores de 
nosso instinto sexual com as exigências da civilização: de que, em 
conseqüência de seu desenvolvimento cultural, a renúncia e o 
sofrimento , bem como o perigo de extinção no futuro mais remoto, 
não podem ser evitados pela raça humana. Esse sombrio 
prognóstico repousa, é verdade, na simples conjectura de que a não 
satisfação inerente à civilização é conseqüência necessária de certas 
peculiaridades que o instinto sexual adotou sob a pressão da cultura 
[FREUD, 1910 (1997,p.90)]. 
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Ao desenvolver a idéia da identificação como a base dos processos de 

“metamorfose do relacionamento parental em superego”, Freud [1933(1976)] evidencia 

como o ego se modifica conforme esse modelo parental e como expressa a forma mais 

primitiva e original dos laços emocionais. Ao eleger o seu primeiro objeto de amor, o que 

mobiliza o indivíduo são os impulsos sexuais. E a repressão desse processo conduz à 

renúncia desses objetivos. Nesse sentido, o outro e a vida pulsional são as possibilidades de 

constituição do indivíduo, pois os vínculos que estabelece com o outro explicitam uma das 

possibilidades de identificação, de assimilação de atributos externos, possibilitando a 

discussão das diferentes formas que assumem as relações do sujeito com os objetos. 

É, assim, a partir dessas considerações, que se coloca a apreensão dos mecanismos 

tanto da repressão quanto da identificação para a compreensão da estruturação psíquica do 

contexto contemporâneo. A apropriação dessas categorias da psicanálise podem explicar os 

mecanismos psíquicos envolvidos na internalização da cultura, revelando como se 

constituem esses mecanismos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

CAPITULO IV –Repressão e identificação: “novos” tempos, “novos” 

sintomas: a fertilidade da psicanálise 

 
 
 
 

 
O caráter social é o caráter universal de todo movimento; assim 
como a sociedade produz o homem enquanto homem, assim ela é 
por ele produzida. A actividade e o espírito também são sociais, 
tanto no conteúdo como na origem; são actividade social e espírito 
social. O significado humano da natureza só existe para o homem 
social, porque só neste caso é que a natureza surge como laço com 
o homem, como existência de si para os outros e dos outros para si, 
e ainda como elemento vital da realidade humana; só aqui se revela 
como fundamento próprio da experiência humana. Só neste caso é 
que a existência natural do homem se tornou a sua existência 
humana e a natureza se tornou, para ele, humana (MARX, 1975, 
p.194). 
 
 
 
 
 

A pedra angular sob a qual se funda a vida coletiva, que assegura a coesão social, 

são os laços afetivos, que dizem respeito aos processos identificatórios quando a 

substituição do ideal do eu por um objeto comum permitem os processos de sociabilidade. 

Esse mecanismo está referido aos processos de repressão das pulsões sexuais e agressivas, 

canalizadas para os vínculos identificatórios. Portanto, os mecanismos de repressão e de 

identificação são condições para a existência da humanidade e do próprio indivíduo. A 

coerção e a regulação das demandas pulsionais possibilitam as identificações primeiras 

constitutivas do psiquismo, que organizam essas interdições necessárias à vida em 

sociedade. Como já vimos, a consequência dessa possibilidade da civilização, que se 

viabiliza pelas restrições das pulsões em troca da segurança, é a permanente 

impossibilidade da satisfação individual, a permanente angústia da incompletude. 

Essa discussão se complexifica quando referenciada à sociedade contemporânea 

que, por um lado, avança vertiginosamente no desenvolvimento tecnológico, no 

desenvolvimento e na consolidação da ciência, e cada vez mais apresenta possibilidades até  

então inimagináveis  de interação entre os indivíduos. Por outro lado, revela, 
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contraditoriamente, a barbárie à espreita, que atualiza a reiterada tensão entre indivíduo e 

sociedade. Os processos de socialização no mundo contemporâneo parecem apontar para 

uma reorientação quanto ao núcleo privilegiado das primeiras experiências com o outro. A  

configuração de espaços nos quais os homens estabelecem vínculos cada vez mais 

redimensionados e mais limitados, que respondem à lógica de um particularismo, reorienta, 

também, os procedimentos de reconhecimento do outro. 

Se a discussão da constituição psíquica está referida ao mecanismo de repressão e 

aos processos de internalização do outro, aos vínculos identificatórios que possibilitam a 

coesão social, via laços libidinais, nas condições objetivas postas na atualidade é possível 

perguntar sobre as possibilidades de constituição subjetiva. Frente às significativas 

modificações que esse contexto histórico apresenta, de declínio da autoridade paterna e 

consolidação de novas instâncias de identificação e, conseqüentemente, de internalização 

da lei, pergunta-se sobre o lugar do complexo de Édipo e do superego nos processos de 

organização psíquica. 

Lasch (1983) chama a atenção para o superego como um agente da sociedade na 

estrutura psíquica, constituída por representações interiorizadas dos progenitores e outros 

elementos de autoridade. E observa a necessidade de distinção entre as representações 

primeiras, arcaicas, pré-edipianas, daquelas que se originam de impressões posteriores e 

que refletem uma representação mais realista das instâncias parentais. 

 
 
 
Estritamente falando, esses últimos contribuem para a formação do 
‘ideal do ego’ – e a interiorização das expectativas dos outros e dos 
traços que amamos e admiramos neles; ao passo que o superego, 
distintamente do ideal do ego, deriva-se de fantasias primitivas, que 
contêm uma grande mescla de agressão e ódio, que se originam do 
inevitável fracasso dos pais em satisfazer a todas as exigências 
instintivas do filho. Contudo, a parte agressiva, punitiva e mesmo 
auto-destrutiva do superego é geralmente modificada pela 
experiência posterior, que abranda primitivas fantasias dos pais 
como monstros devoradores. Se fica faltando essa experiência – 
como acontece com tanta freqüência em uma sociedade que 
desvalorizou radicalmente todas as formas de autoridade -, pode-se 
esperar que o superego sádico desenvolva-se à custa do ideal do 
ego, e o superego destrutivo à custa da severa, mas solícita, voz 
interior, a que chamamos de consciência (LASCH, 1983,p.33). 
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 Porém, no contexto contemporâneo, frente à diminuição da autoridade do pai e à 

conformação de modelos identificatórios horizontais, o superego fica enfraquecido e 

ampliam-se as possibilidades de intervenções de outras autoridades.  A família parece cada 

vez mais frágil para estabelecer as interdições e esse papel se dilui. As dificuldades de 

estabelecer as interdições necessárias à vida coletiva acarretam dificuldades no trato e na 

internalização da autoridade, limitando o exercício e à sujeição a autoridade e 

evidenciando, cada vez mais, os traços narcísicos, tanto na civilização quanto na 

estruturação psíquica..  

Se até então a possibilidade de internalização do outro, de internalização da 

autoridade vinculada às relações primárias que ocorriam na família e, nesse processo, a 

importância do complexo de Édipo como mecanismo que instaura a lei e exige do indivíduo 

o abandono da posição narcísica, marco das possibilidades das relações objetais, estariam 

postas, ao nos referirmos ao mundo contemporâneo, aos mecanismos de identificação que 

se configuram nessa realidade, tendências que se estabelecem a partir de configurações 

narcísicas particulares. 

Na contemporaneidade assistimos ao declínio das tradições; a formas mais sutis de 

controle social; à multiplicidade de referências identificatórias disponibilizadas pela  

abertura das fronteiras no mundo globalizado; ao acelerado avanço tecnológico; à 

submissão e sacralização do mercado, que transforma tudo e todos em mercadoria; à vida 

regulada pelo consumo; à consolidação dos meios de comunicação de massa na 

conformação e difusão cultural, e ampliação da sua função como instância de socialização; 

à crescente desvalorização cultural do passado e a emergência de novas teorias e novas 

soluções capazes de responder a essas novas demandas; e, finalmente, a o crescente apelo 

as saídas individuais, com ênfase nos processos de individualização. Esse contexto atual 

recoloca a relação entre indivíduo e cultura e problematiza a constituição do indivíduo 

nessas condições objetivas.  

É nesse sentido que Lasch (1983) assinala que um dos marcos do mundo 

contemporâneo é essa tentativa de apagamento de tudo aquilo que é da ordem do passado. 

Assistimos cada vez mais, assim, à persistência de um discurso que se sustenta na negação 

do passado em nome do enaltecimento do novo.  
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Discutir as complexidades de nossa relação com o passado sob o 
título de ‘nostalgia’ substitui a propagandização pela crítica social 
objetiva, com a qual esta atitude tenta associar-se. O menosprezo 
em voga, que hoje em dia acolhe automaticamente qualquer 
recordação amorável do passado, tenta explorar os preconceitos de 
uma sociedade pseudoprogressista em favor do status quo. 
Contudo, sabemos agora – graças à obra de Christopher Hill, 
E.P.Tompson e de outros historiadores – que muitos movimentos 
radicais do passado extraíram força e sustento do mito ou memória 
de uma era áurea no passado ainda mais distante. Essa descoberta 
histórica reforça o critério psicanalítico de que as recordações 
amoráveis se constituem numa fonte psicológica indispensável na 
maturidade, e que aqueles que não conseguem recorrer às 
recordações de relações amoráveis no passado sofrem, como 
resultado, tormentos terríveis. A crença de que, em alguns aspectos, 
o passado foi um tempo mais feliz, de modo algum baseia-se numa 
ilusão sentimental; tampouco leva a uma paralisação retrógrada e 
reacionária da volição política (LASCH, 1983, p.16 ). 
 
