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Resumo:  

O presente trabalho se propõe a refletir acerca do lugar do corpo na sociedade 

contemporânea e nos processos identificatórios na formação de grupos a partir do 

referencial teórico da psicanálise. Para tanto, o trabalho foi dividido em três seções. A 

primeira delas, “Indivíduo e Sociedade”, se propõe a pensar o tema da sociedade sobre 

três ângulos, o de Freud, que é considerado o fundamento básico para a compreensão do 

fenômeno social dentro do âmbito da psicanálise, o de Ramos, que nos traz 

contribuições da teoria crítica da Escola de Frankfurt junto ao pensamento psicanalítico 

e o de Herrmann, que traz subsídios da Teoria dos Campos para pensarmos na 

contemporaneidade. A segunda seção do trabalho, “O Corpo” discorre acerca do corpo 

sob três enfoques sendo o primeiro histórico, situando o corpo no tempo e na história da 

sociedade, o segundo psicanalítico, contando com as discussões de alguns autores 

contemporâneos que pensam o lugar do corpo na própria teoria psicanalítica e o terceiro 

o olhar de Ramos, que pensa o corpo na contemporaneidade. A terceira e última seção, 

“Discussão” conta com a discussão desses diversos ângulos assim como com uma 

junção dos aspectos do corpo com os aspectos sociais e uma aproximação de ambos ao 

contexto contemporâneo. O que se conclui nessa terceira seção é que o corpo é parte 

constituinte dos processos de agrupamento humanos, mas que o corpo que se encontra 

presente na sociedade contemporânea não é um corpo sujeito, mas um corpo 

maquinizado, um corpo construído segundo padrões vigentes na sociedade capitalista. 

Ou seja, a partir das discussões feitas, vemos que se confirma o título do trabalho no 

qual afirmamos que o corpo objeto (o corpo que temos) é hiper-valorizado e o corpo 

sujeito (o corpo que somos) é cada vez mais esquecido, mais desprezado. 
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         História Natural 
 

Cobras cegas são notívagas. 
O orangotango é profundamente solitário. 
Macacos preferem o isolamento. 
Certas árvores só frutificam de 25 em 25 
anos. 
Andorinhas copulam no vôo. 
O mundo não é como pensamos. 

 
(Carlos Drummond de Andrade, 1984, p33)  

 

 
 

 



 

 

 

1. Introdução 

 As questões relacionadas à sociedade e a formação de grupos como constitutivos 

do processo de formação da identidade, são temas recorrentes nos questionamentos da 

psicanálise atual. As vicissitudes da civilização e da cultura contemporânea tornam esse 

um tema de extrema relevância, assim, diversos são os trabalhos publicados que se 

voltam à psicanálise para tentar compreender fatores sociais da contemporaneidade. Isso 

nos mostra que as questões relacionadas a tais assuntos são demasiadamente complexas 

e intrigantes, uma vez que é contínuo na história o interesse pelos mesmos. 

No entanto, são poucos os trabalhos que se atém ao lugar do corpo nesses 

processos civilizatórios e em como a sociedade e o corpo têm uma ligação através da 

qual podemos entendê-los como constitutivos um do outro.  

A questão social a que tento me remeter e a questão do corpo propriamente dita 

estão descoladas, e, portanto o que considero de extrema importância, e que falta na 

literatura e nos trabalhos acadêmicos aos quais busquei para escrever o presente 

trabalho é uma dimensão social do corpo a saber, a junção da questão do corpo na 

psicanálise e desse contexto social no qual estamos inseridos. Por isso posso dizer que 

esse trabalho é relevante para o contexto acadêmico, pois sai do que consta na literatura 

já existente que é uma noção individualizante do corpo e pretende discutir a questão do 

corpo num âmbito social. 

Sendo assim, nesse trabalho o que pretendo contemplar é justamente essa 

relação entre sociedade e corpo, refletindo acerca da questão do corpo como ele é visto 

e tratado na sociedade contemporânea. Partindo do pressuposto que a questão do corpo 

não deve ser tratada como uma questão individual, não se pode pensar no corpo de um 

indivíduo, mas deve-se atentar para as dimensões sociais e coletivas do mesmo.  

 Para tanto, busquei uma compreensão da sociedade primeiramente em Freud, 

para, posteriormente, poder compreender como autores contemporâneos refletem acerca 

do tema e desenvolvem uma leitura da questão social pela via da psicanálise. Assim, 

basicamente no que concerne ao capítulo “indivíduo e sociedade” que contempla esse 

tema, busquei elucidar minuciosamente a noção de sociedade de três ângulos. 

 O primeiro deles, Freud, ocupa o lugar de base para todos os outros. Ele faz uma 

leitura da sociedade desde os povos primitivos em “Totem e Tabu” (1913), no qual 



 

discute o princípio da civilização, remetendo-se às questões da horda primeva e do lugar 

do outro (um terceiro) nas formações e grupalizações humanas, tais como na 

constituição do próprio indivíduo, e também da necessidade de leis (primeiramente os 

tabus) para que as civilizações pudessem ser estruturadas. O autor passa então, em “A 

Psicologia das Massas e Análise do Eu” (1921) pelas questões dos grupos, falando 

assim, da sugestionabilidade e da identificação como pilares da necessidade e da 

formação dos grupos, tal como do lugar de sustentação que os grupos ocupam na vida 

do indivíduo. Já em “O futuro de uma Ilusão” (1927), apesar de abordar 

prioritariamente as questões concernentes à religião, Freud discute a formação da 

civilização e a importância da ilusão coletiva nesse processo, e, mais do que isso 

começa a anunciar o que em “O Mal Estar da Civilização” (1930) vai deixar mais claro, 

que são as conseqüências que a sociedade e que os indivíduos sofrem por passarem pelo 

processo de abdicar de certos instintos e prazeres em razão da manutenção da própria 

civilização. Assim, optamos por fazer uma descrição bastante detalhada dessas quatro 

obras em ordem cronológica. 

 Seguindo-se ao olhar de Freud, optamos por expor o pensamento de Ramos 

(2004) que, em seu livro “A Dominação do corpo no mundo Administrado” consegue 

chegar bem próximo do problema da presente pesquisa, pois, tem um olhar justamente 

para a questão do corpo em um âmbito social, logo, a leitura desse livro em sua íntegra 

foi de grande valia para o trabalho. Ramos apóia-se não apenas na psicanálise, mas traz 

contribuições de pensadores da teoria crítica da Escola de Frankfurt, para pensar a 

sociedade hoje, na contemporaneidade e as implicações que a sociedade do consumo 

tem na constituição do sujeito de hoje. Falando assim de um consumismo do 

consumismo, de uma flutuação do objeto de desejo e da moral do “goza”, ou seja, de 

uma sociedade que se baseia no pré-prazer, onde os meios e os fins tornaram-se quase 

indiscriminados e onde o gozo e o prazer são dominados não mais pela repressão, mas 

pela própria imposição dos mesmos. 

 Para concluir esse primeiro capítulo trazemos um terceiro olhar para a 

sociedade, o olhar de Herrmann um pesquisador brasileiro, que pensa o social a partir da 

psicanálise, mas que vai pensá-la a partir do que se nomeou Teoria dos Campos, 

entendendo estes como campos de sentido individual e/ou social. Herrmann nos traz 

ainda uma visão da contemporaneidade falando da questão do regime da farsa, regime 

do atentado, falando que nossa sociedade se constitui em atos, atos puros, sem 

finalidade, atos estes que podem ser encontrados, tal como encontramos, em diversos 



 

âmbitos, como vamos discutir posteriormente, no culto ao corpo. Herrmann discute 

ainda o conceito de psicose de ação, ou seja, um conceito que tira a patologia do teor 

individualizante, elevando-a à um patamar social. 

 Posteriormente no presente trabalho é discutido o corpo, também olhado de três 

ângulos, para que pudéssemos enriquecer a discussão e sair de uma simples 

individualização do corpo sem cair numa pura socialização do mesmo.  

 Deste modo, o capítulo sobre o corpo começa com o pensamento de Sant’anna 

(1995 e 1997) que traz uma visão histórica sobre o corpo, provendo contribuições para 

situar o corpo no tempo e com isso compreender o lugar do mesmo na sociedade 

contemporânea. 

 Posteriormente discutimos o lugar que o corpo tem para a psicanálise, e, para 

isso, buscamos psicanalistas modernos, que fazem uma leitura de Freud, onde o corpo, 

já não ocupa um lugar marginal na teoria, mas sim uma relevância para a compreensão 

da psicanálise. Para isso recorremos à Bezerra Jr. (1997), Birman (2005), Coelho Junior 

(1997) e Fernandes (2006). Esta parte do trabalho pretende situar o corpo na teoria 

psicanalítica e levantar questões acerca do corpo na sociedade contemporânea, questões 

estas que são discutidas posteriormente no capítulo de “Discussão”. 

 Um terceiro olhar para o corpo vem de Ramos (2004), que continua, sobre os 

mesmos pressupostos teóricos já explicitados acima, a discussão da sociedade de 

consumo, dessa vez enfatizando o lugar do corpo na mesma. 

 O que parece uma porção de fragmentos, de ângulos sobre objetos distintos que 

em lugar algum se interligam ou mesmo se aproximam, mostraram ser várias faces de 

uma mesma moeda chamada contemporaneidade. Em muitos momentos, esse trabalho 

pareceu um monte de membros sem um tronco, sem um corpo. Ao chegar ao final, o 

que posso dizer é que a discussão entre esses diversos olhares sobre temas que são 

separados, mas que ao mesmo tempo são constituintes um do outro, nos traz uma 

discussão muito rica.  

 Ao último capítulo cabe justamente o lugar de juntar todos esses ângulos sobre o 

corpo, a sociedade e a contemporaneidade. Assim, este trabalho discute essas relações 

de várias formas, tendo sempre como norte a teoria psicanalítica para entender como se 

dão as mesmas na cultura globalizada buscando compreender o sentimento de 

pertencimento que se busca e sempre se buscou na sociedade em geral e, mais 

especificamente o lugar desse sentimento na contemporaneidade.  



 

Tendo em vista que o que existe na verdade é uma cisão teórica entre indivíduo e 

sociedade e que a psicologia se situa justamente como uma ciência que aspira 

compreender os inúmeros paradoxos no que concerne às aproximações e dicotomias 

entre um e outro, cabe a ela, psicologia, pensar nessas relações. Portanto, torna-se cada 

vez mais difícil pensar em um individuo sem pensar em seu contexto social, cultural, 

moral etc.  

 

“As teorias que buscam explicar passiva e 
ingenuamente a sociedade desconsiderando os efeitos 
desta sobre o particular, ou considerando-os num 
âmbito de normalidade e não de denúncia e 
transformação, nada fazem pelo indivíduo além de 
tangenciar os processos de sua aniquilação ou mais 
grave, negá-los e, por decorrência construí-los”. 
(Ramos, 2004 p 25) 

 

Com isso, o problema a que me proponho responder no presente trabalho é: qual 

o lugar do corpo dentro dos processos de formação de identidade do sujeito na 

sociedade contemporânea, e como isso interfere na necessidade e na formação de 

agrupamentos humanos? 

 

 

  



 

2. Esboço metodológico 

 

O presente trabalho se propõe a estudar através da vertente teórica da psicanálise 

a questão da constituição do sujeito como sujeito social e da necessidade de 

agrupamentos humanos através da história da cultura e da civilização. Além disso, o que 

se busca é compreender qual é o lugar do corpo nesse processo. 

Para tanto, se faz necessária a realização de um estudo sobre o corpo 

psicanalítico e um estudo sobre a concepção psicanalítica da civilização e da 

necessidade de agrupamentos humanos. 

 A metodologia deste trabalho, portanto, consiste em revisão teórica e posterior 

análise e discussão sobre os temas, para que se possa compreender qual o lugar do corpo 

dentro dos processos de formação de identidade do sujeito na sociedade contemporânea.  

As questões que aparecem nos escritos de Freud já trazem consigo esse 

questionamento acerca da proximidade entre o individuo e a sociedade, logo, devemos 

nos remeter primeiramente às suas inferências sobre tal relação para que possamos 

compreender como se dá e como se entende tal relação na contemporaneidade. Sendo 

assim, julgo de extrema relevância atentar aos fatos passados para que possamos 

compreender o presente e mais ainda o futuro, portanto, considero importante ter uma 

noção histórica da questão do corpo e de sua relação com a sociedade e do lugar que 

este ocupava nos processos de identificação e de formação de agrupamentos humanos.  

Consta assim no presente trabalho uma discussão acerca da necessidade do 

estudo do indivíduo atrelado ao estudo da sociedade que se dá a partir da leitura dos 

textos de cunho social de Freud (1913, 1921, 1927, 1930), de “A Dominação do Corpo 

no Mundo Administrado” de Ramos (2004) e de obras de Herrmann (1997, 2005, 2006) 

e de Minerbo (1999) que trazem contribuições sobre a Teoria dos Campos. Tais leituras 

trazem a discussão acerca da constituição do sujeito como sujeito social, e uma posterior 

discussão acerca da administração do gozo.   

Além disso, o que se pretende discutir é o lugar do corpo na teoria psicanalítica 

que neste projeto é apresentada segundo a discussão de autores tais como Bezerra Jr 

(1997), Birman (2005), Fernandes (2006) e Coelho Junior (1997). Posteriormente é feita 

uma discussão onde situa-se tanto a questão do corpo, como as questões sociais 

discutindo suas relações e vicissitudes. Para enriquecer tal discussão o capítulo sobre 



 

corpo conta ainda com uma parte trazida pela historiadora Sant’anna (1995, 1997) e 

com contribuições de Ramos (2004) acerca do corpo na contemporaneidade. 

Consideramos importante, também por esse ser um trabalho teórico e de 

conteúdo denso, povoá-lo com poesias que remetessem ao tema central de cada capítulo 

sem ter, no entanto, de usá-las como conteúdos para discussão, mas apenas como 

contribuições lúdicas para o tema, e conseqüentemente para o trabalho e para as 

reflexões incitadas pelo mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3. Indivíduo e Sociedade 

 
Poema da necessidade 
 
“É preciso casar João,  
é preciso suportar Antônio, 
é preciso odiar Melquíades, 
é preciso substituir nós todos. 
 
É preciso salvar o país, 
é preciso crer em Deus, 
é preciso pagar as dívidas, 
é preciso comprar um rádio,  
é preciso esquecer fulana. 
 
É preciso estudar volapuque, 
é preciso estar sempre bêbedo,  
é preciso ler Baudelaire,  
é preciso colher as flores, 
de que rezam velhos autores. 
 
É preciso viver com os homens, 
é preciso não assassiná-los, 
é preciso ter mãos pálidas 
e anunciar o FIM DO MUNDO.” 
 

(Carlos Drummond de Andrade, 1940, p21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 Freud ou “A base de tudo” 

 

Ainda que nesse trabalho se pretenda compreender aquilo que no fenômeno 

específico dos agrupamentos humanos (o que une certos indivíduos em grupos, quais os 

elos entre eles para que haja tal necessidade de pertencimento) compreende o lugar do 

corpo, devemos olhar inicialmente para a civilização como um todo. E, para que 

pensemos em civilização, ou ainda em sociedade, se faz de extrema relevância a 

apreensão primeira do sentido de civilização, sociedade e grupos para Freud. Para que 

isso possa ser realizado efetivamente, torna-se indispensável um olhar minucioso aos 

seus quatro principais trabalhos acerca da temática social. Optamos assim, por uma 

exposição cronológica de seus pensamentos, seguindo a ordem e o pensamento de Freud 

em cada um de seus textos. 

No primeiro destes trabalhos, “Totem e Tabu” (1913), Freud remete-se aos 

povos mais primitivos discutindo certos princípios que norteiam e delimitam nossa 

sociedade no que concerne às proibições. O primeiro deles é a proibição do incesto. 

Lembrando que, para os povos primitivos, havia uma diferença entre o parentesco real e 

o parentesco que se encontra entre pessoas do mesmo clã, pois, os clãs totêmicos nem 

sempre são formados pela família de sangue. 

Logicamente nesta obra, Freud se demora longamente na questão do totemísmo 

assim como na questão dos tabus. Embora o primeiro deles seja menos relevante para 

nós, deve ainda assim ser brevemente explicado para que possamos passar às questões 

de maior importância para este trabalho. Já a questão do tabu e de suas vicissitudes, são 

de maior relevância para nós, pois mais tarde, na discussão, retomaremos tais temas 

para discutir a questão do corpo e de formas mais modernas de tabus.  

Etimologicamente, a palavra tabu, assim como seu significado, carrega 

diferentes e paradoxais sentidos, podendo ser compreendido tanto como sagrado, 

consagrado, como misterioso, impuro ou proibido, ele provém de proibições em 

relações divinas, mas se constituem e se punem por própria conta “o próprio tabu 

violado se vingava.” (Freud, 1913 p38). No entanto apesar da proibição e do respeito à 

mesma, a natureza destas proibições são um mistério que nem sequer era questionado. 

Assim, os tabus são tidos como naturais e, portanto, não se apóiam necessariamente em 

uma explicação, seja ela de ordem racional ou mágica, mas se impõe como proibição e 



 

são acatados como códigos inquestionáveis de regras. Podemos então dizer que os tabus 

foram os precursores de qualquer sistema penal. 

Os tabus podem estar tanto em certas ações quanto em certos objetos, e assim, 

quando uma pessoa entra em contato com ele, ela própria passa a carregar certo grau de 

proibilidade, sendo assim, o contato físico com ela carrega certo grau de contágio. Esse 

certo grau de proibilidade pode estar ligado a diversos fatores, como a violação de um 

tabu, a posição social que a pessoa assume (como reis, sacerdotes etc) ou questões 

transitórias de outras ordens como o período da menstruação da mulher, a puberdade, o 

nascimento ou ainda coisas misteriosas como as doenças ou a morte. 