 
 

Assim, a manifestação desse fenômeno, se alicerça na necessidade de reconhecer as 

“novas” questões desse “novo” tempo. O discurso que enfatiza o esgotamento e a 

ineficiência das “velhas” interpretações, das “velhas” fórmulas, indica a construção de 

outros espaços, outros limites, e um reexame das “novas” ocorrências tanto sociais quanto 

psíquicas, orientados  pela criatividade, pela invenção ou re-invenção. É nesse sentido que 

uma característica marcante da sociedade contemporânea, que Lasch denomina de 

narcisista, é a desvalorização cultural do passado75. 

Lasch critica essa concepção que reduz a complexidade da relação com o passado 

sob o argumento da ‘nostalgia’ e reitera que aquele é “um tesouro político e psicológico do 

qual extraímos as reservas (não necessariamente sob a forma de ‘lições’) de que precisamos 

para enfrentar o futuro” (1983, p.16). E observa que a insistência desse olhar de indiferença 

é a prova mais contundente da falência dessa cultura e aponta que a desvalorização do 

passado tornou-se um dos sintomas mais emblemáticos dessa crise cultural, pois: “Uma 

                                                 
75 “Uma sociedade que faz da ‘nostalgia’ uma mercadoria comercial, repudia, pelo lado cultural, a sugestão de 
que a vida no passado era, sob qualquer aspecto, melhor que a vida atual. Tendo trivializado o passado, ao 
igualá-lo a estilos ultrapassados de consumo, modas e atitudes, dos quais abriram mão, as pessoas, hoje em 
dia, ressentem-se de qualquer um que recorra ao passado para sérias discussões sobre as condições 
contemporâneas, ou que tente usar o passado como um padrão com que julgar o presente. O atual dogma 
crítico equaciona qualquer referência ao passado como sendo ela própria uma expressão de nostalgia” (Lasch, 
1983, p.15). 
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negação do passado, superficialmente progressista e otimista, mostra, a uma análise mais 

cuidadosa, o desespero de uma sociedade que não consegue enfrentar o futuro” (LASCH, 

1983, p.17). 

Jacoby (1997) também analisa o repúdio ao passado como uma marca da 

contemporaneidade e aponta a emergência de novas teorias que se apresentam na intenção 

de refletir as mudanças desses “novos” tempos. 

 

Dentro da Psicologia, novas teorias e terapias substituem as velhas 
em ritmo cada vez mais acelerado. Em uma sociedade dinâmica, 
Freud é velho demais para estar na moda e jovem demais para ser 
considerado um clássico. O fenômeno da substituição do novo pelo 
mais novo não se limita à Psicologia; aplica-se a todos os campos 
do pensamento. O novo não apenas supera o velho, como o afasta e 
o destitui. A capacidade e o desejo de lembrar se atrofiam. Na 
maior parte, as ciências sociais tornam-se radicalmente a-históricas 
(JACOBY, 1977, p.7-8). 

 

 

É inegável que se consolida o culto à novidade e a invenção e esse movimento é 

solidário ao crescente repúdio, indiferença e desvalorização do conhecimento produzido no 

passado. O exercício de trazer a forma de pensar do século anterior para pensar a sociedade 

contemporânea, de referenciar as análises sobre a contemporaneidade a partir das teorias 

clássicas, é reiteradamente questionado, criticado e desqualificado, negando-se a fertilidade 

dessas teorias, com o argumento que elas nos remeteriam às “velhas soluções”. Repensar e 

problematizar a sociedade atual tem se caracterizado pelo anúncio das novas possibilidades 

de refletir essa realidade, privilegiando análises que contemplam questões mais imediatas e 

soluções mais rápidas, ágeis e utilitárias. É, por exemplo, nesse sentido que: “O futuro hoje 

é fruto de uma interpretação. Percebemos que está aberto. Portanto, temos a 

responsabilidade muito aumentada: o formador de opinião é aquele que interpreta o 

presente e o futuro é uma interpretação do presente: uma invenção” (FORBES, 2005, 

p.12).Assim, nega-se a fertilidade do pensamento clássico, que deve ser substituído, pois ou 

não respondeu ou não consegue mais responder a essas demandas. 

Lipovetsky (2005), ao discutir os processos de globalização que marcam a 

contemporaneidade, afirma que, se por um lado, esse quadro diz respeito à abertura de 
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fronteiras e, conseqüentemente, novas possibilidades se constituem, por outro, representa 

também espaços de conflitos. 

 

 
Muito se fala das transformações que atravessamos no século XX, a 
caminho de um século XXI, de ‘globalização’. Penso nessa 
passagem, antes de tudo – antes mesmo da conexão por internet -, 
como o surgimento de uma sociedade frívola, marcada pela 
comunicação ou pelo consumo, a que prefiro nomear ‘sociedade 
moda1, por sua estrutura. As transformações têm sido apresentadas 
muitas vezes como frutos de uma imensa ruptura datada, 
aproximadamente, da queda do muro de Berlim. Parece-me que as 
mudanças começaram antes e mais sutilmente (LIPOVETSKY, 
2005, p.65). 
 
 
 

Esse autor data as modificações a partir da década de 1950 do século XX, quando se 

conformam “pequenos” eventos, menos aparentes, mas que já apontavam para “profundas” 

modificações no que denomina individualismo. Afirma que uma ruptura mostrava seus 

primeiros indícios “sem todas as sua conseqüências, mas já começava a mostrar sua lógica 

desde meados do século, em uma hipermodernidade em germe, tanto tempo após o advento 

da modernidade” (LIPOVETSKY, 2005, p.65). Denomina esse tempo de “segunda 

revolução” individualista. 

  A “primeira revolução individualista”, segundo ele, se instala com a modernidade, 

a partir do século XVI, e permanece inacabada. Nesse sentido, a hipermodernidade carrega 

consigo aspectos da modernidade, ainda que nesses tempos sejam marcados pela 

exacerbação do consumo e pelo avanço da comunicação, levados aos seus limites mais 

extremos quando “certos referenciais, que não eram novos, difundiram-se na sociedade, 

propagaram-se na escala das massas: o hedonismo, o direito ao prazer e à felicidade 

cotidiana” (LIPOVETTSKY, 2005, p.66), e a sociedade do consumo popularizou o ideal da 

felicidade pessoal. E para ser feliz, o sacrifício exigido para o futuro das gerações 

posteriores foi colocado em questão.  Anuncia-se a saída pelas demandas individuais e não 

mais pelas coletivas. 
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Ganha força um processo capital de ‘autominização’ dos 
indivíduos em relação às ordens da família, da moral, da 
política e também às normas sexuais. Nos anos da 
contracultura, os de 1960 e 1970, os ocidentais deixaram-se 
levar em dois movimentos: o gozo de si e a liberação. Em 
grande parte a mudança foi efetiva, os indivíduos tornaram-
se autônomos em face das normas coletivas, que antes 
pareciam muito fortes. Por isso falo em um segundo 
momento do individualismo (LIPOVETSKY, 2005, p.68). 

 

 

Já Forbes (2005), ao discutir os processos da globalização, critica as resistências a 

esse processo e apresenta uma visão otimista quando considera que, ao romper as 

fronteiras, a globalização permitiu múltiplas referências e quebra de padrões antigos, o que 

desencadeou um movimento que mobiliza forças para criar novos espaços e limites. 

Portanto, para ele “não devemos nos defender da globalização. É um fenômeno presente, 

precisamos operar com ela” (FORBES, 2005, p.13). E, quanto àqueles que se contrapõe a 

ela em nome da possibilidade de pasteurização e homogeneização, afirma que esse risco 

não se coloca, pois o desejo não está suprimido e pode solapar essas tentativas. “Os planos 

tecnológicos para recobrir as falhas, endireitar as relações humanas, tamponar os buracos 

não resistem à emergência disruptiva do desejo” (FORBES, 2005, p.13).  

Com esse argumento Forbes referenda que não devemos nos preocupar com a 

possibilidade de pasteurização e massificação dos indivíduos e da cultura na globalização. 

Para ele, o que está em questão na contemporaneidade é a disseminação da epidemia de 

“desbussolamento afetivo”, que é conseqüência da nossa incapacidade de “captar o afeto 

nas linhas de compreensão que a sociedade tem assumido” (2005, p.16) e, nesse sentido, 

buscar, nessa nova época, o valor da palavra afetivizada.76  

 

 

 

                                                 
76 ”O mundo globalizado, não o vejo compor o Um, perfeito, completo como o concebeu Parmênides. Queria 
transmitir entre nós a idéia de que não há formas não totais, difusas, para pensar a atualidade. Estamos no 
momento em que o processo de fragmentação só pode ser conciliado por meio de pontes culturais. Então, ou 
viveremos um massacre tecnológico ou um novo renascimento, diferente do anterior, porque não trará a 
unidade completa, mas virá simplesmente como um retorno dos valores culturais, para repactuar a sociedade 
em nova forma’ (Forbes, 2005, p.16). 
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Lipovetsky (2005) afirma que a inteligibilidade desse tempo contemporâneo se 

coloca sob uma nova lógica, que reordena a vida social e é por ele denominada de 

“processo de personalização”.  Na análise desse processo, observa, por um lado, um 

aspecto e qualifica como positivo, que corresponde à conformação de uma sociedade mais 

flexível, marcada pela informação e “pelos estímulos das necessidades, no sexo e na 

consideração dos ‘fatores humanos’, do culto ao natural, da cordialidade e do 

humor”(LYPOVETSKY, 2005, p.XVI). Por outro lado, considera que seu aspecto negativo 

está referido à coerção e à disciplina, quando verifica que a contemporaneidade carrega em 

seu curso uma “fratura da socialização disciplinar”. Aponta que a sociedade 

contemporânea, ao consolidar novas formas de organização institui, conseqüentemente, 

novos modos de “gerenciamento” dos comportamentos, que se orientam pelas escolhas 

privadas, com o mínimo de coerção, operando, assim, o processo de personalização. 

 

 

Na verdade, um processo de personalização no qual as instituições 
se guiam pelas motivações e desejos, incitam a participação, 
organizam tempo livre e lazer, manifestam uma mesma tendência à 
humanização, à diversificação, à ótica psicológica das modalidades 
de socialização: depois do adestramento autoritário e mecânico, o 
regime homeopático e cibernético; depois da administração 
impositiva, a programação opcional, a escolha. Novos 
procedimentos inseparáveis das novas finalidades e legitimidades 
sociais: valores hedonistas, respeito às diferenças, culto à liberação 
pessoal, à descontração, ao humor e à sinceridade, psicologismo, 
liberdade de expressão, o que quer dizer que um novo significado 
de autonomia se estabeleceu deixando para trás, muito longe, o 
ideal que se fixava na idade democrática autoritária 
(LYPOVETSKY, 2005, p. XVI-XVII). 

 

 

Assim, na contemporaneidade, substitui-se a coerção pela comunicação e o proibido 

pelo prazer. Nesse sentido Lypovetsky define essa sociedade como “sociedade de serviços” 

que, ao pulverizar os dispositivos disciplinares, é regulada pela sedução77, pelas relações de 

                                                 
77 “A sedução nada tem a ver com a representação falsa e a alienação das consciências; é ela que dirige nosso 
mundo e o remodela de acordo com um processo sistemático de personalização cuja finalidade consiste 
essencialmente em multiplicar e diversificar a oferta, em oferecer mais para que você possa escolher melhor, 
em substituir a indução uniforme pela livre escolha, a homogeneidade pela pluralidade, a austeridade pela 
satisfação dos desejos” (Lypovetsky, 2005, p.3). 
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sedução que estão, por sua vez, referidas ao consumo. A profusão de produtos e serviços se 

ancora em estratégias de sedução, induzindo o hedonismo e esse procedimento, não se 

limita “ao espetáculo do acúmulo; mais exatamente, identifica-se com a repetida 

multiplicação das escolhas que torna possível a abundância, levando a maioria das pessoas 

a permanecerem mergulhadas num universo transparente e aberto, a lhes oferecer cada vez 

mais opções e combinações sob medida, permitindo, assim, circulação e escolhas livres” 

(LYPOVETSKY, 2005, p.2). E para esse autor, essa lógica se amplia  e se complexifica à 

medida que as tecnologias e o mercado colocam à disposição do público produtos e 

serviços cada vez mais diversificados, o que o leva a firmar que “o self-service e o 

atendimento à la carte”  designam, de modo geral, a vida nas sociedades contemporâneas. 

Ao reafirmar e proliferar a idéia da liberdade do indivíduo, da importância da sua 

livre manifestação e realização das motivações pessoais consuma-se a idéia de uma 

sociedade aberta e plural, “a vida sem imperativos categóricos”. E os processos de sedução 

se ancoram na possibilidade de arrefecer a coerção, afirmando que a liberdade individual se 

sobrepõe às regulações sociais. “Sedução no sentido em que o processo de personalização 

reduz os quadros rígidos e coercitivos, funciona com suavidade respeitando as inclinações 

do indivíduo, seu bem estar, sua liberdade e seus interesses” (LYPOVETSKY, 2005, p.3).  

Nessa perspectiva, Lipovetsky assinala que os processos de personalização 

reorganizam também o mundo do trabalho quando, cada vez mais, se adotam estratégias de 

flexibilidade, incentiva-se a participação, a criatividade, multiplicam-se os recursos das 

novas tecnologias, e, incorporam-se os especialistas terapeutas nas empresas, visando 

reduzir a rigidez e os modelos uniformes, privilegiando a comunicação em relação à 

coerção. Esse mesmo processo de personalização é visível também nos costumes e valores.  

 

 

O culto à espontaneidade e a cultura psi estimulam as pessoas a 
serem ‘mais’ elas mesmas, a ‘sentirem’, a se analisarem, a se 
libertarem dos papéis e dos ‘complexos’(...) A educação, antes 
autoritária, tornou-se altamente permissiva, atenta aos desejos das 
crianças e dos adolescentes enquanto, por toda parte, a onda 
hedonista elimina a culpa do tempo livre e encoraja nossa entrega a 
ela sem entrave (...) A sedução: uma lógica que segue seu caminho, 
que não poupa mais nada e que, assim fazendo, cria uma 
socialização suave e tolerante, dedicada a personalizar-psicologizar 
o indivíduo (LYPOVETSKY, 2005, p.3). 
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Lasch (1983), ao analisar a crise política que se conformou na década de 70, e que 

desencadeou, também, uma crise na cultura ocidental e no indivíduo, assinala que esse 

contexto consolidou a lógica do individualismo ao extremo e a preocupação “narcísica com 

o eu”, operando com a ampliação de estratégias narcisistas de sobrevivência que se 

contrapõem à ordem repressora do passado. O “novo narcisista” se movimenta em busca de 

um sentido para a vida e “exige imediata gratificação e vive em estado de desejo, 

desassossegada e perpetuamente insatisfeito” (LASCH, 1983, p.15).  

Predominam, assim, o interesse e a preocupação com as questões particulares e 

consolida-se o culto ao “crescimento pessoal”, que desencadeia a busca desenfreada da 

satisfação das necessidades individuais, em nome do prazer e da paixão e da possibilidade 

de contato com os próprios sentimentos. Nesse sentido, a sobrevivência individual é o 

único bem. “O clima contemporâneo é terapêutico, não religioso. Hoje em dia, as pessoas 

desejam não a salvação pessoal, para não dizer a restauração de uma era áurea primitiva, 

mas o sentimento, a ilusão momentânea de bem estar pessoal, saúde e segurança psíquica” 

(LASCH, 1983, p.27). 

Ao discutir o crescimento e a complexificação da burocracia como uma 

característica marcante da sociedade contemporânea e, nesse curso, o declínio da 

burocracia governamental e a ascensão das burocracias empresariais que assumem a 

centralidade do poder nessa sociedade, Lasch (1983) observa como esse processo orienta as 

relações pessoais. 

 
 
(...) ela destrói todas as formas de autoridade patriarcal, 
enfraquecendo, assim, o superego social, a princípio representado 
pelos pais, professores e pregadores. O declínio da autoridade 
institucionalizada, em uma sociedade ostensivamente permissiva, 
no entanto, não leva a um ‘declínio do superego’ nos indivíduos. 
Pelo contrário, encoraja o desenvolvimento de um superego severo, 
punitivo, que extrai a maior parte de sua energia psíquica, na 
ausência de proibições sociais autoritárias, dos impulsos destrutivos 
e agressivos do id. Elementos inconscientes e irracionais do 
superego passam a dominar a sua operação. À medida que as 
figuras de autoridade na sociedade moderna perdem sua 
‘credibilidade’, o superego nos indivíduos cada vez mais tem 
origem nas primeiras fantasias infantis sobre seus pais – fantasias 
carregadas de ódio sádico – e não de ideais do ego interiorizados, 
formados pela experiência posterior com modelos amados e 
respeitados de conduta social (LASCH,1983,p.32) 
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Na contemporaneidade, quando assistimos ao declínio da função paterna, ao 

declínio do modelo patriarcal, solidárias ao culto do novo e do rechaço ao passado, a 

identificação ocorre em condições objetivas sustentadas pelo consumo, pelo mercado, por 

novos valores, o que coloca em causa a constituição da subjetividade. Essas condições 

objetivas modificadas refletem, com segurança, modificações na constituição psíquica. 

Alguns autores, entre eles, Forbes, têm enfatizado que, até meados do século 

passado, os processos identificatórios estavam referidos a modelos pré-determinados, numa 

verticalização de hierarquia ou no que se denomina “eixo vertical de identificação – em 

nome do pai”. Na contemporaneidade, esse eixo se modifica frente à multiplicidade de 

modelos, implicando uma quebra de sua ordem hierárquica e assentando uma nova ordem 

nos processos identificatórios, o denominado eixo horizontal ou contigüidade das relações 

sociais e declínio do “nome do pai”.   

Forbes (2005) reitera essa compreensão alicerçando a sua análise nos processos de 

globalização que marcam o tempo contemporâneo, que implicou alterações no modelo pré-

determinado, pois as influências globais, ancoradas no avanço tecnológico e na abertura das 

fronteiras nacionais, possibilitaram a contraposição e a multiplicidade de referências.78 

 Ao referenciar essa discussão na psicanálise, Forbes afirma que essa substituição de 

modelos de identificação corresponderia a uma desordem da pulsão. Busca em Freud a 

definição de pulsão na qual destaca a maleabilidade, a plasticidade, o seu movimento em 

direção a algo. Quando muda a configuração do processo civilizatório, mudam os laços 

sociais e o homem.  

Costa (2000) reitera essa conformação a uma nova ordem, a um novo modelo 

identificatório na contemporaneidade quando reafirma também o declínio da função paterna 

como referência para os processos de identificação e internalização da lei. Aponta as 

resistências ao reconhecimento de novos conceitos psicanalíticos para a compreensão da 

                                                 
78 “Nosso mundo organizava-se por um eixo vertical das identificações. Padrões ideais orientavam as formas 
de satisfação, de amor, de trabalho, de aproximação e separação, de ter e educar filhos, de fazer política. 
Havia uma pré-determinação de modelos no mundo vertical. A globalização, porém, conduziu essas formas 
ao excesso, à multiplicidade de modelos sem hierarquia pré-determinada. Hoje, as relações sofrem influências 
globais. As referências se contrapõem, são múltiplas, invalidam-se. Junto com as fronteiras nacionais, ruíram 
os ideais que organizavam as identidades. A ordem agora é horizontal: há um senso de igualdade e, portanto, 
uma certa indiferença aos valores hierárquicos” (Forbes, 2005, p.5). 
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constituição psíquica e indaga o porquê de manter e eternizar a concepção sobre o 

psiquismo da teoria freudiana.  