A princípio acreditou-se que o tabu teria a “função” de esquivar os homens da 

cólera demoníaca. Porém, ele desenvolveu-se de forma que não precisasse mais se 

apoiar em uma função externa, mas sim em si próprio, sendo que essa noção é 

justamente o que torna o tabu uma espécie de proibição tão peculiar. 

Os tabus, em sua maioria diziam respeito à toda uma comunidade, no entanto há 

também os que possuíam um cunho individual, ou seja, tabus que são criações pessoais 

e que são respeitados por um indivíduo assim como os tabus comuns a tribos ou 

sociedades o são por elas. Freud diversas vezes em sua obra aproxima a neurose 

obsessiva dos tabus, chamando-a de “doença do tabu”. Assim, mais brevemente Freud 

nos mostra que as principais características dos tabus são: carecer de motivo atribuível, 

serem mantidos por necessidade interna, serem deslocáveis, denotarem risco de infecção 

proveniente do proibido e criarem injunções para a realização de atos cerimoniais. 

A origem dos tabus, no âmbito do psiquismo, remonta de uma ambivalência 

emocional, ou seja, um desejo constante de realizar o ato e ódio ao ato pela 

impossibilidade da realização que vai passando de geração em geração, sendo assim um 

“dom psíquico herdado”. Há uma atitude ambivalente com relação aos tabus, isso 

porque em seu inconsciente há a vontade enorme de violá-los, e também o temor de 

fazê-lo. No entanto, o medo é mais forte que o desejo e é isso que caracteriza o tabu. 

Aquele que viola o tabu torna-se tabu, pois tenta os outros a violar também, ou 

seja, a abandonar a proibição inerente ao tabu e realizar o desejo que é tão forte em 

todos, mas que atinge um grau maior que o do medo naqueles que chegam a realizá-lo, 

violando tabus e tornando-se tabus. Os tabus e aqueles que os carregam são como são, 

por causarem nos outros a tentação da realização do desejo que lhes é inerente e que é 

abafado por um temor gigantesco. Produzir a tentação ou incentivar a imitação é o que 

torna alguém que violou o tabu, tabu por si mesmo, razão pela qual se torna necessária a 



 

“crença” no estado contagioso do tabu, assim como a necessidade de punição daqueles 

que o violam. Da mesma forma, a obediência ao tabu pode ser entendida em si mesma 

como renúncia à algo desejável. 

Os tabus servem a objetivos sociais, seja nas guerras, nas relações com os 

inimigos, nas relações de poder dos governantes ou dos sacerdotes. Quanto a este último 

é interessante notar que ele carrega tabus diferentes do resto da comunidade, o lugar que 

ocupa lhe atribui certas diferenças. Um exemplo de tabu com relação ao sacerdote é o 

do toque, há uma diferenciação que se coloca ao toque no rei que é visto com um tabu e 

o toque do rei que possui poder curativo, o que nos leva a pensar que o governante não 

pode se colocar em lugar passivo. Tabus relativos aos governantes provêm da 

necessidade de proteção para eles e contra eles, os soberanos ficam sob vigia de seus 

súditos – eles existem para seus súditos e devem fazer bom uso do poder à eles 

conferido. O papel que é tomado pelo governante no que diz respeito à vida social (no 

caso a do selvagem) é análogo ao do pai na vida da criança. 

Freud dedica bastante tempo deste ensaio aos tabus com relação aos mortos, 

ilustrando de forma bastante elucidativa a questão dos tabus em geral, assim, ele diz que 

os cadáveres (e conseqüentemente aqueles que os manuseavam) eram considerados de 

alto teor de impureza. Os parentes enlutados (principalmente os viúvos ou viúvas) 

também podiam ser considerados impuros ainda que não tocassem literalmente o corpo 

do morto, pois eram considerados não apenas o toque físico, mas também o “contato 

metafórico” com o morto. Havia a proibição inclusive em pronunciar o nome da pessoa 

morta, e em alguns povos chegava-se ao extremo de mudarem o nome de animais ou 

objetos que porventura carregassem o mesmo nome do morto para assegurar com mais 

certeza a evitação à pronúncia do nome. Chega-se inclusive à evitação daquilo que era 

costume do morto (hábitos etc). Desta forma o próprio povo acabava por perder seus 

costumes. A questão da evitação ao nome do morto se dá, pois o nome é parte 

constitutiva daquilo que a pessoa é, e, portanto, pronunciar o nome da pessoa morta é 

entrar em contato com ela, ou, mais do que isso é uma forma de evocação da mesma. 

Todos esses aspectos nos trazem a questão do luto, de uma perda não elaborada. 

O Tabu pelos mortos é proveniente de uma tristeza, de um pesar pela perda 

daquela pessoa, mas principalmente de um medo do retorno do morto e da necessidade 

de afastá-los, isso nos trás a questão da malignidade dos mortos. Alguns estudiosos 

chegam a dizer que a alma dos mortos são transformadas em demônios, o que nos faz 

voltar a inferência de que a essência dos tabus é o medo dos demônios. O medo dos 



 

mortos e a crença de que eles tornem-se demônios provém da crença de que os mortos 

queiram atrair, levar os vivos (queridos) para junto de si. No entanto, esse não seria o 

único nem o principal motivo pelo qual se acredita que os mortos voltavam. Muitos 

povos acreditavam que as pessoa que morriam levavam sempre consigo desejos não 

satisfeitos em vida e que por isso vinham “assombrar” aqueles que haviam sobrevivido 

e que portanto, poderiam satisfazer tais desejos. Essa crença pode provir justamente do 

fato de que os entes queridos que sobreviveram, de  certa forma sentem-se culpados 

pela morte daquela pessoa, pois carregam em seu amor a ambivalência de uma 

hostilidade inconsciente. Assim, quando a pessoa querida morre, ela pode querer se 

vingar daquele que (ainda que apenas por negligência) a matou. Como aquele que 

sobreviveu está imerso na ambivalência emocional, a hostilidade que reside quase que 

inteiramente no inconsciente e que pode representar o desejo também inconsciente de 

matar a pessoa amada, volta na forma de culpa pela morte daquele a quem amava, e é 

dessa projeção que surge a crença de que o morto pode querer vingar-se. 

Tal como descrito na relação dos tabus pelos mortos, em todos os outros, o que 

se encontra em sua raiz é uma ambivalência emocional, ou seja, um desejo inconsciente 

muito grande por alguma coisa que é proibida e evitada conscientemente na forma de 

um tabu. O exemplo mais ilustrativo é justamente aquele que dá origem ao Complexo 

de Édipo, pois a ambivalência em relação ao pai (a vontade de matá-lo – inconsciente – 

aliada ao amor que sente por ele conscientemente) é bastante explícita nas teorizações 

de Freud.  

Assim, ao pensarmos em tais proibições, pensamos que, obviamente aquilo que 

não há desejo de se fazer não requer proibição alguma, e no caso das coisas que 

carregam em si cargas de desejo, podemos dizer que –proporcionalmente – quanto 

maior o desejo a se realizar com um determinado ato, maior a ênfase à que se coloca em 

sua proibição. 

A princípio, o homem primitivo percebia apenas sensações de prazer e desprazer 

e o contato com o mundo externo se dava apenas por essas sensações, dessa forma era 

muito difícil que o homem discriminasse o que era próprio de seu mundo interno. Foi 

apenas quando o homem passou a desenvolver a linguagem e o pensamento abstrato que 

ele passou a perceber aquilo que se passava em seu mundo interno e externo e dar 

significação conseguindo representar tanto aquilo que acontecia em um quanto em 

outro. 



 

Os gênios maus são mais antigos nos mitos primitivos do que os gênios bons, 

isso de certa forma pode justificar a importante relação com os mortos. A existência dos 

demônios e a importância dada a eles pelos povos primitivos são um exemplo claro da 

projeção dos conteúdos maus dos povos primitivos. O que levava os povos primitivos a 

projetarem para o exterior seus conteúdos maus, não era apenas um mecanismo de 

defesa, mas uma forma de determinar o mundo exterior conforme nossas percepções 

sensoriais. 

 

“A consciência tabu é provavelmente a forma mais 
remota em que o fenômeno da consciência é 
encontrado. (...) A consciência (conscience, N. do 
Trad.) é a percepção interna da rejeição de um 
determinado desejo a influir dentro de nós. A ênfase, 
contudo, é dada ao fato de esta rejeição não precisar 
apelar para nada mais em busca de apoio, de achar-
se inteiramente ‘certa de si própria’. Isto é ainda 
mais claro no caso da consciência de culpa — a 
percepção da condenação interna de um ato pelo 
qual realizamos um determinado desejo.” (Freud, 
1913, p80) 
 

A partir dessa crescente da consciência, o que pode se notar é que, nos homens 

modernos, civilizados, essa ambivalência diminuiu drasticamente, embora ainda se 

encontre presente; podemos dizer que, proporcionalmente à diminuição da 

ambivalência, encontra-se também a diminuição da relevância do tabu nas organizações 

sociais atuais.  

O senso de culpa, ou seja, a consciência de que se fez algo moralmente 

recriminável, é um fenômeno interno do qual Freud, ainda não sabia qual era 

exatamente a origem, mas sabia que aparecia como algo natural, no entanto mais 

adiante a origem desse sentimento é explicada; voltaremos à este quando falarmos do 

“Mal Estar na Civilização” (Freud, 1929). Dessa maneira parece provável que também a 

consciência tenha surgido numa base de ambivalência emocional, de relações humanas 

bastante específicas, às quais essa ambivalência estava ligada e que surgiu sob as 

condições que demonstramos se aplicarem ao caso do tabu e da neurose obsessiva, a 

saber: que um dos sentimentos opostos envolvidos seja inconsciente e mantido sob 

repressão pela dominação compulsiva do outro. Esta conclusão é apoiada pela análise 

das neuroses. 



 

A princípio o que diferencia a neurose obsessiva do tabu seria que o medo do 

castigo advindo da violação de uma proibição cairia sobre o transgressor no caso das 

sociedades primitivas (e de seus tabus) e no caso da neurose obsessiva cairia não sobre 

si, mas sobre uma outra pessoa (que em análise se descobre quase que via de regra que 

se trata de uma pessoa das mais próximas e queridas). Quando, por acaso o violador não 

é naturalmente punido, surge um sentimento coletivo de que todos eles podem ser 

punidos e então as outras pessoas tratam rapidamente de puni-lo, essa idéia da 

necessidade da punição é o que evidencia a idéia já discutida de que os outros vendo o 

desejo reprimido (que na verdade é partilhado por todos) ser satisfeito por um, a 

tentação com que são acometidos os outros faz com que a punição seja efetiva e, 

portanto acalme essa ambivalência. 

No caso da neurose obsessiva, o medo de que possa acontecer algo à pessoa 

amada é apenas mais uma demonstração dos processos de ambivalência emocional ao 

qual estamos fadados desde os primórdios, ou seja, na verdade, quando se teme a morte 

de alguém, pode-se notar que na raiz desse medo está o desejo de matar essa pessoa que, 

por deslocamento torna-se o medo de que ela possa morrer, e que essa morte seria 

conseqüência justamente de algum ato dado pelo próprio sujeito. 

Ao pensar acerca dos sistemas de pensamento pelos quais a humanidade passou, 

Freud nos trás o animismo no qual a onipotência é atribuída ao próprio homem, a 

religiosa, que tem em deus a figura de onipotência e a fase científica na qual apesar de 

verem a si mesmo como centrais, reconhecem sua pequenez frente ao universo e 

percebem suas fragilidades diante da natureza e da morte. 

Fazendo uma analogia com a constituição da psique individual Freud diz que  

 

“A fase animista corresponderia à narcisista, tanto 
cronologicamente quanto em seu conteúdo; a fase 
religiosa corresponderia à fase da escolha de objeto, 
cuja característica é a  ligação da criança com os 
pais; enquanto que a fase científica encontraria uma 
contrapartida exata na fase em que o indivíduo 
alcança a maturidade, renuncia ao princípio de 
prazer, ajusta-se à realidade e volta-se para o 
mundo externo em busca do objeto de seus 
desejos.”(Freud, 1913, p100) 
 

Mais do que compreender o universo (o humano, as coisas, os animais e, 

sobretudo, os espíritos), o humano sempre teve a necessidade de controlá-lo. À forma, 



 

ou técnica, mais conhecida e primeira de fazer isso dá-se o nome de magia, ou feitiçaria 

que diz respeito sempre ao desejo humano. Um desses desejos pode ser visto no 

canibalismo onde o homem tenta incorporar as características de outro incorporando-o a 

si próprio pela boca, isso se dá tanto para o bem, quando incorporam-se qualidades de 

um guerreiro ou semelhante quanto para o mal, o que explica por exemplo a precaução 

da mulher grávida de comer certos animais com medo que certas características 

negativas que ele porventura possa ter, a covardia por exemplo.  

Muitas são as formas de ligar o corpo e a alma à onipotência e aos desejos 

humanos. E o canibalismo é apenas uma delas. Ou seja, o pensamento tudo pode, e a 

idéia das coisas tornam-se tão ou mais importantes do que as coisas de fato. Embora se 

possa notar mais claramente essa onipotência do pensamento nas neuroses obsessivas, é 

importante salientar que em todas as neuroses o que está em jogo é sempre a realidade 

psíquica do sujeito, ou seja, todos os sintomas são formados a partir do que se pensa 

daquilo que se viveu, não importando a realidade em si, mas a maneira como ela foi 

incorporada ao sujeito, “isto é, eles são afetados apenas pelo que é pensado com 

intensidade e imaginado com emoção, ao passo que a concordância com a realidade 

externa não tem importância” (Freud, 1913, p97) Assim, podemos inferir que, tanto na 

neurose quanto nos tabus dos povos primitivos há a crença de que o simples 

pensamento pode controlar, alterar o mundo externo. 

São diversas as possíveis origens do totemísmo, seja a de diferenciação dos 

outros clãs, por meios de nomes ou rituais próprios, a crença em uma ancestralidade 

entre o clã e animal totêmico, seja de uma necessidade prática e cotidiana, ou a ligação 

que se faz com o animismo. Mas todas de certa forma denotam uma necessidade de 

grupalização e de leis próprias que fizessem com aqueles indivíduos se reconhecem 

como iguais. 

 Podemos ainda dizer que o clã totêmico remonta á família primeva, ou seja, tem 

no lugar do pai o próprio animal totêmico, assim a ambivalência emocional com que a 

criança se relaciona afetivamente com seu progenitor é a mesma que se pode notar na 

relação dos povos primitivos para com seu animal totêmico. E é por isso que as duas 

principais proibições que constituem tanto o primeiro quanto o segundo caso são as 

mesmas; a saber, não matar (o animal totêmico ou o pai) e não ter relações sexuais (com 

alguém do mesmo clã ou com os progenitores), ou seja, os dois grandes crimes de 

Édipo. 



 

Os primeiros sacrifícios feitos no altar para um deus variavam e tinham como 

oferenda comidas e bebidas, que eram partilhadas pelos deuses e por seus adoradores, o 

que de certa forma dava aos dois status de companheiros, esse partilhar o alimento é 

muito comum em diversos momentos da história, e com ele a idéia de que a partilha vai 

além do alimento. Os beduínos do deserto, por exemplo, quando partilhavam um 

alimento com alguém, este deixava de ser inimigo e nada de mal lhe podia acontecer, no 

entanto, essa proteção e aproximação só se davam enquanto o alimento ainda estivesse 

no corpo. A comida tem aí um valor de partilha e de renovação do corpo, ou seja, se a 

pessoa compartilha a comida está partilhando de seu corpo, e passa a ser então com o 

outro um só. Assim se a comida é partilhada com seu deus, o homem passa assim a 

partilhar de sua substância, são assim um só eles e deus, como são um só os elementos 

de um clã que tudo dividem. Freud nos diz então dessa partilha pela refeição: que ela 

representava tanto remorso, quanto expiação pela morte do pai primevo (representado 

pelo animal totêmico), mas que da mesma forma era um jeito do clã reviver e relembrar 

o triunfo sobre o pai e com isso legitimar a apropriação dos atributos do pai. 

 É essa necessidade de reviver o crime, e ao mesmo tempo esse remorso e 

sentimento de culpa comum a todos os integrantes do clã, que fez nascer a primeira 

religião, a religião totêmica à qual todas as outras se seguiram. Sendo o totem a primeira 

representação paterna, temos na crença em Deus uma segunda e definitiva representação 

do pai, desta vez na forma humana.  

 E é quando o animal totêmico vai perdendo seu lugar como representante do pai 

primevo e Deus vai tomando uma dimensão cada vez maior ficando assim acima da 

humanidade, que os seres humanos vão, pouco a pouco necessitando de um 

intermediário para falar com Deus, o sacerdote. Assim, mesmo que de forma mais 

distante, o pai continua a ser entregue como sacrifício e os homens continuam a 

ritualizar o crime da morte do pai corporificando-o não mais na forma de animais 

totêmicos, mas com a eucaristia cristã, por exemplo, onde cada devoto comunga ‘o 

corpo de cristo’ a quem eles mesmos (humanidade) mataram. 

 Freud finaliza esta investigação dizendo que os nascimentos das religiões, da 

moral e da sociedade confluem todos ao complexo de Édipo. O que há de importante 

nesta obra é que coloca a relação do filho com o pai e da ambivalência emocional como 

centro não só das neuroses, mas também da sociedade e da cultura e de qualquer que 

seja o estudo num sentido social que se pretenda fazer. 



 

Resta a dúvida: será que então os primitivos não mataram o pai apenas em suas 

realidades psíquicas? Em que âmbitos o limite entre pensar, sentir e fazer está ou não 

bem delimitado? Não se sabe ao certo, mas sabemos que nos povos primitivos assim 

como na infância dos neuróticos esse limite se confunde. 