 

Duas razões penso, nos fazem aderir, com grande ‘viscosidade 
libidinal’, às categorias nosológicas conhecidas: 1) o peso dado à 
idéia de pai e 2) o peso dado à idéia de recalque, ambos derivados 
da ênfase posta nas noções de sexualidade e morte. O princípio da 
paternidade simbólica e o recalque são definidos, de hábito, como 
correlatos ao fenômeno do inconsciente. Mas só tiveram esse relevo 
na teoria, dada a imagem do psiquismo criada por Freud, qual seja, 
a de uma esburacada grade lingüístico-simbólica montada sobre um 
caldeirão de pulsões de vida e morte, sempre prestes a explodir. A 
instância paterna e seu legislador, o recalque, são o esteio da 
grade(COSTA, 2000,p.10). 

 

 

 Mas, para Costa, é evidente o declínio da função paterna e a substituição por outras 

“injunções de gozo superegóicas do outro anônimo, cujo protótipo é a sociedade de 

consumo” (2000, p.13). Pergunta, nesse sentido, porquê frente essas modificações, ainda 

mantemos e cultivamos essa imagem do “poder do pai”.79 Observa que os tempos mudaram 

e os referencias da autoridade paterna dizem respeito a tempos passados, ao tempo de 

Freud.  

 
 
Houve um tempo, o de Freud, no qual o mito de fundação da 
cultura e as teorias genéticas do psiquismo coincidiam com o 
efetivo desenvolvimento psicológico das crianças e de adultos, no 
interior da família patriarcal nuclear (...) No imaginário cultural 
havia uma sintonia quase perfeita entre o modo concreto de 
subjetivação dos indivíduos e a ação física e simbólica do nome do 
pai. A função paterna podia ser, então, abstraída e postulada como 
tipo lógico do qual derivam as diversas instanciações 
empíricas.Cada pai real ou seu substituto ilustrava a ocorrência 
particular de um caso ou função geral – a função paterna 
(COSTA,2000,p.11). 

 

                                                 
79 “Se é assim, no entanto, por que manter o termo ‘pai’ e não escolher um outro? Por que, de repente, esse 
apego a verdades analíticas ou verdades por definição, em uma disciplina que se quer empírica? Por que 
atribuir a essa palavra uma carga semântica que aponta para a atemporalidade, se seu referente psicológico e 
cultural mudou tanto ao longo do tempo? Preservar o pai em cartaz é, de fato, uma necessidade teórico-clínica 
ou uma prova de que não estamos conseguindo inventar metáforas mais ricas para a realidade psíquica dos 
tempos de hoje?” (Costa, 2000, p.14). 
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Reafirma que na atualidade consolidam-se modelos diversificados e ampliam-se as 

possibilidades de identificação e aponta, ainda, duas vantagens da troca “do pai por 

muitos”.80 “A primeira diz respeito à imagem da Lei e a segunda à imagem das pulsões. 

Nos habituamos a associar o pai à lei, como se todas as manifestações psíquicas, 

conscientes ou inconscientes, fossem variações em torno do tema da interdição” (COSTA, 

2000,p.16). 

É inegável que esse contexto histórico, objetivo, que medeia a constituição psíquica, 

se modifica significativamente e estabelece novas formas de regulações sociais, 

apresentando a emergência de novas figuras de autoridade, a desestruturação do modelo 

familiar patriarcal com a emergência de outros modelos de família e nesse processo, a 

emergência de novos modelos identificatórios. E se uma nova ordem se constitui, ela deve 

ser apreendida na história. 

 
 
De um lado, a história se relaciona interiormente, e podem ser 
traçadas as grandes linhas pelas quais o destino do presente está 
ligado ao das formações sociais mais antigas. De outro lado, para o 
homem moderno, justamente por causa dos seus próprios 
problemas, sobressaem estruturas homogêneas, períodos isolados 
da evolução social, cada um dos quais imprime sua própria marca 
não só ao intercâmbio econômico, ao direito, à política, à arte, 
religião e filosofia, mas também aos indivíduos. A diferença entre 
essas épocas, que se exprime tanto na condição psíquica dos 
homens quanto também em suas instituições e obras, vale como 
diferença da cultura. Esse 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. Tanto as reações e instituições humanas 
finalistas quanto também as chamadas manifestações espirituais de 
vida das classes e do povo evidenciam traços característicos, 
conforme pertençam a um dos grandes contextos históricos que 
chamamos de épocas ou níveis de evolução da humanidade 
(HORKHEIMER, 1990, p.179). 
 
 
 

                                                 
80 “Pode-se replicar, entretanto, que nada se ganha trocando um pai por muitos? Em que tal fratria, se viesse a 
existir, se distinguiria da monopaternidade conhecida? Freud já não resolveu o problema, ao inventar a culpa 
pelo assassinato do pai primordial e a ‘sensatez’ dos sobreviventes da chacina originária, que, de forma 
‘mágica’ se deram conta que só um pode gozar imaginariamente – o morto – para que os demais possam viver 
na falta que funda o desejo? (Costa, 2000,p.16). 
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 É nessa perspectiva apontada por Horkheimer que cabe perguntar sobre as 

transformações e as significativas mudanças que ocorreram nas relações familiares que 

implicaram no deslocamento do “lócus” privilegiado historicamente para os processos de 

interdição e internalização da lei na estruturação psíquica, que dizem respeito ao 

enfraquecimento dessa instância de mediação social em relação aos interditos e a 

constituição de novos modelos identificatórios, substitutos dos processos de interdição e de 

internalização da autoridade, que se consolidam frente ao declínio da função paterna na 

contemporaneidade.81 

  São modelos identificatórios nos quais não parecem estar em causa as interdições, 

necessárias à vida civilizada, visto que o eixo privilegiado dessas discussões se refere aos 

mecanismos de identificação e à ampliação de modelos para a estruturação psíquica do 

indivíduo. O papel da repressão na constituição psíquica é reafirmado por Horkheimer 

(1990): “(...) o desenvolvimento de cada ser humano, partindo do ser primitivo até chegar 

ao membro da sociedade, é a repetição muito abreviada, embora mudada, de um processo 

civilizatório milenar, do qual não se pode abstrair a coerção” (p.224).82 

 Nesse quadro que se refere tanto às manifestações sociais quanto às individuais, 

Forbes retoma a psicanálise e a possibilidade de essa teoria responder e apontar saídas para 

a resolução desses fenômenos conseqüências do mundo globalizado. Marca e data a teoria 

de Freud como uma teoria construída no início do século passado e alternativa que buscava 

responder, àquela época, às mesmas manifestações que se apresentam na 

contemporaneidade, qual sejam, a medicalização e a moralização dos atos, a par de se 

apresentarem outros contextos sociais, portanto outros laços sociais e outra estrutura 

psíquica. 

                                                 
81” Enquanto no apogeu do período burguês havia uma fecunda interação entre família e sociedade, no sentido 
de que a autoridade do pai era fundamentada pelo seu papel na sociedade e a sociedade renovada com auxílio 
da educação patriarcal para a autoridade, a família naturalmente imprescindível torna-se agora um problema 
de mera técnica governamental. A totalidade das relações na época atual, esta generalidade, era fortalecida e 
consolidada por algo especial dentro dela, a autoridade, e este processo se desenrolava essencialmente no 
unitário e concreto, a família. Ela constituía o ‘embrião’ da cultura burguesa, que tanto quanto a autoridade 
era viva nela. Esse todo dialético de generalidade, especialidade e particularidade se mostra agora uma 
unidade de forças divergentes. O elemento destrutivo da cultura ressalta com maior força sobre o elemento 
conservador”(Horkheimer, 1990, p.236). 
82 “Na verdade, a família representa uma das formas sociais que, como elementos da atual estrutura cultural, 
devido às contradições e crises cada vez mais acentuadas, executam de forma cada vez pior as funções em si 
necessárias, sem que, no entanto, possam ser alteradas fora do contexto social geral” (Horkheimer, 1990, 
p.216). 
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 Nessa perspectiva Forbes avalia o tema do Complexo de Édipo e aponta que esse 

mecanismo respondeu uma problemática à época de Freud e, na atualidade, essa proposição 

apresenta limitações teóricas. 

 
 
Freud criou um ‘software’ chamado Complexo de Édipo, que nos 
ensinava a lidar com o mundo de organização hierárquica. Operou 
com precisão durante cem anos. Ele captou a verticalidade do pai, 
reconheceu-o como um obstáculo no acesso à mãe. A partir desse 
modelo, criou categorias psicanalíticas de neurose, psicose, 
perversão. Ensinou sobre a fase oral, anal e fálica e descreveu o 
surgimento da sexualidade na adolescência. Disse por que, como e 
quando alguém se casa e tem filhos. Comentou a relação sexual 
(FORBES, 2005, p.9). 
 
 
 

 Observa, porém, que a massificação dos princípios da psicanálise acabou por 

convertê-la num genérico e isso trouxe implicações que limitaram as possibilidades dessa 

teoria. Segundo afirma, na atualidade, “(...) em vez de ser usada para descobrir algo de 

novo da subjetividade, tem sido usada para tamponar toda surpresa, todo o Real, toda a 

modificação na experiência humana” (FORBES, 2005, p.9). Ao marcar essa questão, 

conclui que a teoria freudiana serviu de modelo para a interpretação de um mundo que se 

organizava no modelo vertical, referido a processos que diziam respeito ao avanço do 

saber, como Freud propôs, “(...) porque o homem tinha um objetivo marcado, um futuro 

marcado e seu sofrimento era a dificuldade de alcançá-lo” (FORBES, 2005, p.9).  

Se a afirmativa de que o desejo se funda na incompletude, que é de ordem 

estrutural, permanece e se mantém, e Forbes reafirma essa proposição, a par das 

especificidades que constituem a contemporaneidade, não parece possível afirmar, como 

ele o faz, que o objetivo com o qual o homem se debatia à época de Freud tenha se 

modificado na contemporaneidade. Antes, cabe perguntar: sob quais princípios é possível 

afirmar que tais objetivos estão desatualizados, superados? É inegável, por um lado, que 

esse mundo se reorganiza em conseqüência do desenvolvimento da civilização, 

marcadamente dos desdobramentos do processo de globalização. É inegável que essa 

reorganização da cultura traz conseqüências para a estruturação psíquica contemporânea, 

que é solidária e recíproca desse contexto.  
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Por outro lado, se, para alguns, o debate deve considerar que a ordem dos processos 

identificatórios se orienta, na contemporaneidade, a partir de um modelo horizontal, frente 

à evidência da superação do modelo vertical, é possível afirmar que os objetivos e o 

sofrimento humano em alcançar a plenitude não são aspectos que permeiam a estrutura 

psíquica da atualidade? É possível afirmar que a incompletude humana e as tentativas de 

tamponar a falta, que a busca da felicidade como o que marca a plenitude, que a negação do 

sofrimento e o papel das promessas, das ilusões de repor a falta não persistem mais? Não é 

condição de possibilidade de ser, tanto da cultura quanto do homem, a renúncia ao desejo? 

Não é mais pertinente o princípio sob o qual se funda o indivíduo, resultante do confronto 

entre as demandas pulsionais e as limitações impostas pela cultura?  Ao abraçar a tese de 

que a relação indivíduo e sociedade coloca em causa a mediação recíproca e solidária entre 

indivíduo e cultura, não é possível afirmar a superação e o esgotamento desses princípios 

constitutivos da teoria psicanalítica.  

 Reconhecer e compreender as mudanças e transformações na civilização e na 

estrutura psíquica da contemporaneidade; alicerçar a discussão das conseqüências que esse 

tempo apresenta quando está em questão a constituição do indivíduo, e nesse sentido, 

reconhecer que os modelos de internalização das demandas culturais sofreram alterações; 

reconhecer que o “lócus” que instala a repressão do desejo passa por significativas 

modificações, quando parece consensual o esgotamento do modelo patriarcal, do modelo 

vertical e a consolidação de novas instâncias identificatórias, fundadas nos modelos 

oferecidos pelo mercado, pelo consumo, que passa a regular a vida entre os homens; e 

nesse processo, reconhecer que  o controle que se dava pelo superego, no modelo vertical, 

nos tempos atuais se desloca para as mãos do id,83 - nos permitem afirmar que o”tempo de 

Freud”, a sua concepção sobre o psiquismo não responde mais aos tempos atuais, como 

afirma Costa, ou que a superação do “software” criado por Freud exige um novo 

“software”, como indica Forbes? 
                                                 
83 “De acordo com Henry e outros observadores da cultura americana, o colapso da autoridade parental reflete 
o colapso de ‘antigos controles de impulso’ e a mudança ‘de uma sociedade na qual os valores do superego 
(os valores do autodomínio) estavam em ascensão, para uma sociedade na qual se dava cada vez mais 
reconhecimento aos valores do id (os valores da auto-indulgência)’. A inversão das relações normais entre as 
gerações, o declínio da disciplina parental, a ‘socialização’ de muitas das funções parentais e as ações 
‘egocêntricas, dominadas por impulsos, distantes, confusas’ de pais americanos dão origem a características 
que ‘podem ter resultados seriamente patológicos, quando presentes em forma extrema’, mas que, em forma 
mais branda, permitem que o jovem viva em uma sociedade permissiva organizada em torno dos prazeres do 
consumo”(Lasch, 1983,p.219). 
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Nosso tempo pede um novo ‘software’ que opere além do Édipo. O 
fundamental hoje não é fazer a pessoa buscar uma nova palavra 
quanto ao seu mal-estar, mas, sim, buscar a conseqüência da sua 
palavra. Para a psicanálise, agora, ‘esperar não é saber’ – como 
cantou Vandré. Considerando que o saber sempre será incompleto, 
pela psicanálise podemos precipitar o tempo da conclusão e agir 
antes. Decidir, no século XXI, conta com a palpitação do coração 
(FORBES, 2005, p.9). 

 
 

 O que está em questão é, de fato, um “novo software” que opere além de Édipo?  O 

que está em causa não é a atualidade desse conceito, desse mecanismo de internalização das 

demandas sociais, mas a compreensão de como essa instância psíquica se constitui e opera 

na contemporaneidade. Abraçamos a tese de que o que está em causa não é a superação 

desse “velho software”, mas a compreensão de como essa “velha” instância psíquica perde 

espaço, se enfraquece na atualidade, e como assistimos ao predomínio do controle do id, do 

domínio dessa outra instância psíquica, mais primitiva. E como essa modificação na 

estrutura psíquica está referida a e acarreta conseqüências nas relações sociais.   

Está em causa, portanto, a consolidação de processos regressivos tanto na estrutura 

psíquica quanto na cultura, referidos a essa relação recíproca e solidária entre indivíduo e 

sociedade, realidades que parecem caminhar cada vez mais para tendências de regressão.  

Se partimos do princípio de que as relações entre os homens são fonte de mal-estar e 

que esse mal-estar psíquico é estrutural, entendemos que, mesmo em tempos 

contemporâneos, a par do desenvolvimento da cultura, a vida social só é possibilitada pela 

regulação das demandas pulsionais. O que causa sofrimento e infelicidade e, portanto, a 

possibilidade de ser feliz nesse mundo não está em questão. Por isso nos perguntamos sob 

quais princípios se sustenta a afirmação de que, em tempos atuais, nessa conformação do 

século XXI, a teoria de Freud não “pode permanecer assim”, está desatualizada, pois 

referida ao século passado e não responde mais hoje à elucidação de “algo novo na 

subjetividade”? O reconhecimento de que a contemporaneidade conforma novas 

necessidades e desencadeia novos sintomas no permite afirmar que os objetivos da busca da 

completude estão superados?  No contexto contemporâneo, o desacordo de interesses entre 

as pulsões e a cultura está resolvido?  
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Ao contrário, a cultura continua a operar e se sustenta na repressão dos desejos, 

tanto na infância quanto na vida adulta, conformando as escolhas objetais. Quando se 

argumenta que os objetivos que mobilizavam o homem e a cultura no século passado não se 

colocam mais no século atual e que a psicanálise não pode permanecer como é, como está, 

o que se coloca é uma tendência revisionista dessa teoria. E essa tendência não é nova em 

relação à psicanálise. Jacoby (1977), já apontava esse movimento revisionista ao analisar a 

emergência da psicanálise conformista.”O revisionismo foi verdadeiramente uma mudança 

que diluiu e dissolveu percepções críticas já conquistadas. Ele capitulou ante uma realidade 

que se proclamava nova e dinâmica, mas que oferecia de maneira estática exatamente as 

mesmas coisas”(JACOBY, 1977,p.26). 

 A ausência de soluções coletivas, a insistência em apostar as saídas individual, 

como tarefa exclusivamente do indivíduo, aliada ao enfraquecimento das instâncias de 

controle social, à  crescente fragilidade da família e da escola, por exemplo, nos remetem à 

compreensão dessas manifestações da contemporaneidade. É certo afirmar que a 

globalização implicou modificações econômicas, políticas e culturais, reorientando tanto o 

modo de proceder da civilização quanto o do indivíduo e apresentando uma nova ordenação 

das relações sociais e dos espaços institucionais nos quais ele se inscreve e se estrutura. 

Assistimos ao declínio da família como “lócus” privilegiado de interdição e esvaziamento 

da sua função de espaço das experiências primeiras de repressão e de exercício com a 

figura da autoridade, condições para os processos de internalização do outro e de 

constituição do superego84. 

Novas formas de vínculos sociais se estabelecem e novas possibilidades de 

identificação ganham contorno e centralidade. Lasch (1983), assinala que relação entre o 

declínio da autoridade parental e o declínio do superego precisa ser mais bem explicitada. 

Aponta, nesse sentido, frente às modificações na família, não para o declínio do superego, 

mas para alteração em seus conteúdos. O enfraquecimento do modelo de autoridade 

                                                 
84 “A família existe ainda hoje, ela é referendada pelas pessoas – curiosamente, é uma das únicas instituições 
na qual, ainda, os indivíduos se dizem felizes, dizem sentir-se bem -, mas foi esvaziada de sua força 
institucional, de comando, e guarda hoje apenas um valor emocional. (...) A quebra dos referenciais é total, 
torna difícil inclusive pensar nos problemas dessa sociedade. Assim sendo, dizer que a ‘moda’ ou o consumo 
precipitou a alienação dos indivíduos é ir contra a verdade. Ocorreu uma emancipação em face dos controles 
coletivos, particularmente da família” (Lipovetsky, 2005, p.69). 
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relacionado aos pais não se refere, portanto, a ausência do superego na estruturação 

psíquica. 

 

 

Pelo contrário, ele encoraja o desenvolvimento de um superego 
punitivo e severo, baseado, em grande parte, em imagens arcaicas 
dos pais, fundido com auto-imagens grandiosas. Sob essas 
condições, o superego consiste em introjeções parentais, em vez de 
identificações. Ele mantém para o ego um padrão exaltado de fama 
e sucesso e o condena com selvagem ferocidade, quando não 
preenche esse padrão. Daí, as oscilações da auto-estima tão 
freqüentemente associada ao narcisismo patológico.(...) O declínio 
da autoridade parental e das sanções externas em geral, enquanto de 
muitas maneiras enfraquece o superego, paradoxalmente reforça os 
elementos agressivos e ditatoriais no superego e, assim, torna mais 
difícil do que nunca aos desejos instintivos encontrar saídas 
aceitáveis. O ‘declínio do superego’ em uma sociedade permissiva 
é melhor compreendido como a criação de um novo tipo de 
superego no qual são predominantes os elementos 
arcaicos(LASCH, 1983,p.220). 