 

 “Mas os neuróticos são, acima de tudo, inibidos em 
suas ações: neles, o pensamento constitui um 
substituto completo do ato. Os homens primitivos, 
por outro lado, são desinibidos: o pensamento 
transforma-se diretamente em ação. Neles, é antes o 
ato que constitui um substituto do pensamento, sendo 
por isso que, sem pretender qualquer finalidade de 
julgamento, penso que no caso que se nos apresenta 
pode-se presumir com segurança que ‘no princípio 
foi Ato’. (Freud, 1913, p162) 
 

Em 1921, Freud retoma a temática social e mais especificamente a questão dos 

grupos e de seu lugar na estruturação do sujeito, assim, ele diz que o estudo da 

psicologia de grupos se faz tão necessário quanto o estudo da psicologia individual, isso 

porque é quase impossível encontrar uma situação na qual o homem não esteja em 

interação com o outro ou sob influência das relações a que se sujeitou durante sua vida. 

A psicologia individual pode ser vista assim também como psicologia social. Deste 

modo, para que se possa chamar psicologia social não é necessário que se saia do 

terreno conhecido e familiar do ambiente mais próximo do indivíduo. As relações deste 

com seus pais, irmãos, familiares, amigos e amantes já contém em si determinantes 

sociais. Portanto aquilo que é terreno familiar à psicologia individual e aquilo que diz 

respeito à psicologia social, o tempo todo se funde e confunde fazendo da psicologia ao 

mesmo tempo muitas e uma única. 

Freud destaca que as perguntas a que se deve tentar responder quando se estuda 

o grupo seriam: “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?” (Freud, 1921, p83), sendo estas as 

mesmas questões que me coloco no presente trabalho ao tentar entender os grupos. 

Assim, para que se considere determinado número de pessoas um grupo, não 

basta a simples reunião delas. Freud recorre à Le Bon que considera um grupo 

psicológico um ‘ser provisório’ composto de uma série de pessoas que em 

particularidades não necessariamente mostram ter alguma coisa em comum, mas, pelo 



 

contrário são heterogêneos e não agem, pensam ou sentem da mesma forma quando 

estão sozinhos e quando estão em grupo. Quando o indivíduo é um ser individual, ele 

tem uma forma de ser, o grupo, tem também uma forma de ser que é muito própria 

daquele grupo, e que não é uma simples soma das subjetividades dos integrantes, o 

grupo é um ‘ser provisório’ que pensa, age e sente de uma forma única e singular. 

Para Le Bon, os integrantes de um grupo passam a partilhar um substrato 

inconsciente que é comum a todos e que pode ser considerado um ‘inconsciente racial’, 

o que faz com que seja possível a formação deste ‘ser provisório’ que é o grupo.   Para 

Freud “num grupo o indivíduo é colocado sob condições que lhe permitem arrojar de si 

as repressões de seus impulsos instintuais inconscientes” (Freud, 1921, p85), ou seja, no 

grupo o senso de responsabilidade é coletivizado e, portanto diminuído drasticamente 

no que diz respeito ao nível individual. Quando Le Bon fala do contágio que se dá nos 

grupos, fala de um sacrifício do interesse pessoal pelo interesse coletivo. E finalmente 

fala do terceiro e principal motivo pelo qual um grupo se dá como um ser único, a ‘alta 

sugestionabilidade’, marcada pelo grupo passar a emanar certo modo de ser, sendo 

assim, por reciprocidade, todos os integrantes são levados a agirem dessa determinada 

forma como que hipnotizados pelo próprio grupo.  

O grupo age de forma muito instintual e impulsiva, ou seja, muitas vezes o 

indivíduo que isoladamente se mostra uma pessoa culta, num grupo pode “perder a 

cabeça”, pois é levado por esse ímpeto característico do grupo.  

 

“Os impulsos a que um grupo obedece, podem, de acordo 
com as circunstâncias ser generosos ou cruéis, heróicos ou 
covardes, mas são sempre tão imperiosos, que nenhum 
interesse pessoal, nem mesmo o da autopreservação, pode se 
fazer sentir.(...) Sob a influência da sugestão, os grupos 
também são capazes de elevadas realizações sob forma de 
abnegação, desprendimento e devoção a um ideal.” (Freud, 
1921, p88-89) 
 

A vida mental dos grupos mostra-se muito semelhante à vida mental dos povos 

primitivos e das crianças. Eles lidam com muitas idéias contraditórias que nem sequer 

são percebidas e que por isso, em muitos casos nem chegam a surgir conflitos; a 

verdade não é um imperativo e quase nem se faz necessária sua verificação, uma vez 

que ela é ínfima diante dos desejos do grupo, já as ilusões, muitas vezes substituem a 



 

verdade e se fazem necessárias para a formação dos grupos em diversas circunstâncias. 

Tal como se verifica na conclusão de Totem e Tabu. 

Le Bon diz que todo grupo instintivamente tal como os grupos de animais, 

buscam um líder, um chefe. Diz ainda que esse chefe “Deve ser fascinado por uma 

intensa fé (numa idéia), a fim de despertar a fé do grupo; tem de possuir vontade forte e 

imponente, que o grupo, que não tem vontade própria, possa dele aceitar.” (Freud, 1921, 

p91) 

Para que se possa falar em grupo deve-se sempre levar em conta que os 

integrantes tenham algo em comum, e quanto maior essa homogeneidade mental, mais 

forte e coeso em suas manifestações o grupo se mostra. 

Levando-se em conta o já discutido conceito de contágio e sugestionabilidade, 

pensa-se também no número de pessoas que constituem um determinado grupo, pois, 

quanto maior for esse número, maior a emoção, a entrega ao grupo, e, desta forma fica 

cada vez mais difícil manter a crítica individual, adotando as emoções do grupo como 

suas. Isso porque, como num impulso um indivíduo excita o outro, que excita o outro 

progressivamente. 

O grupo provém segurança, o sentimento de pertencer a algo maior dá força ao 

indivíduo. No entanto, no grupo há a diminuição do senso de responsabilidade de cada 

indivíduo, da mesma forma que uma equiparação do nível de inteligência dos 

integrantes, o que pode se configurar como um decréscimo na inteligência do grupo, 

pois, os que a têm em alto grau se equiparam aos que a têm baixo. O grupo então 

substitui tanto a psique do individuo quanto o lugar da sociedade, pois 

momentaneamente é ele quem dita as regras e as críticas, ele oferece um poder e um 

perigo ilimitado ao sujeito, pois ele dita as regras e as conseqüências. 

Freud remete-se à McDougall ao dizer que para se elevar o nível quase 

selvagem, para não dizer animal, dos grupos, eles têm de corresponder a cinco 

condições, formando uma organização superior do grupo: Certo grau de continuidade de 

existência no grupo, cada membro do grupo deve de apropriar das condições gerais do 

grupo. O grupo deve se relacionar com outros grupos bastante diferentes deles (seja por 

amizade ou rivalidade). O grupo deve ter tradições, costumes e hábitos próprios. O 

grupo deve ter uma estrutura definida Se essas condições forem respeitadas acabam-se 

as desvantagens dos grupos perante o indivíduo isolado, inclusive intelectualmente. Ou 

seja, o grupo (como um ser) equipara-se a um indivíduo isolado. 



 

A sugestão é descrita por Freud como uma “Influência sem fundamento lógico e 

adequado” (Freud, 1921, p101) A essência da mente grupal é a mesma das relações 

amorosas. O grupo então está sempre mantido por um poder (erótico) e sempre são 

influenciados por sugestão, ou seja, se abrem para estarem em harmonia. Ainda que esta 

libido que os une esteja inibida em sua finalidade. 

Freud descreve alguns grupos artificiais como a igreja e o exército e diz que na 

essência há muitas similaridades deste tipo de grupo com aqueles que surgem 

espontaneamente no contexto social. 

O indivíduo em todas as relações grupais se vê em relação libidinal tanto com o 

líder quanto com os outros integrantes. No entanto essas relações estão – como já vimos 

– dentro de um sistema de ambivalência emocional, onde há sempre um sentimento 

hostil inconsciente por trás de uma relação amorosa consciente, que em alguns casos é 

livremente exteriorizado, com mais ou menos repressão. E, a partir do desenvolvimento 

de um laço libidinal com os outros integrantes do grupo, as intolerâncias e aversões para 

com essas outras pessoas desaparecem quase por completo.  

Freud compreende a identificação como laço emocional com outra pessoa, 

podendo ser encontrada desde os primórdios das relações humanas. Na infância, o 

menino, antes ainda de entrar no complexo de Édipo experimenta uma admiração pelo 

pai, o toma como ideal, e só depois é que dirige à mãe sua catexia libidinal, diz-se assim 

que há duas maneiras de estabelecer esses laços psicológicos, que são o de tomar o 

objeto como objeto de catexia libidinal, como no caso do menino com a mãe, e o de 

tomar esse objeto como modelo, como no caso da relação do menino com o pai; ambos 

os laços tem em si certas ambivalências emocionais, de maior ou menor intensidade. 

Assim, O complexo de Édipo se dá justamente na confluência destes dois impulsos, pois 

a identificação é sempre ambivalente. No caso do pai, por exemplo, o menino passa do 

desejo de ter o pai (pai como objeto de desejo) para o desejo de ser o pai (pai como 

modelo de identificação). 

No caso do grupo o laço emocional que começa a se constituir entre os membros 

deve ser de natureza identificátoria, e, muito provavelmente, a qualidade emocional 

comum é justamente a adoração ao líder, ou a qualquer outra coisa que o substitua. 

Quando estamos amando, certa cota de amor narcísico ‘transborda’ para o objeto, de 

forma que o idealizamos como idealizamos nosso próprio ego. E, “em muitas formas de 

escolha amorosa, é fato evidente que o objeto serve de sucedâneo para algum inatingível 



 

ideal do ego de nós mesmo” (Freud, 1921 p122). Ou seja, isso pode nos servir como 

meio de satisfazermos nosso próprio narcisismo.  

Assim, dos grupos que tem um líder e que ainda não atingiram uma organização 

superior, pode-se dizer que todos os integrantes colocaram um mesmo objeto no lugar 

do ideal do ego e por isso se identificam uns com os outros. 

A questão da sugestionabilidade se dá não só por parte do líder, mas também (e 

em igual proporção) pela relação de uns com os outros. Esse é o chamado Instinto 

gregário (instinto de rebanho). Há quem pense que este é um instinto inato ao homem, 

Freud, no entanto não o concebe como primário e diz que se assim fosse, nenhum grupo 

necessitaria (como a maioria necessita) de um líder. Fala então que as primeiras relações 

grupais se dão com os irmãos e que nem sempre são afetuosas desde o início, mas que, 

pelo contrário, o irmão mais velho recebe o mais novo com sentimentos hostis que aos 

poucos vão se transformando. A mesma coisa se observa na escola onde se dá a 

primeira grande socialização das crianças para com seus iguais e onde o sentimento 

comunal mais se desenvolve. Na escola, assim como no caso dos irmãos, os sentimentos 

hostis vão se extinguindo conforme as crianças vão percebendo que são tratadas 

igualmente (e não com menos atenção) pelos professores, no primeiro caso, e pelos pais 

no segundo e, assim, proporcionalmente vai se disseminando o sentimento comunal. 

“Essa exigência de igualdade é a raiz da consciência social e do senso de dever.” 

(Freud, 1921, p130) 

O sentimento social se origina então na inversão do sentimento hostil. Ou seja, 

os integrantes de um grupo se vêem necessariamente imbuídos de um sentimento de 

igualdade que é justamente o que origina esse sentimento social, além disso, o que 

iguala essas pessoas é o amor por um objeto externo, que muitas vezes se encontra na 

figura do líder, dos pais ou do professor, como nos exemplos acima. Freud conclui 

então que o homem na verdade é um ser individual que vive numa horda conduzida por 

um líder. Assim ele não é necessariamente um animal gregário, mas sim 

preferencialmente.  

Freud aproxima a psicologia de grupos às questões da horda primeva dizendo 

que a psique do grupo difere apenas da psique do líder, do chefe, do pai da horda 

primeva, pois este era o único que não necessitava de vínculos e, portanto era livre. 

Nos grupos artificiais, notamos que a ilusão do amor igual e justo de seu líder os 

mantêm unidos, e Freud diz que esta experiência é apenas uma revivência do temor que 



 

todos sentiam igualmente do pai primevo. O amor é entendido assim como freio do 

narcisismo e vital para o desenvolvimento da civilização. 

Algo que deve ficar claro é que cada um de nós pertence não somente a um 

grupo (como na época do totemísmo em se pertencia a um clã), mas sim a muitos 

grupos, que vão justamente estruturando quem nós somos.  

 
“Cada indivíduo é uma parte componente de numerosos 
grupos, acha-se ligado por vínculos de identificação em 
muitos sentidos e construiu seu ideal do ego segundo os 
modelos mais variados. Cada indivíduo, portanto 
partilha de numerosas mentes grupais, - as de sua raça, 
classe, credo nacionalidade etc. – podendo também 
elevar-se sobre elas, na medida em que possui um 
fragmento de independência e originalidade.” (Freud, 
1921, p139) 
 

São os grupos efêmeros superpostos uns aos outros, mais do que os duradouros, 

que tiram do indivíduo suas aquisições individuais. O ego para permanecer estruturado, 

ou seja, com uma parte consciente e uma inconsciente, deve a sua parte inconsciente às 

repressões que por sua vez se encontram em permanente manutenção por meio das 

resistências. No entanto para que essa dinâmica do ego se dê, é necessário que a 

manutenção e a separação do ideal do ego e dele mesmo, sejam feitas periodicamente a 

partir da infração dessas renúncias e limitações impostas ao ego.  Os festivais são o 

primeiro exemplo desta “institucionalização” da vivência das proibições, ou seja, neste 

momento as pessoas se encontram com uma liberdade temporária de exceder os limites 

aos quais seus egos estão sujeitos. O carnaval é um exemplo disso.  

Quando ego e ideal do ego se fundem, as inibições são abolidas e a censura já 

não existe, isso fica claro no caso das fases de mania, por exemplo. Já no caso de um 

conflito ferrenho entre ego e ideal do ego, a censura se redobra e existe uma rigidez 

intensa quanto à auto-condenação do ego e decorrente sensação de inferioridade e auto 

depreciação (que em casos como o da melancolia, podem chegar a se manifestar em 

delírios da mesma natureza). Temos como ideal do ego uma forma primitiva do super 

ego, ou seja, o ideal do ego representa o as privações que se fazem necessárias para que 

se “retorne” ao ego ideal.  

O pai primevo era o único que gozava de liberdade dos instintos desinibidos, 

fazendo com que os filhos vivessem na abstinência e conseqüentemente tivessem que 

inibir seus instintos sexuais, os redirecionando para outros lugares, o que foi um dos 



 

fatores que originou os grupos. “Todos os vínculos de que um grupo depende têm o 

caráter de instintos inibidos em seus objetivos.” (Freud, 1921, p150) 

O objetivo genital resume as relações bi-pessoais que são desfavoráveis à 

formação dos grupos, portanto a inibição dos instintos sexuais é adequada a essas 

formações. Nas relações bi- pessoais de enamoramento uma pessoa basta à outra. No 

grupo essas relações são multiplicadas, nesse caso há um instinto comum a todos que 

os mantém como grupo, pois, substituíram o ideal do eu pelo mesmo objeto, no 

entanto, o que faz a manutenção dessa relação é a identificação com outros integrantes.  

Em 1927 em “O futuro de uma ilusão”, Freud diz que a civilização – ou cultura 

– apresenta dois pontos de suma importância para distinguir a raça humana de todo e 

qualquer outro animal, o primeiro deles é a necessidade e a criação dos meios através 

dos quais se controlam as forças da natureza e o segundo, a forma como os homens se 

relacionam uns com os outros e com a distribuição da riqueza disponível. Sendo que, 

ambos os pontos se inter-relacionam e caracterizam o ser humano em sua vida 

comunitária.  

Ele nos fala ainda da necessidade de um mínimo de coerção e de insatisfação 

para haver civilização. Há dois pontos em que Freud caracteriza os seres humanos e que 

justificam essa necessidade de certo grau de coerção, sendo eles: “que os homens não 

são espontaneamente amantes do trabalho e que os argumentos não têm valia alguma 

contra suas paixões.” (Freud, 1927 p18). Ou seja, não é da natureza do homem trabalhar 

ou coibir suas paixões. No entanto, os homens têm instintos e, para haver civilização, ou 

seja, vida coletiva é vital que se delimitem limites para tais instintos, pois se o homem 

vivesse de maneira puramente instintual não haveria vias dele viver civilizadamente, ou 

seja, há de haver um equilíbrio entre os instintos dos homens e suas frustrações, suas 

proibições e suas privações. 

Para que possamos compreender de forma mais clara o que Freud tenta nos 

dizer, devemos uniformizar suas terminologias que são de suma importância para 

compreender o conteúdo de sua fala, assim, “descreveremos como ‘frustração’ o fato de 

um instinto não poder ser satisfeito, como ‘proibição’ o regulamento pelo qual essa 

frustração é estabelecida, e como ‘privação’ a condição produzida pela proibição.” 

(Freud, 1927 p20).  

Assim, se estabelecem dois tipos de privação, aqueles que são generalizados a 

toda a espécie humana, de toda e qualquer geração e que se iniciam quando do início da 

civilização humana e aquelas privações que cabem apenas à grupos, classes ou 



 

indivíduos isolados. Do primeiro tipo de privação temos como exemplo e como cerne o 

canibalismo, o incesto e a ânsia de matar. Essas são as principais privações que 

constituem a essência de nossa civilização. Inclusive hoje. 