 

  

A ascensão de modelos ofertados por outras instâncias que se fortalecem no 

contexto contemporâneo, regido pela sacralização do mercado e pela ordem do consumo, 

reordenam a estruturação psíquica nessa ordem, estruturação psíquica apreendida não na 

sua externalidade e independência, mas em consonância com esse modo de proceder da 

atualidade. A multiplicidade de referências disponíveis como modelos que assentam os 

processos de identificação na atualidade parecem dificultar a consolidação de referências 

mais consistentes e ao que assistimos diz respeito a substitutos psíquicos frágeis, precários 

e insuficientes nos processos de internalização da lei85. 

 Assistimos cada vez mais aos processos de individualização, de ênfase nas saídas 

individuais e o enfraquecimento da importância do outro, dos vínculos sociais coletivos, tão 

                                                 
85 “A função inibitória, controladora e de guia do superego, que se mescla baste ao ego, é debilitada pela 
fraqueza dos pais, pela educação indulgente, que deixa de treinar o ego, e pelo clima social geral de 
permissividade. Contudo, o severo superego da primeira infância ainda vive no indivíduo. A função de 
controle do superego, que extrai sua força da identificação com figuras parentais fortes e que pode proteger o 
indivíduo contra sentimentos de culpa conscientes e inconscientes, é deficiente, seu poder punitivo e 
autodestrutivo ainda parece afetar a muitos. O resultado é intranqüilidade, descontentamento, modos 
depressivos, desejos de satisfações substitutas” (Henry citado em Lasch, 1983, p.221). 
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caros ao processo civilizatório86. E, à medida que podemos prescindir do outro, 

caminhamos para processos de regressão social, pois frente formas mais sutis de regulações 

e o enfraquecimento dos vínculos sociais, prevalecem os seus interesses individuais e os 

valores hedonistas. 

A concepção do sujeito “senhor absoluto da sua casa”, que se consolida no 

pensamento moderno, ganha contornos cada vez mais complexos e acentuados, reiterando 

cada vez mais a antítese clássica da relação entre indivíduo e cultura. Ao discutir o processo 

civilizatório, Freud já apontava que a vida humana em comum só seria possível pela 

restrição das pulsões e pela regulação das relações sociais, processo ao qual os homens se 

submetem em nome da coletividade. Isso coloca em causa, na atualidade, o arrefecimento 

da repressão. 

Figueiredo (2000), ao discutir a cultura e os “cenários” históricos nos quais o 

indivíduo se constitui, busca na teoria de Freud a compreensão da alteridade. Assinala que, 

ao discutir os processos de internalização da lei a partir da figura do pai, a psicanálise 

contém os elementos que elucidam as formas de organização social na atualidade, 

particularmente no que se refere aos processos identificatórios e aos mecanismos de 

repressão. 

 
 
O pai, recordemos, está conservado duplamente em todas as 
sociedades que sucedem seu assassinato: de um lado, há o pai 
reservado na forma sublimada e purificada da ética, da 
solidariedade fraterna baseada na renúncia universal aos excessos, 
e, conseqüentemente, no compartilhar de uma quota universal de 
mal-estar entre os civilizados. De outro, o pai é, mais 
ainda,conservado na forma enterrada e fantasmática, e por isso 
mesmo poderosa, da onipotência reprimida. Ora, sabemos que a 
repressão é um expediente de conservação muito mais eficaz que 
qualquer outro(FIGUEIREDO, 2000,p.153). 
 

 
 

 Se esse pai “reservado”, em sua forma sublimada, referido aos preceitos sociais, 

sofre os reveses do desenvolvimento da cultura e recoloca o mal-estar frente a renúncia das 
                                                 
86” Parece que há uma insuficiência de dispositivos ou de mecanismos sublimatórios na sociedade atual, até 
mesmo por excesso de ofertas de falsos dispositivos. Então não é o dinheiro o novo sagrado ou o fetiche que 
possibilita ao indivíduo ‘ser’ na sociedade? A valorização radicalizada da dimensão econômica e a sua 
prevalência enquanto significação imaginária social central aniquilam valores sociais que poderiam trazer 
outros sentidos de vida aos indivíduos” (Takeuti,2002,p.36). 
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pulsões, os antagonismos e os conflitos da relação indivíduo e sociedade se atualizam, 

geram desconforto. Se outra trajetória é possível para os mecanismos de sublimação o 

mesmo não se pode afirmar em relação aos mecanismos subjacente ao “pai enterrado” – a 

onipotência reprimida. Para Figueiredo, Freud já apontava essa questão ao referir-se a 

“imutibilidade” dos conteúdos do inconsciente; os desejos reprimido, expulsos da 

consciência continuam a existir, “à espreita de oportunidade para se revelar”. Assim, o que 

é “enterrado” continua intacto. “Enterrar é conservar, é preservar, e só quando efetivamente 

se desenterram as antiguidades, elas começam a ser destruídas. No caso, o 

soterrado/reprimido/conservado era exatamente uma figura de pai onipotente que se opunha 

às exigências pulsionais do menino(...)” (FIGUEIREDO, 2000, p.155). 

 Ao afirmar que os grupos são espaços de consolidação dos vínculos que o indivíduo 

estabelece com outros homens, esse autor compreende a organização desses espaços através 

de um certo equilíbrio entre a presença do pai, figura da autoridade, e os laços fraternos, 

referidos à solidariedade. Conformam-se, assim, dois eixos identificatórios: um vertical, da 

ordem do pai e, outro, horizontal, da ordem da fraternidade. Nesse sentido, estes dois eixos 

se entrelaçam, estabelecem uma relação de dependência. “Sem uma certa solidariedade 

fraterna não se sustentariam certas crenças e esperanças consensuais, ou seja, certos 

movimentos afetivos de caráter libidinoso (...) vale dizer, não se constituiriam e se 

sustentariam autoridades legítimas” (FIGUEIREDO, 2000, p.156). E, por outro lado, os 

vínculos fraternos não se sustentariam sem se ancorar numa “remissão” ao pai. “Em outras 

palavras: uma fraternidade plena que prescindisse totalmente da referência do eixo vertical 

(...) parece da ordem da utopia, um dos sonhos mais queridos da Idade Moderna” 

(FIGUEIREDO, 2000, 157). 

A tese da inseparabilidade entre a cultura e constituição psíquica permite questionar 

as condições dos atuais modelos identificatórios que possibilitam a internalização da lei e a 

regulação da vida coletiva em base mais consistentes.  O  que assistimos diz respeito a uma 

valorização narcísica presente na sociedade e no indivíduo, em uma sociedade que, de 

acordo com Lasch, encoraja os traços narcísicos. Ainda que se refira especificamente à 
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sociedade norte-americana, entendemos que sua análise aponta para características que 

consideramos universais.87 

 Birman (2000), ao referir-se à cultura narcisista e à sociedade do espetáculo que 

caracterizam a contemporaneidade, aponta que essas condições objetivas conformam uma 

constituição psíquica caracterizada pela prevalência de um sentimento de auto-suficiência. 

Assenta a discussão desse modelo de subjetivação contemporâneo na problemática do 

narcisismo da teoria freudiana e aponta a fragilidade e a ilusão desse sentimento de auto-

suficiência. 

 

 
Assim, entre desamparo e onipotência oscila a subjetividade 
humana de acordo com a leitura freudiana do eu e do narcisismo, 
indicando ao mesmo tempo a fragilidade daquela e sua pretensão 
divinizante. Pode-se depreender disso aqui (...) a formação ilusória 
da auto-suficiência, uma vez que seria sempre pelo recentramento 
narcísico no eu que o sujeito se hipertrofia, insuflando a sua crença 
ilusória na auto suficiência. Aquele esquece, com isso, de sua 
dependência originária do outro, sem o qual não teria possibilidade 
de se constituir enquanto tal e até mesmo sobreviver. Estaria aqui a 
dimensão ilusória da auto-suficiência do eu, a sua maior pretensão, 
já que sem o outro não poderia ser produzido nem tampouco 
reproduzido (BIRMAN, 2000,p.193). 
 

 

Se a identificação diz respeito ao mecanismo que orientará as escolhas objetais 

posteriores; se é um marco de ruptura com a condição narcísica de satisfação das pulsões, 

do reconhecimento de que a completude não é possível e o mal-estar psíquico é estrutural; 

do reconhecimento do limite entre eu e o outro,limite socialmente instituído e regulado, o 

que está em causa nesses novos tempos é que indivíduo se constitui frente a essa nova 

racionalidade. Se as interdições se arrefeceram, se o indivíduo se constitui com o mínimo 

de coerção, assistimos ao tempo em que a estruturação psíquica está referida no próprio 

                                                 
87 “Hoje em dia os americanos são dominados, não pelo senso das infinitas possibilidades, mas pela 
banalidade da ordem social que erigiram contra elas.Tendo interiorizado os freios sociais, com os quais, a 
princípio, procuraram manter as possibilidades dentro dos limites civilizados, sentiram-se esmagados pelo 
tédio aniquilador, como animais cujos instintos se definharam no cativeiro. Um retorno ao estado selvagem 
ameaça-os tão pouco que anseiam precisamente por uma existência instintiva mais vigorosa. Atualmente as 
pessoas queixam-se da incapacidade de sentir. Cultivam experiências mais vívidas, procuram reanimar a 
carne preguiçosa, tentam reavivar apetites enfraquecidos. Condenam o superego e exaltam a perdida vida dos 
sentidos” (Lasch,1983,p.32). 
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sujeito, evidenciando a prevalência dos traços narcísicos, da retração da libido para o 

próprio sujeito que procura a si mesmo como objeto de amor. “Assim, pela promoção do 

narcisismo e pelo engendramento do espetáculo, o que está sempre em questão é uma 

concepção de desejo fora da referência alteritária, pelo qual se esvazia a relação de 

responsabilidade do sujeito com o outro” (BIRMAN, 2000, p.178). 

Para Birman, a contemporaneidade conforma novas fontes de mal-estar e, entre as 

rupturas com os ideais da modernidade, uma merece atenção: a ruptura com os laços 

fraternos de solidariedade.  A ruptura com as “redes sociais de solidariedade” colocam o 

ideário da coletividade frente a uma constituição subjetiva que confere centralidade aos 

mecanismos de auto-suficiência. Na atualidade ocorrem a  pulverização da subordinação do 

indivíduo aos preceitos sociais e o privilegiamento cada vez mais explícito dos processos 

de individualização, da “singularidade subjetiva”, da ordem de realização das necessidades 

individuais que se sobrepõe às formas coletivas. 

É nesse sentido que  Lypovetsky afirma que: 

   

 

O direito de ser absolutamente si mesmo, de aproveitar a vida ao 
máximo é, certamente, inseparável de uma sociedade que instituiu o 
indivíduo livre como valor principal, não é mais do que a 
manifestação definitiva da ideologia individualista; mas foi a 
transformação dos estilos de vida ligados à revolução de consumo 
que permitiu esse desenvolvimento e desejos do indivíduo, essa 
mutação na ordem dos valores individualistas (...) Viver livre e sem 
pressões, escolher seu modo de existência são os pontos mais 
significativos no social e no cultural do nosso tempo, pontos de 
aspiração do direito mais legítimo aos olhos dos nossos 
contemporâneos (LYPOVETSKY,  2005,p.XVII-XVIII).  

 

 

Visível nesse procedimento é a negação da coerção e da necessidade de disciplinar, 

pois esse princípio impossibilitaria a livre expressão do indivíduo. A contemporaneidade 

consolida o recuo ao processo disciplinar e funda processos de socialização sob a égide da 

pluralidade, legitimando o individualismo hedonista. Para Lipovetsky, essa ruptura com os 

ideais da modernidade, entre eles a revolução, a disciplina, a laicidade, e a consolidação de 

novos eixos reflete a consolidação de um projeto de retração individual e social implica, 
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verdadeiramente, num vazio que domina a tudo e a todos, um “vazio sem tragédia e sem 

apocalipse”.  

 Numa época em que se legitima o indivíduo e seu direito de se realizar à parte da 

sociedade, liquidam-se os pontos de referência coletivos ou “superiores,” referidos à cultura 

enquanto processo de humanização coletiva, regulada por normas que possibilitam as 

relações sociais. E esse procedimento recai sobre a constituição psíquica atualizando os 

processos narcisistas.88  

 

 

A última figura do individualismo não reside numa independência 
soberana associal, mas, sim, nas ramificações e conexões em 
coletivos com interesses miniaturizados: reagrupamentos de viúvos, 
de pais de filhos homossexuais,de alcoólatras, de gagos, de mães 
lésbicas, de bulímicos. É preciso recolocar Narciso na ordem dos 
circuitos e redes integradas: solidariedade de pequenos grupos, 
participação e organização em trabalhos voluntários, ‘redes 
situacionais’ não contradizem a hipótese do narcisismo, na verdade 
confirmam sua tendência. Isso porque o notável no fenômeno é, por 
um lado,a retração dos objetivos universais e, por outro, o desejo de 
estar entre idênticos, junto aos demais indivíduos que compartilham 
as mesma preocupações imediatas e circunscritas. Narcisismo 
coletivo: parecemo-nos porque somos semelhantes, porque somos 
sensibilizados diretamente pelos mesmos objetivos existenciais. O 
narcisismo não se caracteriza apenas pela auto-absorção hedonista, 
mas também pela necessidade de se reagrupar com seres idênticos, 
não só para se tornar útil e exigir novos direitos como também para 
se libertar, para organizar os problemas íntimos por meio do 
‘contato’, do ‘vivido’, do discurso na primeira pessoa: a vida 
associativa, instrumento psicológico (LYPOVETSKY, 2005, 
p.XXIII).   
 

 

Para Birmam,a idéia da auto-suficiência já era discutida na teoria de Freud, no   

pressuposto da “castração simbólica”, no pensar como um elemento de associação entre os 

homens provoca nos indivíduos o reconhecimento da sua insuficiência e precariedade e 

implica, pois, “(...) o limite imposto ritualmente à auto-suficiência de todos, ao 

                                                 
88 “Com o processo de personalização, o individualismo sofre uma atualização que aqui chamamos de 
narcisista, de acordo com a definição dos sociólogos norte-americanos: narcisismo, conseqüência e 
manifestação miniaturizada do processo de personalização, símbolo da passagem do individualismo 
‘limitado’ ao individualismo total, símbolo do ‘segunda’ revolução individualista” (Lypovetsky, 2005,p.XXI).  
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destronamento da onipotência de cada um e num chega pra lá na economia do narcisismo. 

Porém, estes retornam sempre na figura do eu, no recentramento do sujeito frente ao 

descentramento, pela angústia provocada pela perda do prestígio” (BIRMAN,2000,p.201). 

Esses elementos castrados, reprimidos, se recolocam constantemente: a  imposição da auto-

suficiência e da prepotência continuam marcando o indivíduo, pois, apesar de reprimidos, 

continuam operantes e atuantes.  Na atualidade, o que se consolida são os mecanismos que 

permitem que esses elementos, que estavam à “espreita”, latentes, encontrem visibilidade. 

O que era latente se potencializa em um contexto objetivo que privilegia a liberdade e a 

expressão individual, a livre expressão do desejo. 

Apesar de tudo, “a figura da auto-suficiência ensaia a sua retirada das sombras, 

como um morto sem sepultura que aparece para aterrorizar os vivo. Isso porque o horror 

provocado pelos múltiplos descentramentos estaria também sempre lá, se atualizando de 

formas diversas, realocando com força o recentramento narcísico do eu”(BIRMAN, 

2000,p.202).  

Assim, a tensão permanente pelo retorno da auto-suficiência e pelo não 

reconhecimento da dependência do outro caminha junto ao processo civilizatório. E, na 

atualidade, as condições propícias a esse retorno estão colocadas quando materializam-se a 

auto-suficiência, a exacerbação do individualismo e a recusa ao reconhecimento da 

importância do outro. Na medida que tudo se conforma em nome do ideal da auto-

suficiência, há uma negatividade em relação à alteridade. 

Lasch, ao discutir o narcisismo contemporâneo, se reporta à teoria de Freud e 

afirma, 

 

 

A teoria estrutural fez Freud abandonar a simples dicotomia 
entre instinto e consciência e reconhecer os elementos 
inconscientes do ego e do superego, a importância dos 
impulsos não  sexuais(a agressão ou o ‘instinto de morte’) e 
a aliança entre o superego e o id, o superego e a agressão. 
Essas descobertas, por sua vez, tornaram possível uma 
compreensão do papel das relações de objeto no 
desenvolvimento do narcisismo, conseqüentemente 
revelando ser este, essencialmente, uma defesa contra 
impulsos agressivos, em lugar de significar amor-próprio” 
(LASCH, 1983,p.56) 
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  Nesse sentido, a percepção do mundo pelo indivíduo atualiza a percepção primeira  

do início do processo de seu desenvolvimento e o mundo é apreendido como extensão do 

seio, gratificador ou frustrante,  conectado às fantasias de satisfação dos desejos e referido a 

um mundo “irreal”,  pois mediado por “símbolos insubstanciais”.89 

A repressão opera sobres as demandas pulsionais do indivíduo em relação às 

demandas dos outros indivíduos. As pulsões interditadas são reguladas pelas demandas 

sociais e inibidas em seus objetivos, na sua forma modificada, convertida em afeto. Os 

laços libidinais sustentam os vínculos entre os indivíduos.  A constituição psíquica está, 

pois, referida às relações entre os homens, e a natureza dessas relações é afetivo libidinal 

referida, por sua vez, à repressão das pulsões que, inibidas em sua finalidade, são 

reorientadas para outras finalidades e se recolocam nas relações com o outro, convertidas 

que são em laços amorosos. O arrefecimento dos mecanismos de repressão implica uma 

regressão aos estados de auto-suficiência e a ilusão de que se pode prescindir do outros. 

Birmam  que esse princípio, fundado na onipotência, coloca o indivíduo numa posição de 

“superioridade ontológica” em relação ao outro. E isso é uma ilusão.  

 

 

 

Nós sabemos perfeitamente o quanto é ilusória a perspectiva desta 
superioridade ontológica fundada na auto suficiência, já que está 
não existe  enquanto tal. Com efeito, a auto-suficiência é uma 
pretensão com a marca do absurdo, já que supõe um sujeito 
estritamente autocentrado que, na verdade, se alimenta da sua 
pretensão pela colocação do outro numa posição abjeta de coisa, na 
medida mesmo em que desigual ao primeiro. Existiria aqui, pois, 
uma moral fundada no canibalismo, tendo em vista que a 
subjetividade poderia devorar o outro e colocá-lo na posição de 
repasto (BIRMAM,2000, p.185). 