Primeiramente devemos atentar às frustrações, privações e proibições, pois, 

como acabamos de ver, são parte essencial da formação da civilização e por 

conseqüência dos agrupamentos humanos. Assim, para compreender a sociedade, 

devemos entender que retirar dos homens toda e qualquer restrição aos instintos, seria 

forma abrupta destruir o que até então é chamado de civilização. Se não mais 

houvesse as coerções colocadas pelos homens para que haja certo nível 

de controle, de equilíbrio e as leis não haveria mais civilização. É isso que se nota ao 

ver que, mesmo os povos primitivos, como foi relatado em “Totem e Tabu”, faziam uso 

de certas leis ao colocar os tabus como pilares da organização social. No entanto, ainda 

que as leis dos homens fossem retiradas, as leis e as coerções da própria natureza iriam 

permanecer, pois, relembrando o que foi falado, uma das primeiras e principais missões 

da civilização é justamente controlar a natureza (ao invés de ficar ao acaso deixando que 

ela nos controle) e se defender dela. Assim, a civilização, tal como ela se dá, se propõe a 

"domar" a natureza.  

No entanto ela se mostra de uma magnitude que o homem jamais alcançaria, 

assim, apesar de se defender e de controlar em muitas instâncias a natureza, esta ainda 

se mostra superior, como pode se notar por meio de inumeráveis exemplos, como as 

catástrofes naturais, as doenças ou a morte. Sobre isso, Freud diz em uma bela 

passagem, que “É com essas forças que a natureza se ergue contra nós, majestosa, cruel, 

inexorável; uma vez que nos traz à mente nossa fraqueza e desamparo, de que 

pensávamos ter fugido através do trabalho da civilização. (Freud, 1927 P25). 

Ou seja, a civilização se equilibra em pilares de privações, frustrações e 

proibições, pois são justamente elas que fazem com que a própria civilização se 

constitua como tal, pois para que possa cumprir aquilo que foi determinado a ela, a 

civilização deve responder não só aos seus iguais, mas à própria natureza.  

Diante da grandeza das forças da natureza e da aparente impotência a que são 

reduzidos os indivíduos, e até mesmo a própria civilização, o narcisismo de cada um e 

de todos se abala, e assim, os homens têm de reagir. Essa reação se dá justamente 

quando os homens transferem também para a natureza os mesmos fenômenos que são 

encontrados neles indivíduos e civilização, assim, a natureza torna-se algo muito mais 



 

próximo e passível de se conviver e de se defender. Ainda que o sentimento de indefesa 

permaneça, ao menos nos resta a ilusão de que podemos reagir. 

A reação e a defesa para com a natureza tornam-se dotadas dos mesmos meios 

de defesa que utilizamos dentro de nossa sociedade, nós apaziguamos, conjuramos, 

subornamos a natureza, ou seja, “domamos” a natureza, da mesma maneira, com que 

“domamos” a sociedade e a nós mesmos. A natureza torna-se assim o Pai.  

 

“No decorrer do tempo, fizeram-se as primeiras 
observações de regularidade e conformidade à lei nos 
fenômenos naturais, e, com isso, as forças da natureza 
perderam seus traços humanos. O desamparo do 
homem, porém, permanece e, junto com ele, seu anseio 
pelo pai e pelos deuses. Estes mantêm sua tríplice 
missão: exorcizar os terrores da natureza, reconciliar 
os homens com a crueldade do Destino, 
particularmente a que é demonstrada na morte, e 
compensá-los pelos sofrimentos e privações que uma 
vida civilizada em comum lhes impôs.” (Freud,1927 
p26) 
 

Os deuses são colocados assim, como aqueles que dispuseram a natureza tal 

como ela está hoje e, deste modo, deixaram aos homens a tarefa de lidar com ela sem 

que eles (os deuses) tivessem de intervir, salvo raras ocasiões à que damos o nome de 

milagres, e que são vistos como uma demonstração da legitimidade do poder dos 

deuses. Aparecem então, as questões da vida pós-morte, dos sacrifícios em vida com o 

objetivo do bem maior quando nos formos, e assim, as questões religiosas tornam-se o 

centro da civilização, e é a partir delas que o homem vê o mundo.  

Ao falar que a natureza cria as idéias religiosas, Freud se justifica dizendo que 

tais idéias têm a mesma origem que todas as outras realizações que possibilitaram a 

existência da civilização, a saber, a de se defenderem das forças irrefutáveis da 

natureza, e mais do que isso, de sentirem-se menos impotentes ante a mesma. 

Isso se dá, pois desde os primórdios os homens tendem a personificar tudo 

aquilo que não compreendem, e é por isso que dão às forças da natureza o nome de 

Deus. A princípio, deus era animal e conforme a necessidade de personificar aquilo que 

não entendem, os homens foram transformando-o em uma figura humana, em um deus 

humano.  

Para que possamos compreender de maneira mais clara essa necessidade de um 

deus e, mais do que isso, a necessidade de um deus humano, é necessário entender o 



 

paralelo deste processo com um outro, o do modelo infantil, o paralelo entre deus e o 

pai. Sendo que o pai para a psicanálise, como já se sabe, representa uma ambivalência 

na história da criança, pois representa o objeto de amor, de castração e de poder. 

Cabe ao superego de toda criança a internalização das leis e, portanto a 

transformação em um ser moral e social, ou seja, sem ele não se pode falar nem em 

civilização nem em homem tal como conhecemos. Essa internalização depende em certo 

grau de cada grupo e de cada indivíduo, assim, podemos dizer que as três grandes 

privações – já citadas anteriormente – em quase todos os indivíduos estão bem 

internalizadas, enquanto outras dependem do contexto social e de cada indivíduo. 

Quando se pensa em privações que se dão em apenas certas classes da civilização, 

podemos pensar a respeito do lugar do oprimido, ou melhor, da classe de oprimidos. Os 

ideais de cultura e o quanto cada uma das unidades culturais se satisfaz, não diz respeito 

necessariamente a quão favorecida é essa unidade, mas, de certo modo diz do lugar de 

poder dentro de sua própria unidade. Assim, pode-se dizer que as classes oprimidas se 

identificam com as classes dominadoras, tendo-se assim a classe que os domina e 

explora como seu ideal. 

Os ideais de certas parcelas da civilização tornam-se parte importante da 

satisfação a que buscam, e que, tem origem narcísica, assim  

 

“A satisfação que o ideal oferece aos participantes da 
cultura é, portanto, de natureza narcísica; repousa em seu 
orgulho pelo qual já foi alcançado com êxito. Tornar essa 
satisfação completa exige uma comparação com outras 
culturas que visaram a realizações diferentes e 
desenvolveram ideais distintos. É a partir da intensidade 
dessas diferenças que toda cultura reivindica o direito de 
olhar com desdém para o resto. Desse modo, os ideais 
culturais se tornam fonte de discórdia e inimizades entre 
unidades culturais diferentes, tal como se pode constatar 
claramente no caso das nações.” (Freud,1927 p22) 

 

Essas questões da religião são de indubitável relevância para que possamos 

compreender a noção de sociedade e de civilização para Freud. No entanto não cabe 

aqui continuar dissertando acerca de tal assunto, pois ele se prolonga para além do que 

esse trabalho se propõe. Assim, o que pretendo é que estes pontos já colocados 

contemplem uma breve noção da visão que Freud tem da sociedade e de sua ligação 

vital com a ilusão da religião. No entanto, acho por bem, não me estender para além do 



 

necessário e voltar ao tema que esse trabalho pretende discutir neste momento, a cultura 

e a civilização e sua ligação com o indivíduo particular. 

Freud (1930) começa sua obra “o Mal Estar na Civilização”, que, 

cronologicamente vem logo depois de “O Futuro de uma Ilusão”, questionando o 

sentimento que daria ao homem a sensação de um vínculo indissolúvel, de ser um só 

com o mundo, o sentimento oceânico. Este sentimento seria puramente subjetivo, 

diferente da fé e traria a “(...) sensação de ‘eternidade’, sentimento de algo ilimitado, 

sem fronteiras.” (Freud, 1930, p73). Porém, em primeira análise, a idéia desta natureza 

de sentimento que ligasse o sujeito ao mundo deste modo não parece apropriada aos 

paradigmas da psicanálise, pois para Freud o ego se encontra, no caso dos neuróticos, 

com um limite bem estabelecido entre ele e o ID, ele o mundo externo, ou seja, não há 

como nos sentirmos parte do mundo desta forma, pois dessa forma estaríamos 

questionando os limites entre o ego e o mundo.  

Assim, podemos dizer que essas fronteiras do ego, não são permanentes, mas 

que na maior parte dos casos é bem estruturada. No caso de falhas ou brechas nesta 

fronteira, podemos entender que se misturam aquilo que é do ego e aquilo que é do 

mundo externo, ou seja, muitas vezes colocamos conteúdos próprios do ego no mundo 

externo e vice versa. Isso é mais explícito e mais exacerbado quando falamos de 

patologias como a psicose onde mais claramente essas demarcações se encontram 

confusas e falhas, mas aparecem também em nossa vida cotidiana, de forma branda e 

muitas vezes inquestionadas, como no caso das ilusões ou do amor por exemplo. 

Um exemplo claro disso se dá na própria estruturação do sujeito. No início da 

vida, o bebê pouco distingue entre seu ego e o mundo externo, as percepções e 

sensações advindas do mundo externo e aquelas que são produzidas no contato de seu 

próprio corpo ainda são muito indiscriminadas, e é ao passo que o ego se estrutura, e, 

com ele a fronteira com o mundo externo, que o bebê passa a distinguir gradativamente 

o outro e a si mesmo, fazendo com que essa divisão seja efetuada adequadamente. 

Existem diversas fontes de excitação e diferentes formas de acessá-las (por meio do 

choro para a mãe, ou pela auto-estimulação corporal), e é por meio do discernimento 

dessas formas de afetação e da busca pela excitação que o bebê vai “compreendendo” 

que existe o outro, ou seja, é “desse modo que pela primeira vez o ego é contrastado por 

um ‘objeto’, sob a forma de algo que existe ‘exteriormente’ e que só é forçado a surgir 

através de uma ação especial.” (Freud, 1930, p76). E é aí que o principio da realidade 

começa a ser introduzido. 



 

A partir das sensações desagradáveis e ameaçadoras que se impõe a partir do 

mundo externo, o bebê passa a buscar um ‘puro ego’ que vai sempre à busca do prazer e 

que tenta de diversas formas escapar do confronto com o ‘estranho e ameaçador mundo 

externo’. No entanto algumas dessas sensações desagradáveis são impossíveis de serem 

extintas sendo indissociáveis do ego por serem internas. Os traços mnêmicos não são 

esquecidos e ficam de alguma forma na memória do sujeito. 

A necessidade da crença em um Deus, em um Destino, como já foi discutida no 

“Futuro de uma Ilusão”, entra justamente no lugar do pai, de proteção e severidade do 

pai da infância. 

A arte e ciência, vistas por Freud como as mais altas realizações da humanidade, 

e de certa forma se identificam com a religião por ocuparem um lugar parecido na vida 

dos homens comuns. Freud afirma ainda que todo homem tem uma delas em sua vida, 

pois “A vida, tal como a encontramos, é árdua demais para nós; proporciona-nos muitos 

sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis. A fim de suportá-la, não podemos 

dispensar as medidas paliativas.”(Freud, 1930, p82) 

 O homem, sem dúvida busca em sua vida alcançar a felicidade, e é  essa busca 

que responde ao principio do prazer, no entanto, para que possamos buscar a felicidade, 

temos também que evitar a infelicidade, e Freud é muito claro quando diz que passamos 

em nossas vidas a buscar muito mais por evitar o sofrimento do que por buscar o prazer, 

ou seja, em nossas vidas a cautela vem antes do gozo. Isso porque os momentos de gozo 

são muito efêmeros e raros, diferente das situações desprazerosas que enfrentamos o 

tempo todo. 

Muitas são as formas que podemos fazer isso, às vezes buscamos a felicidade 

nos isolando para evitar o contato humano, ou, em última instância, o contato com o 

mundo externo, outro meio é o de entrar na comunidade humana e se aliar com o 

restante de um grupo em busca de objetivo comum, há ainda aqueles que preferem a 

intoxicação do corpo para se refugiar dos sofrimentos se entorpecendo. Existem também 

aqueles que desenvolvem, em forma de sintoma, uma fuga dos desprazeres, como na 

mania cujas sensações são muito próximas das de intoxicação, e onde não se sente 

nenhuma espécie de sofrimento. 

A felicidade, a princípio, pode ser entendida como a satisfação das pulsões. No 

entanto, ainda que “O sentimento de felicidade derivado da satisfação de um selvagem 

impulso instintivo não domado pelo ego é incomparavelmente mais intenso do que o 

derivado da satisfação de um instinto que já foi domado.” (Freud, 1930, p87), é 



 

impossível a busca das satisfações instintuais puras, visto que o ego não pode controlar 

todas as afetações e sensações vindas do mundo externo, e menos ainda aquelas que têm 

como origem o próprio mundo interno do indivíduo. Freud expõe que alguns iogas 

conseguem controlar seu corpo e seu interior e (em quase todos os casos por meio da 

reclusão) controlam o mundo externo, ou ao menos a forma como este incide sobre ele, 

como o afeta, no entanto desta forma torna-se necessário abnegar também os instintos 

naturais e sacrificar sua vida em prol deste objetivo. Freud diz que todo indivíduo segue 

(de forma bem menos extremada) na tendência de controlar seus instintos e isso se dá 

justamente pela incidência do princípio de realidade. Essa diversidade das maneiras de 

buscar a felicidade é a própria sublimação dos instintos que são assim redirecionados. A 

arte e a ciência são formas efetivas de sublimação, no entanto não se pode dizer que elas 

eximem o indivíduo de sofrimento.  

O único espaço em que o principio de realidade não está tão efetivamente 

presente é a imaginação, dela, pode-se dizer que é uma tentativa de viver o não 

sofrimento, de resolver os sofrimentos internamente, pois lá é como um refúgio do 

princípio de realidade. Uma obra de arte muitas vezes pode ser justamente uma 

externalização dessa ilusão à qual o artista tem em sua imaginação e, portanto deixa seu 

ambiente interno afetando não mais a si próprio exclusivamente, mas a todos que forem 

sensíveis à sua obra. 

Há diversas formas de tentarmos modificar as formas da realidade para que ela 

se adéqüe mais aos nossos desejos, há aqueles que a transformam radicalmente 

misturando seus conteúdos internos e externos, a quem chamamos loucos, há aqueles 

que têm pequenos delírios cotidianos, que tornam a realidade mais confortável, e há 

ainda os delírios em massa, que são as religiões. No entanto o que é comum aos três 

casos, é que quem delira não reconhece tal conteúdo como delírio, pois simplesmente 

integrou-o à realidade. 

A psicanálise entende o corpo e a natureza como coisas às quais estamos 

fadados, pois não se tem como fugir da força e da perenidade deles, nosso corpo adoece 

e morre, isso é natural e não há como mudar, e por isso tanto o corpo quanto a natureza 

são vistos como as duas primeiras causas de sofrimento, a terceira é a inadequação das 

regras à que somos impostos para que se dêem os relacionamentos sociais, inadequação 

essa que provém da inibição de nossos instintos, no caso das relações humanas como 

formas de sofrimento. É muito difícil ter essa idéia como admissível, pois sempre 

pensamos no outro como um companheiro sem o qual se torna quase que impossível 



 

sobreviver. A civilização comumente considera que se voltássemos a viver como os 

povos primitivos, poderíamos ser mais felizes, pois é essa forma de civilização ao qual 

estamos acostumados que no imputa a infelicidade. Vemos isso, por exemplo, quando 

pensamos na origem das neuroses. Pois as neuroses são frutos justamente da frustração 

para com a sociedade que lhe obriga a abdicar da realização de seus instintos. No 

entanto essa abdicação é uma característica desde os primórdios da civilização, como 

nas sociedade totêmicas por exemplo. 

Freud, já em 1930 fala das inovações tecnológicas que permitiram ao homem 

dominar a natureza de forma muito mais eficaz, forma essa que deu ao homem poder 

inclusive sobre o tempo e o espaço, isso mesmo antes da internet, dos celulares, ou da 

democratização das viagens aéreas, no entanto nem naquele tempo, nem hoje podemos 

ver os homens mais ou menos felizes por isso. Assim, o que se pode entender é que 

dominar a natureza não é o único objetivo do esforço cultural. Acerca da felicidade 

concebida pelos avanços tecnológicos e científicos, Freud diz que a tecnologia dá conta 

justamente das situações que ela mesma cria, e que portanto nem sempre é tão 

importante para nossa economia libidinal quanto parece. 

 

 “Aqui, porém, a voz da crítica pessimista se faz ouvir e 
nos adverte que a maioria dessas satisfações segue o 
modelo do ‘prazer barato’ louvado pela anedota: o prazer 
obtido ao se colocar a perna nua para fora das roupas de 
cama numa fria noite de inverno e recolhê-la novamente.” 
(Freud, 1930, p 95) 
 

Assim, poderíamos inferir que os homens de culturas e civilizações anteriores à 

nossa não foram nem mais nem menos felizes que nós, mas sentiam-se tão 

desconfortáveis com relação a sua civilização quanto nós nos sentimos. No entanto, 

afirmar tal inferência é inviável para uma pesquisa cientifica, pois tanto o que os 

homens sentiam em outros tempos é muito subjetivo e próprio de seu tempo quanto 

nossa visão e sentimentos daquilo também o é.  

Como cultura se entende a criação de objetos úteis ao homem, esses objetos 

nada mais são do que formas de potencializar os órgãos e funções do corpo que já não 

conta das necessidades -criadas?- pelo homem. Ou seja, os óculo, os telescópios, as 

lunetas potencializam a função dos olhos, assim, como as máquinas fazem de maneira 

mais rápida e eficiente aquilo que antes era feito com os braços; os aviões, navios, trens 

ou automóveis, são formas de dar às pernas um alcance milhares de vezes maior; o 



 

telefone dá aos ouvidos e as cordas vocais a possibilidades de um alcance inimaginável; 

a internet, as teleconferências são uma forma de estarmos presentes não só com nossos 

olhos (como no princípio a televisão nos possibilitava) mas também nossa imagem, 

alteramos a realidade que se dá do outro lado do mundo apertando um botão. Considero 

que essa lista poderia ser infinita, ainda mais com a globalização tomando proporções 

cada vez maiores a cada dia. Aquilo que vemos hoje, pelos avanços tecnológicos e 

científicos, era inacreditável até quando eram apenas criações em nossas imaginações 

ou dos contos de fada. A onipotência e onisciência que antes era atribuída aos deuses, 

hoje, é muito próxima do homem, no entanto, mesmo sendo quase deuses, não podemos 

dizer que os homens são mais felizes. 

No que concerne à civilização e as suas formas, ainda que o utilitarismo seja 

uma de suas principais características, ela tem ainda algumas características 

constitutivas que não apresentam nenhuma utilidade evidente. A primeira delas, a 

beleza, é uma necessidade muito peculiar da civilização, a natureza e a origem da 

mesma, ou do sentimento do belo são difíceis de serem descritos ou ao menos 

encontrados. Para a psicanálise esse também é um desafio sem solução, no entanto, 

Freud diz que a beleza e a atração possuem também a natureza de um impulso sexual 

inibido em sua finalidade. Limpeza e ordem, além da beleza, também são consideradas 

fatores de cultura e civilização, compondo as características não lucrativas da 

civilização. 

Outro fator que caracteriza a cultura é não só o trabalho intelectual e cientifico, 

mas a estima que os homens têm pelos mesmos. A civilização serve ao principio para 

regular as relações humanas, no entanto, “A vida humana em comum só se torna 

possível quando se reúne uma maioria mais forte do que qualquer indivíduo isolado e 

que permanece unida contra todos os indivíduos isolados.” (Freud, 1930, p101), ou seja, 

o poder passa do indivíduo para a comunidade. Para que a civilização possa ser efetiva é 

necessário que garantir que nenhum individuo possa ter algo que os outros da 

comunidade não tenham, nenhum direito a mais, e as mesmas restrições, portanto, a 

justiça se faz absolutamente necessária e indispensável. A liberdade, muitas vezes 

menor dentro da civilização é mais valorizada, pois se não há civilização, as restrições 

deixam de valer e, portanto a liberdade não se faz mais necessária, pois já é um a priori. 

Essa reivindicação à liberdade que se faz presente em muitos momentos na civilização 

pode ser tanto uma reivindicação contra um injustiça, quanto uma forma de reivindicar 

algo que diz da natureza primitiva do homem; pode nascer tanto de um individuo 



 

isolado, quanto de uma pequena comunidade, pode dizer respeito tanto à uma parte 

especifica da civilização quanto a ela como um todo. 

A civilização tem como uma das mais importantes bases a renúncia dos instintos 

em prol dos relacionamentos humanos. Porém, isso não se dá impunemente, e muitas 

vezes podemos ver que, se a perda não é economicamente recompensada, vários 

distúrbios decorrerão dela. Como em totem e tabu, Freud (1913) diz que na família 

primeva os irmãos perceberam que vários indivíduos são mais fortes do que um só, 

ainda que, esse um seja o mais forte de todos: o pai; e foi assim que se originou a vida 

comunal, no entanto, junto desta noção de coletivo vieram as restrições que os filhos se 

impunham mutuamente e com isso a necessidade de leis, ou seja, dos tabus.  

Para Freud o amor só se dá entre um homem e uma mulher, relaciona-se com a 

satisfação genital direta. Assim, quando se fala em outros tipos de relação aos quais 

comumente se dá o nome de amor, Freud diz que essas são relações cujo amor foi 

inibido em sua finalidade (genital). Ou seja, as relações entre pais e filhos ou entre 

irmão deveriam ter o nome de afeição, pois, não são consideradas por ele amor. 

 

“O amor genital conduz à formação de novas famílias, e o 
amor inibido em sua finalidade, as ‘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, p108) 

 

Entretanto, em certos aspectos, amor e civilização são incompatíveis 

principalmente no que diz respeito à família e à comunidade maior (a civilização), 

quanto mais unida a família, mais difícil seu ingresso na comunidade, todo adolescente 

passa por isso quando começa a se descolar da família em seu cotidiano. E isso se torna 

mais fácil com os ritos que sempre foram feitos para marcar a puberdade e essa 

iniciação. A sexualidade sendo ponto importante na economia libidinal da formação e 

desenvolvimento da civilização também passa, ela mesma, por uma série de restrições, 

sendo a primeira delas a proibição ao incesto, se estendendo em vários outros âmbitos.  

“Amar ao outro como a si próprio” é uma máxima que se encontra presente em 

diversos momentos históricos, até mesmo antes do cristianismo, no entanto, Freud se 

questiona como alguém pode amar o outro, sem que este outro mereça seu amor, e 

ainda, se ele merece, por que merece? Ele oferece algumas possíveis razões: ou o outro 

é semelhante a mim ou é melhor que eu, sendo assim um ideal do meu próprio eu, ou 



 

ainda, ele tem algum significado para mim ou para alguém que amo. Não poderia amar 

um estranho como amo aqueles que escolhi. A tendência é que tratemos o outro da 

mesma forma pela qual somos tratados por eles, assim, se ele nos mostra hostilidade, é 

com hostilidade que o trataremos, se nos mostra amor fazemos o mesmo por ele. No 

entanto, se a primeira idéia que nos ocorre é a de que sentimos mais hostilidade por um 

estranho do que necessariamente amor, assim, ele também o faz e, portanto, acabamos 

numa hostilidade recíproca.  

Assim, Freud traz a tona a máxima “o homem é o lobo do homem”, dizendo que 

a natureza dele é agressiva e que:  

  

“o seu próximo é, para eles, não apenas um ajudante 
potencial ou um objeto sexual, mas também alguém 
que os tenta a satisfazer sobre ele a sua 
agressividade, a explorar sua capacidade de 
trabalho sem compensação, utilizá-lo sexualmente 
sem o seu consentimento, apoderar-se de suas 
posses, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo 
e matá-lo.” (Freud, 1930, p116) 

 

A civilização o tempo todo se utiliza de esforços que forçam o homem a abdicar 

ou ao menos controlar esses instintos agressivos, tais como a necessidade de métodos 

para que as pessoas se envolvam afetivamente em relações amorosas inibidas em sua 

finalidade e daí também o mandamento de amar ao outro como a si mesmo. Assim, a 

agressão pode ser compreendida como constituinte e necessária para o homem e para a 

civilização, pois só nos unimos a certas pessoas no amor, pois temos outras em quem 

despejamos toda nossa agressividade. Isso é visto por toda parte em inúmeros 

momentos históricos e na verdade, pode ser compreendido como a base da exclusão, os 

pequenos grupos se baseiam num ódio aos que à ele não pertencem, e isso os faz 

permanecerem no amor. Freud nos oferece vários exemplos de rixas ao longo da 

história, inclusive, a dos cristãos que, mesmo postulando amar ao outro como a si 

mesmo, agrediam e odiavam aqueles que não partilhavam da mesma fé que eles. À esse 

fenômeno Freud chamou de ‘narcisismo das pequenas diferenças’. E, não precisamos ir 

muito longe para observar isso, à identidade do brasileiro está incrustada o ódio pelos 

argentinos, e as rixas entre paulistas e cariocas, atravessam inúmeros âmbitos da vida 

tanto de um quanto de outro. 



 

A princípio, Freud distinguia a libido como própria de relações e instintos 

objetais (amorosas, sexuais), diferentemente dos instintos do ego, no entanto Freud, 

com sua teoria do narcisismo, chegou a conclusão de que a libido é própria também do 

ego e não apenas dos objetos, isso fica muito claro ao pensarmos que antes de ter uma 

escolha objetal, a libido é toda voltada para o próprio ego, ou seja, a energia de que 

estamos falando já existiam antes de existirem as escolhas de objetos, mas 

simplesmente era toda investida no próprio ego, e é isso que caracteriza o narcisismo. 

Freud postula que a libido é originada no ego como energia narcísica e que apenas 

posteriormente é voltada para os objetos em forma de libido objetal, entretanto, em 

certas circunstâncias ela se volta para o ego novamente. 

A necessidade de sempre ter alguém em quem “despejar” a agressividade serve 

ao justo propósito de colocar fora a agressividade de dentro, para que ela não se vire 

contra si em forma de auto destruição. Ao falar das pulsões, Freud diz que há algo, que 

ele denomina como pulsão de morte, que deseja a destruição e que é inato ao homem, 

ou seja, está falando dessa agressividade como constituinte do homem. Quando esse 

instinto é colocado para fora de forma inibida em sua finalidade, dirigido para outros 

objetos, de forma moderada, proporciona satisfação ao ego. Esse instinto de agressão e 

destruição é original ao homem e, no entanto é também o maior impedimento à 

civilização.  

Para Freud o sentido da evolução da civilização pode ser assim definido  

 
“Ele deve representar a luta entre Eros e a Morte, 
entre o instinto de vida e o instinto de destruição, tal 
como ela se elabora na espécie humana. Nessa luta 
consiste essencialmente toda a vida, e, portanto, a 
evolução da civilização pode ser simplesmente 
descrita como a luta da espécie humana pela vida.” 
(Freud, 1930, p126)  
 

O desejo de agressividade, uma vez que tem de ser dominado para que a 

civilização possa seguir seu curso, volta justamente de onde veio: do ego. Entretanto, no 

caso da introjeção desse desejo de agressividade, ele volta na forma do superego, se 

colocando contra o resto do ego com a mesma agressividade que não pôde ser satisfeita 

de outro modo e, à essa tensão damos o nome de sentimento de culpa. 

A princípio esse sentimento de culpa surge do medo de que os pais ou aqueles 

que nos amam descubram nossa intenção de fazer algo mal, e deixem de nos amar, 



 

assim, conforme o lugar dos pais de dizer o que é bom ou mau se transfere para a 

comunidade social, essas leis vão sendo internalizadas em forma de superego. Nesse 

momento deixa de haver uma separação entre o fazer e a intenção de fazer, pois ambos 

são sentidos pelo superego. “O superego atormenta o ego pecador com o mesmo 

sentimento de ansiedade e fica à espera de oportunidades para fazê-lo ser punido pelo 

mundo externo.” (Freud , 1930, p129) 

A má sorte e tudo aquilo a que estamos expostos em nossas vidas cotidianas, só 

nos faz conceder ao superego maior autoridade, isso porque, quando algo de ruim nos 

acontece, sentimos que não somos mais amados pelo “destino”, por deus, pelo pai, e, 

conseqüentemente nos voltamos ao representante do pai, o representante da lei no 

aparelho psíquico, o superego. Ou seja, primeiramente o sentimento de culpa se origina 

da renúncia às satisfações instintivas, quando o medo é de uma autoridade externa, e, 

posteriormente esse medo é do próprio superego, e, nesse caso além das renúncias, se 

faz necessário a punição, pois o superego percebe o desejo que precede a renúncia, e, 

portanto pune-se de qualquer maneira. 

Assim o superego, nasce da agressividade que seria destinada ao pai, à 

autoridade do pai, ou seja, é uma instância do aparelho psíquico que cumpre tanto o 

lugar de autoridade quanto o de punição redirecionando a agressividade para o ego, ou 

seja, para si mesmo. O sentimento de culpa aparece tanto no ato quanto na intenção, no 

entanto quando dizemos do ato estamos nos referindo ao remorso, e só então as coisas 

podem ser mais claramente diferidas.  

O sentimento ou consciência de culpa está presente em todas as neuroses, no 

entanto é na neurose obsessiva que ele se faz notar mais claramente, pois nesta, ele 

domina toda a consciência e vida do paciente, enquanto nas outras neuroses, apesar de 

presente, ele se encontra inconsciente, neste caso, que é o mais comum, apesar de não 

perceber o sentimento de culpa, o indivíduo sente um mal estar, uma insatisfação da 

qual não sabe a origem nem a natureza.  

 

 “O medo desse agente crítico (medo que está no fundo de 
todo relacionamento), a necessidade de punição, constitui 
uma manifestação instintiva por parte do ego, que se tornou 
masoquista sob a influência de um superego sádico; é, por 
assim dizer, uma parcela do instinto voltado para a 
destruição interna presente no ego, empregado para formar 
uma ligação erótica com o superego.” (Freud , 1930,p139)  
 



 

A estruturação do sujeito e a da civilização tem natureza e objetivos muito 

similares. O que difere um processo do outro é que no desenvolvimento do indivíduo, o 

elemento maior é o da busca pela felicidade, do princípio do prazer, que de certa forma 

podemos chamar de egoísta; já no caso da civilização, a ênfase é a criação de laços 

sociais, uma unidade a partir de indivíduos destacados. É importante notar que no caso 

do desenvolvimento do indivíduo, a necessidade de laços sociais se faz necessária (no 

caso a cultura) e no caso da civilização a busca da felicidade também está presente, mas 

em segundo plano. Freud fala ainda do desenvolvimento de um superego da civilização, 

e diz que, tal como o superego do indivíduo, ele nasce da lembrança de líderes do 

passado e se coloca como um medo da consciência. Ao falar das exigências do superego 

individual, Freud afirma que “Se as trazemos ao conhecimento consciente, descobrimos 

que elas coincidem com os preceitos do superego cultural predominante.” (Freud , 1930, 

p140). Os ideais e exigências deste superego cultural são administradas sob o título de 

ética.  

Freud termina esse ensaio dizendo que a comparação entre a estruturação do 

sujeito e a estruturação da sociedade, aproxima muito um do outro e, que, portanto 

poderíamos nos questionar acerca de uma neurose social, mas, prefere não continuar em 

tal investigação, no entanto, deixa a sugestão de que posteriormente alguém se 

apropriasse dessa questão e pensasse na possibilidade de uma patologia social. 

Herrmann, ao meu entender, seguiu essa sugestão pensando não só em uma neurose 

social, mas ousando falar em uma psicose social, a psicose de ação. Mais tarde nesse 

trabalho discutiremos essa questão que se faz necessária para a compreensão do lugar 

do corpo na contemporaneidade a partir dos referenciais utilizados neste trabalho.  

 

  



 

3.2 Ramos  ou “Aproximações da teoria crítica” 

 

Ramos (2004), em seu livro “A Dominação do Corpo no Mundo Administrado” 

traz à tona as questões do mundo capitalista e de como se dá hoje a relação entre 

sociedade e indivíduo. Se entendermos que o homem deixou de tentar se privar do gozo 

e das paixões instintuais, passamos então a compreender o mundo civilizado como um 

mundo administrado, onde o gozo e as paixões deixam de ser excluídos para serem 

dominados, ou seja, a sociedade passa a dominar o gozo e as paixões colocando-os a seu 

serviço, assim, quase toda forma de satisfação do indivíduo fica a favor da manutenção 

e do fortalecimento dos interesses da sociedade. 

Para Ramos, assim, como para Freud é impossível pensar no indivíduo sem que 

se pense na sociedade, ou seja  

 

“(...) pensar o psiquismo de um indivíduo sem levar em 
conta sua determinação social é perder o indivíduo em 
questão ou impor a ele a explicação do que ele não é. 
Da mesma forma é uma violência pensar o indivíduo 
como fruto social sem resguardar ao menos 
teoricamente um limite para sua autonomia e 
particularidade” (Ramos, 2004 p23)  
 

A tensão entre indivíduo e sociedade nos remete à algo que não se pode 

compreender pois se trata de uma irracionalidade, entretanto, é nessa tensão que residem 

os elementos através dos quais se pode compreender tanto um quanto outro. E é nessa 

própria tensão que se encontram os fenômenos de dominação social e de resistência do 

individuo “Sem o estudo da internalização do social e de sua transformação em segunda 

natureza pelo ou no indivíduo, a irracionalidade deste processo permanece como 

obstáculo a qualquer transformação possível” (Ramos 2004 p 28). 

Ramos nos fala então que há duas respostas à questão da socialização do gozo, a 

primeira é a de que “o gozo faz parte da essência do particular invadida e controlada 

pelo social” (Ramos 2004 p32) e a segunda é de que essa essência se constitui pela 

invasão da nova espécie de barbárie totalitária e que dessa forma a essência seria 

construída historicamente naquilo que Lacan chama de gozo. O sujeito aqui é 

compreendido sempre como histórico assim como a barbárie e o gozo. Ou seja, cada vez 

mais podemos ver o indivíduo e a sociedade como uma mistura onde não há como se 

separar a não ser teórica e hipoteticamente um do outro. O indivíduo constitui a 



 

sociedade e a sociedade constitui indivíduo. Para Lacan o gozo é considerado no interior 

das determinações sociais deste sujeito histórico. Surge então uma charada a ser 

respondida (se é que há uma resposta): o gozo particular que foi apropriado pelo social 

ou é o contrário? 

Ramos remete-se à Lacan para falar da questão do utilitarismo, afirmando que o 

gozo é: 

 

“(...) a expressão suprema da internalização de um 
utilitarismo, de um pragmatismo e de um formalismo 
próprios de um mundo pautado pela racionalidade 
instrumental. Neste sentido o gozo pode ser 
compreendido como a medida subjetiva do ‘puro saber’ 
que a articulação meios-fins alcançou ao dominar 
todas as dimensões do privado”. (Ramos 2004 p 35) 

 

O gozo, na teoria lacaniana é considerado “justamente a ausência de conflito 

entre superego e id, que nos permite compreender a satisfação inconsciente como um 

imperativo ‘formal’” (RAMOS 2004 p36). Entretanto, se aceitarmos esta 

correspondência tão direta entre a aparente ausência de contradições sociais e de 

conflitos psíquicos corremos o risco de reduzir um fenômeno ao outro.  