 

   

                                                 
89 “O ‘amor’ como auto-sacrifício ou autodegradação, o ‘sentido’ como submissão a uma lealdade mais 
elevada – essas sublimações parecem à sensibilidade terapêutica intoleravelmente opressivas, ofensivas ao 
senso comum e injuriosas à saúde e ao bem-estar pessoais. Liberar a humanidade de tais idéias ultrapassadas 
de amor e dever tornou-se a missão das terapias pós-freudianas e, particularmente, de seus convertidos e 
divulgadores, para quem a saúde mental significa a destruição das inibições e a imediata gratificação de 
qualquer impulso” (Lasch, 1983, p.34). 
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Assim, a possibilidade de usurpação do outro, que sempre esteve presente no 

imaginário do indivíduo, que sempre esteve à espreita, latente, parece potencializar-se e 

materializar-se, assumindo soberania em relação aos outros. Notadamente, esse processo é 

conseqüência do arrefecimento do mecanismo de repressão, que atua no sentido de esvaziar 

essa pretensão da auto-suficiência tanto em relação ao indivíduo quanto aos outros, 

regulando os laços entre os homens. 

Parece inegável que frente o avanço da ciência e da tecnologia, os indivíduos 

alcançariam a possibilidade de uma vida coletiva mais plena e civilizada. Porém, o que 

assistimos são as situações que explicitam níveis de barbárie social e individual; o 

enfraquecimento da idéia de autoridade; a baixa incapacidade de lidar com as limitações e 

restrições necessárias à vida em comum; a busca irrealista de repor a falta, marcada pela 

imediaticidade do prazer e a precariedade e fragilidade das identificações com o outro. O 

avanço da cultura anuncia o avanço da regressão psíquica e a impossibilidade de vínculos 

afetivos mais sólidos e permanentes.90 

Essa compreensão permite afirmar que os modelos explicativos que assentam a 

discussão sobre a constituição da cultura e do indivíduo em reciprocidade são ainda capazes 

e férteis para responder à constituição psíquica na atualidade. E é nessa perspectiva que 

afirma-se a fertilidade da teoria freudiana para a apreensão da constituição psíquica na 

atualidade. Concordamos com Jacoby quando expressa que no pensamento social e 

psicológico a Psicanálise mostra a sua força, pois: 

 

 

(...) ela desmistifica as pretensões de libertação dos valores, à 
sensibilidade e às emoções, quando situa a origem destas em uma 
dimensão psíquica, social e biológica reprimida. Em um período de 
idealismo renovado – de referências a conflitos do ego, a 
problemasmorais e a conflitos de valores – o materialismo da 
Psicanálise está fora de moda; ele se mantém ao ritmo da 
organização subterrânea psíquica. Como tal, é mais capaz de 
perceber a irracionalidade social crescente, que as psicologias 
conformistas reprimem e esquecem: o próprio barbarismo da 
civilização, a mal disfarçada miséria dos seres vivo, a loucura que 

                                                 
90 “Mas quando as promessas da civilização são corroídas e perdem algo da sua capacidade vinculatória, 
quando a solidariedade entra em crise, haverá em todos, mais expressamente em alguns, dormitando ou já em 
efervescência, movimentos afetivos muito fortes nos quais ressurgem as fantasias onipotentes agora 
potencializadas pelas rivalidades” (Figueiredo, 2000, p.155). 
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ameaça a sociedade. A teoria crítica, como crítica e psicanálise 
negativa, opõe resistência à amnésia social e às ideologias 
conformistas; ela é fiel tanto a uma noção objetiva da verdade 
quanto a um passado ao qual o presente ainda se encontra 
submetido(JACOBY, 1977,p.33). 

 

 

Parece que, se a avaliação do contexto contemporâneo indica “novos” tempos e 

implica o reconhecimento de que a psicanálise está superada no seu aparato conceitual, a 

saída anunciada como “nova” parece, contraditoriamente, reiterativa, “clássica”, pois a 

aposta é no indivíduo. Reitera a “velha” dicotomia entre indivíduo e cultura e retoma a 

clássica concepção que enfatiza a idéia do indivíduo livre, independente em quem estão 

postas as possibilidades de modificar a realidade objetiva. A ênfase nos aspectos 

particulares está, portanto, referida a um conceito “puro” de indivíduo e nos permite 

assinalar que continuamos a tomar o todo por apenas uma de suas partes. Se o discurso é 

novo, a saída é velha, ainda que se afirme o contrário.Essa questão já era apontada por 

Jacoby quando afirma que no movimento revisisonista: “A dinâmica interna do indivíduo e 

da sociedade é rompida e substituída por um modelo mecânico do indivíduo que se adapta 

ou se desajusta a valores, normas, metas, etc. E esses ‘valores’ e ‘normas’ (...) são 

negociados e trocados pelo seu valor nominal” (JACOBY,1977,p.39). 

É inegável, portanto, que a adesão quase incondicional ao mundo globalizado, que o 

debate ancorado no princípio da inevitabilidade desse processo se orienta pela discussão 

das suas conseqüências e não das suas causas, nos fazem assistir à primazia de análises que, 

na tentativa de entender o processo, conferem centralidade aos meios e não aos fins. E esse 

modo de proceder mascara a elucidação das causas do processo, seus objetivos, a ideologia 

sob o qual se assenta, consolidando-se o olhar que enfatiza a base econômica e técnica da 

globalização. 

Se hoje consideramos que esses processos se agudizaram no mundo globalizado, 

quando o discurso está mais voltado para o privado, para os processos de individualização, 

num contexto que modificou significativamente as relações sociais, sedimentando outras 

formas de vínculos, constataremos que os processos identificatórios também sofreram 

mudanças, interferindo na constituição do sujeito desses tempos em que a diversidade de e 

o enfraquecimento dos modelos verticais predominam. Ao contextualizar a 
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contemporaneidade nessa conformação, afirmam-se reiteradamente, o abandono aos velhos 

conceitos e práticas e a necessidade emergente de novas formas, novas saídas, de 

reinventar. No entanto, mais parece, ao contrário, afirmar-se a complexificação do mal estar 

que se instala na base do processo civilizatório e que, portanto, acompanha a humanidade.                        

Ao apontar os elementos que parecem explodir na atualidade, como a violência, os 

desajustes psíquicos, o caos social, os comportamentos regressivos, entre outros, não 

parece que eles estejam, na verdade,  referidos a ”novos” sintomas ou a “novas soluções”. 

Os modelos de horizontalização das identificações parece ter suprimido a coerção. O 

privilegiamento e consolidação de outras instâncias externas ao núcleo familiar como 

“lócus” de experiência com a autoridade, parecem apontar para o arrefecimento dos 

mecanismos de repressão. A flexibilidade e a multiplicidade de referências identificatórias 

sob as quais se assenta o eixo horizontal de identificação, apontam para a centralidade do 

senso de igualdade e para uma indiferença aos valores hierárquicos.Esse novo 

procedimento parece prescindir da repressão, mecanismo referenciado ao modelo vertical 

de identificação, associado à ordem hierárquica, às normas sociais. A afirmação do novo 

eixo identificatório se conforma sob o argumento de ruptura com padrões autoritários, 

fixos, aos quais os indivíduos deveriam se submeter e que impossibilitava a livre expressão 

da singularidade de cada um. O contraponto que essa nova ordem oferece parece carregar 

consigo o declínio da repressão. Essa maleabilidade e flexibilidade, agora estruturantes da 

constituição  psíquica, não parecem referenciar-se nos mecanismos de repressão e coerção. 

A evidência da superação do modelo vertical parece apontar para a evidencia de 

superação da repressão. A literatura que aborda a constituição psíquica que se funda nesses 

novos modelos identificatórios não faz referência aos mecanismos de repressão, aliás, 

suprimem a repressão. 

Um dos principais postulados da teoria psicanalítica refere-se aos processos de 

repressão e à importância desse mecanismo na constituição psíquica dos indivíduos e na a 

convivência entre os homens. Freud, ao discutir o processo civilizatório e atribuir 

importância às relações interpessoais, confere centralidade à presença do outro para o 

desenvolvimento do indivíduo. Ao internalizar o outro como forma de garantir os laços 

sociais e como evidência da precariedade do homem, consolida-se a possibilidade das 

relações entre os homens e a condição de gestar o mal-estar frente ao desamparo.As 
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relações entre os homens só são possíveis a partir das normas e dos preceitos sociais, 

definidos culturalmente que regulam essas relações. 

Para Freud os mecanismos de repressão e identificação assumem centralidade na 

constituição psíquica e são necessários para regular as relações entre os homens. A par dos 

aspectos particulares constitutivos do indivíduo, esses aspectos estão referidos à existência 

do outro. A existência individual está carregada da existência do outro e esse é um processo 

necessário para as relações humanas mediadas pela cultura. E essa realidade na qual esse 

indivíduo se inscreve  revela tanto as possibilidades de ser do indivíduo quanto as da 

civilização. A apreensão da constituição psíquica na contemporaneidade, referida agora, a 

multiplicidade de modelos identificatórios e ao arrefecimento da repressão coloca em causa 

o processo de internalização do outro. Como se constitui esse outro internalizado, esse 

outro na dinâmica psíquica quando a pulverarização das regras, das normas, dos valores 

sociais  parece ter pulverizado o outro?  

Assim, parece que há uma inversão quando nos perguntamos sobre as manifestações 

do mundo contemporâneo e afirmamos que o que está em questão são as novidades, o novo 

modo de proceder, as novas manifestações individuais e coletivas. Na verdade, assistimos 

não à novidade, mas ao aprofundamento de crises anunciadas – a barbárie social e 

individual. Estão em causa, portanto, as condições e possibilidades de constituição do 

indivíduo nessa realidade marcada pelo arrefecimento da repressão e por modelos 

identificatórios frágeis em relação alteridade. E o caminho para a compreensão dessa 

realidade objetiva e subjetiva certamente é fértil se trilhado pela teoria freudiana, que 

permite desmistificar a compreensão da relação indivíduo e sociedade apartada da história e 

da cultura. 
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