 A culpa e a vergonha fazem com que os indivíduos se auto-controlem. Assim, as 

proibições sociais vão se tornando proibições individuais. Pensando na questão do 

consumismo e até – porque não? – na questão toda da necessidade de culto ao corpo, 

poderíamos nos perguntar se o pecado está no consumo, ou se está na necessidade que 

se cria e a falta de condições para que todos possam ter acesso aos mesmos bens; o que, 

de certa forma, faria do consumo mais uma vítima de todo um esquema social que nos 

leva a esse consumismo exacerbado, quase como um bode expiatório do sistema. 

Ramos remete-se à Adorno, para dizer que o problema não está na fome, mas na 

saciedade.  

Quanto maior o poder de compra de uma pessoa, maior é a sua sensação de 

liberdade, assim saímos de um sistema qualitativo no que diz respeito ao consumo e 

passamos à um imperativo do quantitativo, ou seja, já não importa mais o que se compra 

ou para que se compra, o que importa é o puro ato de comprar, o quanto se compra e o 

quanto se pode comprar. E, além disso, o próprio ato de comprar se torna um dever 

moral, o consumismo passa de satisfação à necessidade.  



 

 O indivíduo torna-se “psiquicamente adequado ao sistema”. O mundo vai sendo 

inteiramente coisificado, inclusive as pessoas, o corpo, as relações; há certa satisfação 

no próprio coisificar, tanto o outro como a nós mesmos. O consumismo deixou de 

preceder o gozo para ser o gozo. “O consumismo e suas relações com o gozo (misto de 

prazer e sofrimento, de vício e virtude, de dever e paixão) refletem o casamento entre os 

aspectos anticivilizados e subversivos da pulsão e o controle social” (Ramos, 20004 

p53). O sistema agora toma conta da satisfação, não há mais satisfação fora do sistema, 

assim, podemos dizer que o capitalismo, não depende mais do gozo para se manter, mas 

de certa forma o gozo é que depende do capitalismo.  

A compulsão torna-se uma forma de elaboração da perda, da eterna perda do 

efêmero da contemporaneidade, tudo torna-se o tempo todo obsoleto, e, com isso, 

estamos o tempo todo perdendo e o tempo todo consumindo para elaborar as perdas, 

tornando-se esse um ciclo vicioso do homem moderno. 

A necessidade da troca de carro, de celular, de computador, ou até de parceiros, 

dá-nos a impressão de estas serem coisas já consumidas; as relações, o desejo e o amor, 

cada vez mais se dão também na lógica do consumo e estamos todos esperando a 

novidade para substituir o velho. Saímos assim da lógica do uso e caminhamos para a 

lógica da troca. Assim a satisfação parece maior, melhor, mais concreta.  

 Muitas são as questões consideradas próprias do humano, o trabalho é uma 

delas. No entanto, Ramos, apoiando-se em argumentos de Freud e Adorno, diz que a 

naturalização de certos aspectos humanos, como o trabalho, por exemplo, não passa de 

uma tentativa de esconder a desarmonia existente na relação indivíduo sociedade, e que, 

na verdade o homem apenas trabalha para manter seu princípio de auto-conservação e 

ainda, por causa de coerção social. No entanto, se essa coerção fosse vivenciada, 

percebida como externa a agressão que ela suscita seria contra a civilização, e o feitiço 

se voltaria contra o feiticeiro, no caso, a própria civilização. Mas o que acontece é que 

essa coerção é internalizada assim como a agressão que acaba sendo dirigida ao ego.  

 O medo hoje, na sociedade regida pelo consumo, não é mais medo do castigo, 

como o era na religião, hoje o medo é justamente o medo do vazio. Comprar e 

consumir, hoje são quase sinônimos de viver.  

 

“Trabalhamos para evitar a Angústia provocada pela 
coerção interna, ou seja, temos medo de nossas pulsões 
porque, desde há muito tempo, tem sido ensinado que elas 
implicam a oposição à civilização. Além disso, como ela é 



 

interna, sua origem social não transparece” (Ramos, 2004, 
p67) 
 

Na civilização de hoje, podemos ver que ao invés de tomar conhecimento das 

proibições, o que acontece é que os indivíduos trocam os objetos de satisfações, de 

forma que eles nem cheguem a entrar em contato com tais proibições, ou seja, o mundo 

de hoje é baseado em uma administração das satisfações. Satisfações essas que 

respondem a um ideal cultural, que por sua vez diz respeito a um ideal narcísico. 

 O vínculo que une os homens não é racional. A partir de Freud, Ramos diz que 

“A realidade contemporânea, marcada pela sociedade de massas, elimina o ego. O 

indivíduo perde a diferenciação e a capacidade de agir com mediação. O homem passa a 

agir de maneira automática.” (Ramos 2004, p72) 

A sociedade passa a ocupar para o homem o mesmo lugar que a natureza ocupa para o 

animal. Para o homem a sociedade é uma segunda natureza construída historicamente. 

 A coisificação, à qual já nos referimos, tem como natureza a ausência do medo e 

da sensibilidade, ou seja, quanto mais automático, menos sensível, mais coisa. O corpo-

coisa que Ramos se remete é o corpo que deixa de ser sujeito e passa a ser coisa, a ser 

máquina.  

“A angústia é o bicho internalizado que se tornou parte de cada um” (Ramos, 

2004, p 74) Ou seja, por mais que tentemos nos entregar, entregar nossa vida, nosso 

corpo, nos coisificando para fugir da ameaça de exclusão social, e por mais bem 

sucedidos que sejamos nessa desvitalização necessária, a angústia volta para nos pegar 

onde o bicho, o predador, a exclusão social não pegou.  

A angústia assim é um sinal de que ainda há vida por trás desse esvaziamento 

que se veste de morte, ainda que por vezes a sentimos e percebemos como morte. “A 

angústia, em sua própria dialética, é simultaneamente a denúncia e a proteção do 

indivíduo concreto diante da sociedade irracional.” (Ramos, 2004, p75) 

O ser humano desde o princípio torna-se um eu com o outro e contra o outro, 

sendo que, esse outro que subordina o princípio do prazer ao princípio de realidade – 

tanto na esfera social e histórica quanto na esfera individual (no complexo de Édipo) – é 

o pai. O pai é sempre o primeiro outro. Assim, no âmbito social o líder (que é um 

representante do pai) vai sendo colocado na figura de massa nos agrupamentos que se 

configuram na contemporaneidade. 



 

Ramos, citando Marcuse diz que com as mudanças socioeconômicas da 

sociedade, a idéia de pai como agente castrador e sua internalização na forma de 

superego já não fazem mais sentido. Com isso articula que a sociedade “age diretamente 

sobre o ego por meio do ideal de ego exterior – ou seja, pela imposição e administração 

de modelos imaginários. Há que se somar a isso o fundamental processo de 

enfraquecimento do ego submetido às sociedades de massa” (Ramos, 2004, p81) No 

lugar do líder entrariam representantes coletivos, ou seja, ideais do ego exteriorizados.

  

 

 “Hoje cada vez mais, a socialização é instrumentalizada 
por modelos imaginários, pré moldados e, portanto, irreais 
ou aparentes. Hoje cada vez mais, as ligações entre as 
pulsões e os modelos idealizados são automáticos, sem a 
mediação da consciência ou de um ego, hoje 
enfraquecido.” (Ramos, 2004, p82) 

 

Para Marcuse o consumismo pode ser entendido como substituto da satisfação 

oferecida pelo líder (seja ele concreto ou abstrato), que na contemporaneidade se 

encontra ausente. “O consumo, a partir daí, atende não só às necessidades físicas (ao 

vazio do estômago), mas também à carência psíquica, ao vazio da alma, sem, no 

entanto, desta forma, jamais preenchê-la”. (Ramos, 2004, p85) 

Desta forma o ideal de ego torna-se não só o objeto, mas o próprio ato de 

consumir, que se repete amiúde, com isso o objeto de consumo pode ser qualquer um. 

Acaba-se por se consumir o próprio consumo. Os fins tornam-se os meios e a satisfação 

parece ilusoriamente imediata.  

A fetichização da pulsão de autoconservação faz com que erotizemos inclusive 

as nossas necessidade orgânicas dando a elas um status, um nome, um slogan, ou seja, 

precisamos até que nossa fome seja satisfeita por uma determinada marca. A satisfação 

orgânica se tornou mediada pelo consumismo. 

Nossa sociedade é dominada muito mais pela permissividade do que pela 

proibição, mas é igualmente dominada. Ramos sugere que a sublimação talvez esteja 

cedendo espaço para a identificação, e, retomando Freud que dá a esta, lugar vital para 

os processos civilizatórios, nos diz que talvez o indivíduo esteja deixando de sublimar, 

ou seja, de criar para evitar os sintomas, a perversão, o recalque ou a destruição e 

passando a simplesmente imitar. Assim, Ramos diz que estamos passando por um 

processo de dessublimação. 



 

 
“A dominação gradativa do particular conseguiu 

transformar em público o que outrora fora privado: as 
exigências pulsionais que, em nome do indivíduo, 
contrariavam as exigências socioculturais, tornaram-se elas 
própria, exigências sociais.” (Ramos, 2004, p93) 

 

A natureza da excitação tornou-se determinada socialmente e o ideal de ego 

determinado externamente. A satisfação assim é experimentada na massa, levando à 

dissolução do indivíduo. E o próprio gozo vai tornando-se mercadoria. “O gozo não é só 

a internalização de uma ‘moral perversa’, mas representante de um controle externo da 

pulsão” (Ramos, 2004, p94) 

Antes tínhamos parte dos mal-estares inconscientes e vividos como pertencentes 

à repressão, hoje a própria repressão é recalcada, e assim não a sentimos, 

experimentando desse modo uma liberdade ilusória, uma liberdade que aprisiona. A 

essa alienação, Ramos dá o nome de dessublimação repressiva. “Com a imposição 

externa do prazer ao indivíduo, o princípio de realidade se converte no princípio do 

prazer” (Ramos, 2004, p95) 

Na sociedade onde o prazer é um imperativo externo, os fins são tão 

superestimados, que os meios se tornam cada vez mais vazios, e, no entanto, vivemos 

de meios sem quase nunca chegarmos aos fins, vivemos da mera possibilidade e 

promessa de prazer. O virtual toma o lugar do onírico ou do fantástico dando àquilo que 

é próprio do princípio do prazer um lugar na realidade. 

Ramos, se referindo à uma das críticas de Adorno à Freud, questiona se a 

linguagem do id, que até então era negada, hoje, no mundo administrado, é assimilada e 

dominada. “No mundo dos sonhos, como fora dele, cada vez mais, as imagens ganham 

consistência material, tentam valer por si, enquanto as palavras perdem 

representatividade.” (Ramos, 2004, p97)  

Ou seja, vivemos na era do pré-prazer, do prazer preliminar, onde os meios e os 

fins se confundem. O prazer que temos antes mesmo de sentir prazer, dominou o 

próprio prazer? 

 

“Situamos nas perversões, assim, a lógica pulsional do 
mundo administrado: uma heteronomia e uma impotência 
ao mesmo tempo reconhecida e denegada na forma da 
compulsão à satisfação; compulsão esta que tem, 
simultaneamente, um caráter de resistência diante da 



 

opressão do todo e das mutilações ao prazer por ele 
impostas e um caráter de entrega ao mesmo todo, 
assumindo suas formas infantilizadas de satisfação. Temos 
aí a dupla face da dialética do gozo como compulsão: 
resistência e sacrifício.” (Ramos, 2004, p99) 

 

A dominação do indivíduo alcançando as pulsões alcança também o corpo, uma 

vez que as pulsões têm sempre além de sua parcela psíquica, uma parcela corporal.  

Apesar de tantas críticas e da afirmação deste esvaziamento daquilo que é 

próprio apenas ao indivíduo, ou seja, dessa entrega constante ao desejo e satisfação nas 

massas, Ramos afirma que o ser humano ainda não se entregou por completo a essa 

passividade frente ao social; diz que, apesar de tudo, ainda há tensão entre indivíduo e 

sociedade. 

Ramos, citando Adorno e Simpson (1994), faz uma primeira tentativa de nos 

mostrar isso com a questão da infindável obsolescência como uma forma de resistência 

do indivíduo para com aquele objeto à que fora provisoriamente levado a adorar. 

Explico: para que o indivíduo aceite aquilo que lhe é imposto pela indústria cultural, ele 

gasta uma energia, que poderia ser usada para a transformação, ou seja, ele gasta sua 

energia e espontaneidade tentando realmente gostar daquilo que lhe é imposto. À  esse 

movimento que lhe é tão sofrido e repleto de esforço, não se pode denominar 

passividade. Ramos nos fala, ainda referindo-se à Adorno e Simpson que a mesma 

energia gasta em transformarmos em insetos passivos poderia ser gasta para resistirmos 

e nos transformarmos em homens. 

 

“Por tudo isso, as resistências contra a dissolução do 
indivíduo se expressam nas insanidades, nas angústias, 
nos sintomas psíquicos, nos acessos de fúria, nas 
ambivalências, nas depressões, nas esquisitices, e em tudo 
que possa novamente apontar para a vida espremida em 
estratos psíquicos ainda não totalmente dominados.” 
(Ramos, 2004, p104) 

 

Assim, há duas formas do homem experimentar suas resistências, uma aceita a 

mutilação à qual estamos expostos – e por meio da crítica ou “de movimentos concretos 

de transformação social”, faz com que o homem traga à consciência a sua mortificação 

perante o social – esta forma pode aparecer tanto na racionalização quanto no ato de 

fúria. A outra forma é a recusa em aceitar essa mutilação e converter toda sua energia 

em se adaptar à sociedade ou se “insetificar” – virando um inseto em meio a tantos 



 

outros, totalmente maquinizado – como nos fala Ramos. É essa segunda forma de 

resistência que faz com que o ego torne-se cada vez mais esvaziado e se entregue às 

satisfações infantis da cultura e do entretenimento administrados, ou seja, às satisfações 

repressivas. No entanto, ambas cabem dentro de um mesmo ego, se levarmos em conta 

que hoje o ego além de enfraquecido se encontra cindido, ainda que resista à total 

administração. Assim, o que encontramos é um ego clivado, cindido que sente e se porta 

das duas formas ao mesmo tempo, resiste e se entrega concomitantemente.  

As satisfações repressivas estão fundamentadas nas “pulsões parciais não 

unificadas”, ou seja, dizem de uma repressão do indivíduo. 

Com essa regressão o indivíduo passa a confundir o amor com domínio, com a 

posse e assim relaciona-se com objeto amado de forma ambivalente, na qual os 

sentimento de amor e ódio coexistem de forma indiferenciada. 

A diferença entre a clivagem do ego e o mecanismo próprio do recalque, é que, 

no recalque, como forma de solucionar um conflito dado nas instâncias do aparelho 

psíquico (ego id e superego), para que um conteúdo seja contemplado é necessário que 

outro seja recalcado, ou seja, tornado inconsciente, enquanto na clivagem do ego, 

sentimentos opostos coexistem sem que um deles tenha de ser renunciado. Dessa forma 

não há conflito entre id e superego, ou entre os desejos do id e os sacrifícios impostos 

pela realidade externa, mas sim um conflito interno dentro do próprio ego. O ego então 

torna-se cindido. “Além disso, por estarem lado a lado, podem permanecer conscientes 

ao indivíduo.” (Ramos, 2004, p108) 

As contradições sempre tão presentes nas sociedades, hoje, na 

contemporaneidade se encontram mais presente num mesmo indivíduo, do que jamais o 

foram. O ego unificado, na sociedade contemporânea talvez não suportasse os conflitos 

aos quais o sujeito encontra-se exposto.  A clivagem do ego seria então a forma de 

defesa mais possível/efetiva para este indivíduo.  

A aproximação do indivíduo desta sociedade com a clivagem do ego justapõe 

mais uma vez a contemporaneidade e a perversão, pois este é – a clivagem do ego – a 

princípio, um mecanismo que Freud usou para descrever a perversão. 

“Na sua cisão ainda encontramos a tentativa de opor-se à sociedade opressora, 

seja por meio da fúria, da angústia ou da crítica, sacrificando-se, ao mesmo tempo, para 

conservar-se.” (Ramos, 2004, p110) 

 

  



 

3.3 Para Herrmann  ou “A aproximação ao ato” 

Pensando no gozo dominado e no fazer pelo fazer, gostaria, neste momento de 

expor uma teoria bastante recente de um estudioso brasileiro da psicanálise, Fábio 

Herrmann. Serão introduzidos aqui alguns de seus conceitos que fazem muito sentido 

dentro dessa discussão. Para isso, no entanto, devo situar a forma que o autor vê a 

sociedade contemporânea, para que possamos compreender, ainda que brevemente seus 

conceitos de ruptura de campo, psicose de ação, regime do atentado e do ato puro.  

Herrmann, no livro “Psicanálise do Quotidiano” faz uma reflexão das maneiras 

de ver o mundo e de como podemos pensá-lo na contemporaneidade, dando ênfase, 

logicamente, à maneira com que a psicanálise olha o mundo. Ele, assim como Freud, 

Ramos e os outros autores que lançam um olhar para a sociedade, diz que a psique a 

sociedade não podem ser pensadas separadamente. 

 

“É que a psique que nos usa como lugar de sua ação, mas 
que nós temos a ilusão de dominar como a um instrumento, 
não é de nossa fabricação pessoal, cria-se no real, 
desenvolve suas propriedades historicamente e é infundida 
no indivíduo por seu tempo e sua cultura, moldando-o ao 
estilo presente de pensar” (Herrmann, 1997, p131) 

 

Ele atenta aos raros momentos em que paramos para pensar no mundo em que 

vivemos, dizendo que a opinião, é a ferramenta que usamos para nos conectarmos ao 

mundo, porém, no ato de opinar o sujeito se coloca superior ao mundo; ele coloca valor 

de juízo sempre verticalmente, como se não fizesse parte daquilo que está em questão, 

como se a opinião fosse dada de fora.  

Herrmann fala do mundo não só como algo que confrontamos em nossa vida 

quotidiana, mas também como algo que nos define, que define nossa psique. Assim, o 

mundo é concebido não só pelo pensamento, mas também pela emoção e nossa reflexão 

sobre o mundo é sempre ativa e não apenas reflexiva.  

Acerca das relações que se dão no mundo, Herrmann introduz a noção de 

campo: “Toda relação é suportada por um campo (...) um sistema produtor subjacente – 

uma espécie de inconsciente relativo.” (Herrmann, 1997, p133) Desde as relações 

individuais de menor importância em nosso cotidiano até as grandes relações entre as 

nações. E são esses campos que nos permitem dar sentido a essas relações, aos objetos; 

sentido individual e/ou social.  



 

Nas relações, lidamos com esses campos de diferentes formas em diferentes 

contextos. Herrmann nos traz dois exemplos que ilustram muito bem essas diferenças. 

Primeiramente na ironia, quando a brincadeira está perto de ofender a pessoa que está 

sendo ironizada, o sujeito a lembra que aquilo não passa de uma brincadeira, e assim, 

deixa de ser uma ofensa. “O campo do é de brincadeira modula o dito e exclui a 

ofensa.” (Herrmann, 1997, p134). Já no segundo exemplo por meio da interpretação, o 

psicanalista se utiliza da possibilidade de ofensa, da mudança de sentido daquilo que o 

paciente está falando, ele desdobra as emoções do paciente, para que em algum 

momento aquilo que era antes quase ofensa possa mudar de sentido, ou seja, para que 

haja a ruptura do campo da relação como estava se dando.  

Com a ruptura dos campos, o que está em jogo é o sentido daquilo que se fala. 

O analista brinca com os sentidos desrespeitando propositalmente o sentido que o 

paciente dera a certo conteúdo, levando-o a repensar o conteúdo num outro contexto, 

dentro de outro assunto com um novo sentido que era antes inconsciente. O analista 

liberta os sentidos do engessamento por meio das interpretações. E é na vida cotidiana 

que se dá esse emaranhado de campos, aos quais a psicanálise se propõe a elucidar. E é 

isso, mais do que o método clínico da interpretação, que nos propomos a pensar e 

abordar nesse trabalho, assim, ainda que pudéssemos adentrar o contexto da 

interpretação para Herrmann, o que nos renderia muito, vamos nos ater ao que nos 

propomos a discutir. 

A psique é produtora viva de sentidos, ela não pode ser reduzida ao fenômeno 

puramente individual ou social.  

Herrmann distingue real e realidade: 

 

“Realidade é a representação aparencial do mundo, 
compartida pelos homens, a face do real que se pode 
mostrar e que, freqüentemente, nos ilude e desilude. Real é 
a profundidade produtora, que possui o vício de esconder-
se por trás de seus produtos: identidade e realidade.” 
(Herrmann, 1997, p134) 

 

Cabe a cada uma das ciências humanas um estrato específico do real, à 

psicanálise cabe a psique e seus campos. No entanto, os campos estão sobrepostos uns 

aos outros, não são estáticos, e, para que possamos entendê-lo, precisamos vê-lo tanto 

no sentido que o sujeito dá a ele, quanto na forma que usamos para elucidá-lo.  



 

Em certos momentos culturais do mundo, certo campo do devir social se 

sobressai aos outros, cabe ao psicanalista apenas evidenciá-lo. O que se mostra uma 

enorme empreitada, pois, na maioria das vezes esse campo dominante, para quem o 

vive, simplesmente parece o natural, o óbvio, o possível, talvez o único possível, quase 

inquestionável. Portanto a tarefa de romper esse campo dominante é descrita por 

Herrmann como árdua ou até impossível. 

O campo dominante age sobre os outros de forma a ser tanto seu ponto de 

partida como seu ponto de chegada, assim, ele é tal como um absoluto provisório. No 

delírio, a psique humana deixa-se dominar por uma só idéia, ou seja, todo seu campo é 

dominado por essa idéia, dominando o sujeito e definindo seu mundo.  

A ilusão do mesmo é a certeza que temos naquilo que está posto, ou seja, 

tendemos à acreditar na representação convencional do mundo. A moralidade está 

radicada nesta ilusão do mesmo.  Nesta realidade onde somos como nos representamos, 

“O regime da moralidade quotidiana nega toda opção moral, portanto o dever ser assim 

funda o assim é.” (Herrmann, 1997, p136) 

Neste mundo onde reina o regime da moralidade, parece-nos óbvio que se queira 

conhecer todas as regras e leis às quais o mundo está exposto. Ou ao menos ter a 

sensação de que se lhe conhece. Tanto a educação como as religiões, produzem tal 

visão, assim, tendem à transformarem-se em algo como um sistema absolutista.  

 

“A este momento da moralidade, cabe, portanto o nome de 
processo autoritário, não apenas porque ele se valha de 
uma espécie degradada de autoridade moral, mas 
principalmente porque transforma o ato de pensar em 
imposição de sentidos fixos sobre todos os seres do mundo: 
o processo autoritário é a ambição da moralidade de 
impor-se ao mundo todo em que vivemos.” (Herrmann, 
1997, p137) 

 

Porém, ao falarmos de processo autoritário, não estamos falando de uma 

imposição por força bruta, mas de uma imposição sutil que tem nas palavras e no 

discurso sua arma mais poderosa. 

A psique autoritária descrê das relações daquilo que foi dito e aquilo que foi 

feito, mas descrê por uma razão crítica, descrê por crer na inexistência de tais relações. 

“E é assim que chega a encarar mundo e discurso como duas faces de uma mesma 

mentira monumental, que sua disciplina procura corrigir.” (Herrmann, 1997, p138) 



 

Assim, se não há discriminação entre as diversas verdades/mentiras, o que se 

escolhe para acreditar é sempre uma verdade conveniente, verdade esta que não é mais 

ou menos verdadeira – sob critérios objetivos – que as outras verdades possíveis, mas 

que traz consigo uma intenção mais correta. Pois, se todas as verdades não são mais do 

que disfarces de intenções, devemos então ao menos escolher a intenção mais correta. 

“A psique autoritária vale-se das figuras do discurso: da hipérbole para as 

conquistas, da anfibologia para os fracassos, do eufemismo para os atos de força.” 

(Herrmann, 1997, p139) Assim são as idéias que constroem o mundo em que vivemos. 

A forma com que contamos o mundo é que vai o definindo, e hoje, há ainda um ponto 

importante que define o momento que vivemos, pois a história de hoje é contada pela 

mídia, mas mais do que isso, ela é também criada pela mídia. 

A partir dessa idéia de que a sociedade tem a mentira como sistema de 

pensamento, Herrmann afirma que na mentira autoritária, passamos a um estado no qual 

as coisas já não mais importam, o que dizemos ou fazemos é irrelevante, o que importa 

é a intenção ou os supostos ideológicos que estão por trás de uma sentença proferida. 

Dessa forma, as idéias passam a ser coisas. Assim, visando às intenções ocultas dos 

acontecimentos, passamos a responder de forma paranóica, e, mais do que isso, se 

baseamos nossa vida em certas mentiras e no sistema autoritário de viver a vida, mudar 

esse sistema poderia simplesmente destruir aquilo que somos e o mundo em que 

vivemos, tal como o conhecemos. “Devo manter-me fiel à outrance à minha idéia-coisa, 

pois a alternativa é um desmoronamento catastrófico do mundo que criei e o 

aniquilamento do homem tal como o mundo criou: autoritário, estou condenado a ser 

apenas isso” (Herrmann, 1997, p141) 

No pensamento autoritário, como explicitou Herrmann, o sujeito, tal como suas 

relações, são de extrema familiaridade, de forma que se confundem, sem restar 

distinções entre uns e outros, somos assim levados a ter como realidade a aparência da 

aparência do real, a realidade é cada vez mais empobrecida, deixando com que nossos 

critérios de juízo do que é real sejam igualmente empobrecidos. 

Nada é neutro nessa realidade onde o regime da moralidade em sua versão 

autoritária está em vigor. As idéias-coisas estão conectadas umas às outras, porém não 

podem depender uma da outra para existir, elas estão sempre de alguma forma 

separadas por um meio inerte, ou seja, apenas as aparências das idéias coisas estão 

conectadas, pois sua “essência” é independente e auto-suficiente, assim, se na aparência 



 

precisamos de outras idéias coisas para basearmos nossas explicações da vida, no fundo, 

nada disso é necessário, pois as mentiras bastam-se em si mesmas. 

Se nossa sociedade se mostra assim tão apegada à mentira, podemos notar que, 

em última instância, aplicamos a verdade conveniente em qualquer que seja o contexto, 

mesmo que ela ali não coubesse. Cada grupo inventa sua verdade e atribui a certos 

objetos, cores ou formas, um sentido que é reconhecido e partilhado por todos, e que de 

certa forma pode-se dizer inquestionáveis, passam a distinguir a realidade da falsidade. 

 

“A suspensão autoritária do juízo de realidade ocorre num 
instante logicamente anterior ao juízo prático; como tal, a 
suspensão é prévia e oculta: nega o conhecimento mas 
autoriza a ação. (...) Este é o primeiro movimento 
autoritário: toda constatação empírica é mero sintoma da 
intenção que a move.” (Herrmann, 1997, p146) 

 

Assim, as justificativas que se querem encontrar, são encontradas nos fatos 

como eles se dão, não se mudam os fatos, apenas a interpretação da razão que o 

sucedeu. Tornando-se indiferente o fato original, o que importa é a retórica e a verdade 

conveniente que lhe é atribuída. 

Acerca do mundo original que Herrmann denomina como cerco das coisas, ou 

seja, um mundo de materialidade fisiológica, que nos tem como animais, porém 

Herrmann diz que, a partir da mentira original o homem ultrapassa a esfera das 

necessidades e pulsões fisiológicas, passando assim – por meio da linguagem, do 

pensamento e da cultura – ao mundo que reconhecemos como o mundo do real humano, 

que corresponde ao que o autor chama de campos do real e que é representado pelas 

aparências que são compartilhadas por todos. 

Conforme o sujeito é inserido nisso que estamos chamando de realidade, ele vai 

se familiarizando com esse mundo tal como ele é, na representação aparente a que 

temos acesso, assim dentro de suas relações cotidianas, essa familiarização vai se 

estendendo de uma determinada forma, que as coisas e relações vão tornando-se 

naturais, ou seja voltamos ao cerco das coisas onde tudo é familiar e inerente ao ser 

humano, no entanto a grande diferença é que desta vez o mundo que se mostra natural 

não é o mundo da fisiologia, mas o mundo da cultura.”Esse estado instituído do mundo 

é regido, portanto, pela moralidade: a moralidade é responsável pela manutenção da 

identidade do quotidiano.” (Herrmann, 1997, p147). 



 

O processo autoritário pode ser visto como uma ferramenta da moralidade para 

organizar o todo, ele é a moralidade. O campo do processo autoritário é o campo 

dominante da nossa época. Mais do que isso o que se nota é que a moralidade sempre 

teve forma autoritária quando precisou organizar o mundo como um todo, no entanto 

em nenhuma outra época o todo foi tão extenso e ilimitado. Quando o todo era uma 

religião, um império, um feudo, não abarcava a todos. Hoje a transmissão das idéias 

fabricadas tomou uma dimensão jamais sonhada, pois os meios de comunicação de 

massa definem, movem, criam os quotidianos e a história das massas 

Tudo aquilo que sustentava essas idéias convenientes, que sustentavam o 

sistema autoritário de outrora, se readaptaram à nossa sociedade, e assim, ao invés de 

mitos, crendices ou idéias tradicionais, temos a cientificidade, os preconceitos, idéias de 

progresso, de evolução, esoterismo etc.. As tradições mantêm-se sempre atualizadas 

segundo a conveniência do momento sócio-econômico. Mas, mais do que isso, 

deixamos de lado qualquer contato com natureza vivendo baseados em conceitos. Ou 

seja, “as palavras e conceitos tomam seu lugar, desalojam-na, desalojam a natureza 

inteira, restando um império de realidades virtuais, que são muito mais dóceis que a 

natureza ao domínio absoluto da moralidade” (Herrmann, 1997, p149) 

Podemos então pensar em uma crise do autoritarismo, pois, hoje o que vemos é 

uma exacerbação do mesmo. Antes o autoritarismo povoava apenas uma parcela da vida 

do sujeito.  Com a globalização e o desenvolvimento de tecnologias que permitem ligar 

o mundo todo em questão de segundos, uma mesma idéia pode facilmente ter alcance 

global. E se, a mentira em forma de idéia conveniente torna-se vigente no mundo, ou 

seja, deixa de ser subversiva, por falta mesmo de opositores, “ele toma a si próprio 

como objeto de contestação, quando as proposições que sustentam já não têm a quem 

antagonizar. Então, o mecanismo da mentira dispara num trajeto circular.” (Herrmann, 

1997, p151) E é a isso que Herrmann vai chamar de mentira mentirosa, a especulação, 

por exemplo, ou as previsões econômicas para o ano seguinte são formas que partem de 

uma mentira mentindo que sabemos o que vai acontecer. No jogo da mentira mentirosa, 

as regras também se dão na sorte, é um jogo que delimitamos as regras conforme 

jogamos.  

 
“Teoricamente falando a desdiferenciação entre idéia e 
fato, característica do processo autoritário, só consegue 
funcionar adequadamente na medida em que enfrenta uma 
resistência externa.(...) Se os fatos podem realmente ser 



 

transformados a ser bel-prazer e as idéias controladas 
totalmente, já não existe matéria sobre que mentir e a idéia 
conveniente perde a função, por ser universalmente aceita 
pelo que é: mentira que virou verdade.” (Herrmann, 1997, 
p152) 
 

As mentiras são mentidas incansavelmente. Isso é a farsa. Pois já não há mais 

uma mentira honesta, ou seja, uma mentira que seja apenas a primeira, pois se a mentira 

original é tomada como verdade, temos então de mentir também sobre ela, assim o que 

temos são sempre mentiras mentirosas. Voltando aos exemplos acima, se não podemos 

ter exatamente uma previsão de como estará o cenário econômico no ano que vem, 

partimos da mentira de que sabemos, e mentimos qual é. 

 

“A ironia final da moralidade autoritária é a de estar sendo 
vítima de uma inviabilidade moral. O projeto autoritário é o 
de ordenação clara da realidade, pela negação das 
contradições, dos matizes e das diferenças, mas seu êxito 
completo parece haver resultado numa homogeneidade 
impensável, em que nem o pensamento autoritário pode já 
funcionar” (Herrmann, 1997, p153) 

 
O regime farsa é de certa forma uma extensão do regime autoritário, mas ao 

mesmo tempo é também decorrente de sua crise, isso porque a farsa é justamente a 

naturalização do autoritarismo. 

O discurso é o mesmo no mundo todo, no entanto lhe falta substância, assim os 

diversos grupos deixam de ocupar o lugar de antagonismo. Uma vez que o sentido 

identitário nacional perde-se e o que vemos são guerras com natureza étnicas e 

religiosas, pois nesses âmbitos, ainda se resguarda certo sentido de identidade. 

O que se busca cada vez mais é prestígio ao invés de valor intrínseco, as 

aparências ganham espaço até no que diz respeito aos juízos de valor. Isso se dá tanto 

vida cultural, quanto na científica  

 
“É que ao ser formulada, já que se sabe que é uma 
representação de mentira, que, como vimos, não apenas 
não diz o que diz, mas nem o tenta dizer. Se o homem do 
processo autoritário sentia-se impotente para reagir, o 
homem da farsa sente-se impotente para pensar, vivendo 
como que numa novela de televisão: é uma personagem de 
um roteiro já armado, sempre o mesmo, variando de 
ambientação e de nome a cada ano, mas nunca de enredo 
básico.(...) A farsa é a lógico-emocional presente na 



 

moralidade autoritária no mundo em que vivemos.” 
(Herrmann, 1997, p154) 

 

O que nos diz do sentido de uma frase ou de um acontecimento são as relações 

entre as intenções ocultas. Sobre a mentira mentirosa, presente no regime da farsa, não 

há mais verdades fatuais nem fins escolhidos, a vida e as relações se desenrolam de 

maneira arbitraria e as regras do jogo são alteradas pelos próprios jogadores, que se 

encontram no poder. Ou seja, não é um jogo imparcial. E mais do que isso, a farsa não é 

apenas um jogo, mas muitos, um superposto ao outro. 

A idéia de primeiro, segundo e terceiro mundo é um exemplo muito claro 

disso, pois essa idéia é colocada não somente por aqueles que estão no poder, mas 

também pelo próprio terceiro mundo. Os espaços internacionais são assim reconhecidos 

como internacionais pelo mundo todo, mas nem todo o mundo ganha essa status de 

inter. Assim, quem rege os critérios daquilo que é verdadeiro ou não, quem rege as 

regras do jogo, não é uma pessoa, mas uma instancia virtual que se encontra no meio do 

jogo. Aqueles que estão do lado dos “perdedores”, se auto-agridem, se vêem como os 

outros o vêem, na verdade terceiro e primeiro mundo jogam no mesmo time, ambos 

desvalorizando o terceiro mundo. “taxar-se de subdesenvolvido já é condenar-se a sê-

lo” (Herrmann, 1997, p157)  

A separação das regiões do mundo, assim como a de quem é perdedor e quem 

é ganhador, faz com que ambos os lados joguem pro mesmo time, pois estão ambos se 

colocando no mesmo lugar, o terceiro mundo se coloca no lugar de subdesenvolvido da 

mesma forma que o primeiro mundo o coloca, aqueles que não se encaixam no padrão 

vigente de beleza não se consideram menos feios dos que os “belos” o consideram. 

 

“A resposta suicida do espírito à farsa, quando o 
pensamento não consegue conceber minimamente seu 
mundo, consiste em fundir pensamento e ato, inventando 
uma forma de operação que se poderia descrever como ato 
puro.(...) Dá-se em atos que constroem suas próprias 
razões e se auto-demonstram” (...) É concentração em ato 
isolado, de todo o possível saber, pensamento ou crítica, de 
toda emoção e sentimento, de toda ação organizada, cabe 
chamar ato puro – uma nova forma de representação da 
realidade que rapidamente substitui o pensamento 
quotidiano sobre o mundo em que vivemos.” (Herrmann, 
1997, p158) 

 



 

O pensamento não precede mais o ato, eles tornam-se um só. Assim pode-se 

dizer que a opinião é uma forma de ato, pois não é crítica nem transformadora. A 

opinião pública, assim, é a base em que se sustenta a moralidade autoritária 

contemporânea. Onde todos têm algo a dizer, mas ninguém diz nada. A opinião pública 

se dá a partir de argumentos não reflexivos como os slogans das propagandas se dão a 

partir de leituras parciais, das quais só temos acesso ao conteúdo daquilo que 

intencionalmente queriam nos mostrar.  

 
“O fenômeno de opinião pública faz com que o pensamento 
social se torne individual de novo; ao invés do diálogo 
horizontal, próprio das discussões, cada indivíduo é 
chamado a opinar verticalmente, sozinho, incomunicante e 
ao mesmo tempo que todos os outros, de que resulta um 
arremedo de megaindivíduo, composto de vetores 
singulares de igual tamanho e, geralmente, de igual 
direção e sentido. Os atos mais iníquos podem receber 
apoio geral, porque não existem inter-relações sociais 
deliberativas, mas uma só opinião, induzida em todos, cada 
qual apertando seu botão de aplauso ou vaia. (Herrmann, 
1997, p160) 

 

Na opinião, o que fazemos é abdicar de um pensamento mais reflexivo e assim 

o mundo parece ser o único possível, e portanto, o melhor que poderíamos ter. “A 

opinião comum é o ato de impotência disfarçado em pensamento (...) O regime da farsa 

autoritária, constrói o inferno, para tentar convencer-nos, logo em seguida, de que este é 

o melhor dos mundos possíveis” (Herrmann, 1997, p161) 

Na sociedade tal como ela é hoje, acabou-se por dissociar quase todo ato de sua 

finalidade, dessa forma deixou-se de lado a credibilidade na representação e o que nos 

restou foi o ato puro, isso porque o ato, diferentemente da representação é concreto, é 

algo de que não se pode duvidar da eficácia. Assim a própria representação transforma-

se em ato e o ato torna-se um fim em si mesmo “Em outras palavras a finalidade do ato 

é, agora, sustentar a identidade do sujeito ‘faço, logo existo’” (Minerbo, 1999 p.141). 

Nossa vida quotidiana então é sempre guerra, estamos, todos sempre ganhando ou 

perdendo essa guerra, e isso se dá tanto na ordem individual como na social. 

Diante da farsa autoritária o individuo, responde encurtando a distância entre 

pensamento e ato, dando então o ato puro. “A forma branda desse fenômeno está 

representada por uma tendência ao imediatismo e à rapidez da satisfação. A forma mais 

severa pelo ato puro e pela conseqüente psicose de ação.” (Herrmann, 1997, p171) 



 

Esse pensamento que existe em forma de ato, e que não poderia existir em 

outra situação, não tem conseqüências premeditadas e está desprovido de razão. 

Assim, dentro dessa lógica do ato puro é que se concebe o que Herrman vai 

chamar de psicose de ação, onde há não mais o delírio na forma de representações, mas 

de atos, atos puros, o fazer pelo fazer já sem uma finalidade ou um objetivo. Dentro 

desse novo conceito entende-se os sintomas como culturalmente determinados, ou seja, 

os sintomas ou as patologias deixam de ser do indivíduo e passam a ser sociais. O 

conceito de psique então assume uma forma bastante radical “Psique é a ordem de 

determinação das significações operantes numa dada época e cultura (...)Psique é a 

forma lógico emocional do mundo, e mundo é  a forma positiva da psique” (Minerbo, 

1999 p.139), dessa forma podemos  entender a psique como uma estrutura 

absolutamente imersa em sue contexto sócio-cultural. Minerbo diz ainda que  

 

“Assim, em seu lugar de investigar como sistema 
simbólico em particular, pergunta-se pela lógica 
inconsciente de nossa época, subjacente e fundante 
de um modo de ser que atravessa todo o tecido social, 
todas as instituições e, obviamente, o sujeito psíquico 
singular” (Minerbo, 1999 p.141).  

 

 A psicose de ação ao menos em minha concepção sai do que Freud, fala sobre a 

psicose e diz de uma patologia que foge à patologia individual da psicanálise a que 

estamos habituados dizendo de uma psicose que se caracteriza como um fenômeno 

social. Herrmann em seu texto “Psicanálise e política: no mundo em que vivemos” 

conta-nos a história de um homem que vai visitar o Pavilhão Dourado de Kioto e se 

apaixona pelo lugar, acha aquele lugar tão belo que não consegue mais tirá-lo da cabeça, 

dessa forma, acaba por se tornar um monge budista em função daquela fascinação que 

sentira pelo templo. Sua obsessão pelo templo, no entanto continua demasiada, mesmo 

ele tendo se aproximado tanto quanto era possível de seu objeto de desejo e obsessão, 

Herrmann nos fala então de uma crença oriental de que o encanto por um objeto, seja 

ele qual for só se quebra se aquele objeto for destruído por inteiro. É assim então que 

aquele mesmo homem incendeia o Pavilhão Dourado, fazendo-o queimar inteiro. “Em 

1955, passados escassos cinco anos, é reconstruído o pavilhão com a aparência original, 

e, em 1987, coberto de folhas de ouro, como se fosse talvez seu destino oculto ou sua 

maldição: concretizar para sempre a douradura e o encanto psicopatológico do pavilhão, 

o Grande Sedutor” (HERRMANN, 2006 p.6). Com essa história Herrmann ilustra de 



 

maneira clara a natureza dessas novas psicopatologias sociais, nos falando da loucura 

que transcende o delírio ou as patologias individuais alcançando o campo social, ele nos 

fala que “(...) estaríamos perdendo alguma coisa de essencial restringindo a loucura da 

história à de uma pessoa ”(Herrmann, 2006 p.6)  

A psicose de ação em diversos aspectos aproxima-se da psicose convencional, 

a começar pela certeza patológica que ela carrega, essa falta de dúvida característica dos 

delírios, e assim, se colocada em ação social, pode denotar um dos elementos da psicose 

de ação, no caso o próprio delírio é traduzido em ato. “Socialmente, a psicose de ação 

consiste na prevalência absoluta dos meios sobre os fins – meios como instrumento para 

produzir mais e melhores meios de produzir novos meios.” (Herrmann, 1997, p172) 

Assim, podemos compreender a psicose de ação como uma patologia social, mas que, 

como tal afeta também os sujeitos individualmente, assim ela é ao mesmo tempo 

patologia social e individual atacando em diversas esferas. 

O que acontece é que quando vivemos puramente de atos, atos sem finalidade, 

perde-se o sentido das coisas, mas perde-se também no próprio sujeito os sentimentos, o 

sujeito já não sabe mais o que sente. Ao invés de sentimentos, o que vemos são 

representações de sentimentos, como num exemplo que Herrmann dá onde alguém que 

bebe uísque e que não bebe por estar alegre, nem por querer ficar alegre, bebe pela 

representação social de alegria e prestigio que se tem ao segurar um copo de uísque.  

 

“Numa palavra, a representação de estados emocionais 
havia sido expulsa da identidade para a realidade, como é 
característico da psicose, e do pensar e sentir para o agir, 
como em certas psicopatias. A combinação desse fenômeno 
é típica da psicose de ação. A representação materializa-se 
e só a repetição do ato a pode evocar.” (Herrmann, 1997, 
p174) 
 

O que acontece que até os sentimentos e as emoções tornam-se apenas 

aparência, perdendo-se a condição de sentir no mundo interior; do sentir, passa-se a 

condição do agir. O ato substituiu o sentimento, vivemos em um simulacro. Em muitos 

casos desta psicose de ação individual, o que vemos são pessoas que gabam-se de não 

sentirem as fraquezas humanas, os sentimentos foram reduzidos a fraquezas humanas, e 

da mesma forma duvidam dos sentimentos alheios. 

Hoje pensa-se na terceira pessoa do singular, pensa-se como máquina, “É que o 

paciente típico da psicose de ação se opera como a um instrumento. Trata-se como meio 



 

para alcançar seus próprios meios. Os meios que os meios exigem, entenda-se. (...) 

posto que é máquina os sintomas são maquínicos ” (Herrmann, 1997, p175) 

A ansiedade é grande, e surgem os diverso sintomas de compulsão, a 

hipocondria, por exemplo, é um sintoma onde há a suspeita de um problema na máquina 

orgânica e o que se dá é uma compulsão de tratamentos. A competição, a perseguição, a 

falência, a grandeza são temas comuns dos “delírios” próprios desta nova psicopatologia 

social. 

“Cumprido um percurso histórico violento e rápido, o individualismo reemerge 

no ato puro, mas já não é o indivíduo singular e sim uma auto-representação social de 

quem o pratica por excelência.” (Herrmann, 1997, p177) 

Herrmann (1997) termina seu capítulo sobre o ato, do mesmo jeito que Freud 

termina seu Totem e Tabu, ainda que com muitas décadas que os separa, dizendo – e 

acrescentando algo à citação do Fausto de Goethe – que no principio e no fim está o ato.  

 Em um texto intitulado “Da psicose de ação à adição vazia”, Herrmann traz, à 

luz desses novos conceitos, algumas novas formas de formação da identidade na 

sociedade atual. Diz que o: 

 

“Excesso de ofertas identificatórias, sob a forma de 
enredos múltiplos oferecidos pelos meios de 
comunicação e entretenimento, de uma pletora de 
sugestões de prazeres possíveis e de uma infinidade de 
símbolos de valor pessoal que ameaçam a identidade 
individual de fragmentação pelo excesso” (Herrmann, 
2005 p02) 
 

 Assim os objetos onde aparecem esses excessos podem ser muitos, desde as 

drogas, ao comer compulsivo, ao culto exacerbado ao corpo. No meio dessa “orgia 

identificatória” acabamos por ser engolidos e deixamos de escolher, julgar e pensar em 

quem somos e, assim nos perdemos e deixamos de ter uma identidade organizada e 

delimitada o que nos leva afinal, frente a esse excesso, nos encolher e especializar em 

certos aspectos. Assim a identidade do sujeito passa a ser construída não mais pela 

finalidade, mas pelos atos em si “em outras palavras a finalidade do ato é, agora, 

sustentar a identidade do sujeito ‘faço, logo existo’” (Minerbo, 1999 p 141). 

Com isso faz-se necessário explicar mais detalhadamente o regime do atentado 

o qual permeia a questão da psicose de ação, Herrmann nos fala que começou a pensar 

nesse regime quando do atentado do papa em 1981. Refletindo a partir desse ato 



 

começou escrever sobre aquele que ele chamaria de um novo regime, o regime do 

atentado; para explicar essa questão opto por uma citação do próprio autor, que embora 

longa, exprime com clareza esse novo regime: 

 

“O indivíduo que parecia ser exalçado como 
paradigma do humano estaria na verdade sendo 
reduzido a uma impotência patológica paradoxal: para 
valer alguma coisa, para ter algum prestígio 
ontológico, tinha de imitar o novo estado do mundo, ou 
seja, produzir efeitos rápidos, marcantes e autônomos, 
bem como produzir ainda mais efeitos, mais rápidos 
mais marcantes e mais autônomos. Todavia qualquer 
que fosse o curso de sua ação seria necessariamente 
anulado reincorporando-se na cadeia ampla da 
automação que se generalizava; não só a automação 
tecnológica, mas também a da economia e, mais 
amplamente da cultura” (Herrmann, 2006 p.8) 
 

Deste modo, Herrmann fala do atentado como possibilidade de ato puro. O 

atentado é uma forma de ato puro, nele não há nenhum projeto mais amplo, nenhum 

ideário mais profundo ou objetivos sociais claros. “Ocorre atentado quando, em meio a 

certo processo individual ou social, um instrumento se avoluma de tal forma que se 

isola, se invagina para dentro de si mesmo e abocanha seus próprios fins.” (Herrmann, 

1997, p163). A violência não é o ponto alto do atentado, não o define, o que o define é 

justamente essa falta de razão ou explicação para que ocorra, é o que chamamos de ato 

puro. Ele é auto-suficiente, auto-explicativo. Ele serve como forma de manifestação de 

si mesmo. Chegamos assim à situação de ter de reconhecer, num mesmo ato, o mínimo 

de articulação racional e um máximo de valor simbólico. Portanto, o atentado é um ato 

individual, mas não cabe só a ele. Herrmann nos traz ainda que o ponto central, que 

poderíamos caracterizar como patológico no que concerne ao atentado não é a violência 

como muitos pensam, mas a impotência. “A impotência que o atentado revela mascara-

se de onipotência. Um indivíduo pretende alterar a ordem mundial por meio de um ato 

isolado de força” (Herrmann, 1997, p164) 

O ato hoje, assemelhando-se (como quase tudo) a forma das fábricas, precisa de 

mais do que um ato individual para que possa ser reconhecido, ele necessita de uma 

série de atos, que são construídos socialmente, e que raramente partem de um projeto 

pessoal. A impotência está nos fins (que não se alcançam), mas, mais do que isso está 

nas raízes dos atos, subvertendo suas intenções. 



 

Pensando na relação entre o sujeito e a sociedade, Herrmann fala que a 

sociedade tende a ser vista como um enorme sujeito com as mesmas características 

estruturais do mesmo, assim, “O individuo contemporâneo vem a ser o produto de uma 

identificação circular: ele tenta imitar a sociedade que é concebida à imagem dele 

mesmo, mas no circuito vê obstados os meios de concretização.” (Herrmann, 1997, 

p165) Assim, ao mesmo tempo em que empresto meus desejos a sociedade, devo 

também me submeter a ela, e assim os paradoxos da sociedade contemporânea nos 

engole vivos, da mesma forma com que tentamos nos manter anônimos, diluídos em 

meio à sociedade, os próprios valores da sociedade exigem que nos destaquemos, que 

sejamos, de certa forma, personalidades. Temos de ser submissos ao mesmo tempo em 

que temos de ser parte constitutiva dessa massa que busca ser alguém. No atentado o 

sujeito se coloca como igual à personalidade e dessa forma, fazendo mal a ela, ainda 

que por alguns momentos, ele será tão falado e tão famoso como a personalidade vítima 

de seu atentado. A personalidade por sua vez, representa muito mais que a si próprio, 

representa a sociedade em seus ideais. 

 

“A personalidade contemporânea, portanto, não 
difere da propaganda que a criou e que a 
sustenta. E é útil enquanto função social. A 
socialização, ou como prefiro dizer de maneira 
mais ampla, a familiarização, encarrega-se de 
uma tarefa árdua. Ela deve opacificar o processo 
de formação no real e homogeneizar as 
realidades diversas sob uma aparência comum. À 
manifestação aparencial unificada chamamos 
realidade.” (Herrmann, 1997, p167) 

 

As personalidades nos alcançam de forma a pensarmos que poderíamos ser eles, 

isso nos causa ao mesmo tempo conforto pela possibilidade de vir a ser, pela esperança 

e impotência, pois poderíamos ser, mas não somos. “Escamoteia-se a impotência e a 

improbabilidade, como na loteria pela semelhança putativa da raiz comum: todo homem 

é homem, todo dinheiro é dinheiro, todo bilhete pode ser sorteado.” (Herrmann, 1997, 

p167) A personalidade representa a realidade. 

O que todo ser humano busca e se sacrifica para tal é a realidade. Quando 

Herrmann nos traz o exemplo do atentado ao papa, nos fala sobre o lugar que o papa 

ocupa de representante de deus, de autoridade máxima na terra, desta forma, o que se 

busca não é atirar no individuo, mas no representante máximo da autoridade, que torna 



 

aquele individuo papa o último indivíduo, desta forma, no instante em que ele é atingido 

pela bala, tornam-se ele papa, e ele atirador, peças de um mesmo jogo, sem 

determinação de quem é quem. 

A dominação política se vale de uma fragmentação dos grupos inimigos, para 

que eles se tornem mais fracos e mais atingíveis. As multinacionais por exemplo sempre 

se espelham no Estado que é o grande representante da autoridade. O que acontece é 

que esses grupos pequenos que vão se formando, são cada vez mais abstratos, sem que 

haja necessariamente um (s) individuo (s) humano (s) por trás do processo. Assim, 

Herrmann descreve o regime do atentado: “Isso significa simplesmente que a ação do 

futuro será provavelmente aquela que possa aliar o máximo de eficácia ao mínimo de 

alvo; o que se consegue tanto pela formação de grandes blocos abstratos, como pela 

divisão excessiva dos agentes” (Herrmann, 1997, p170). O mundo dividido em países, 

já não está mais protegido desse regime. Cada vez mais as entidade supranacionais 

tomam o controle. Já não se sabe mais da onde virá o tiro, as ameaças são mais 

poderosas e mais comuns do que os ataques, a vida cotidiana globalizada vai cada vez 

mais se parecendo com a vida de guerrilha. 

Se antes os grupos primavam por uma ação tendo em vista certos fins 

consentidos por todos, hoje a crença é no próprio ato e em sua eficácia, perdeu-se de 

vista os fins. A eficácia esperada é sempre a eficácia imediata. 

 

“Excluído da zona de eficácia real, o indivíduo 
sobrevive quase apenas sob a forma de protesto 
contra sua condição. Assim, sua afirmação 
coincide com a manifestação da contrariedade; 
isto é, o ato – que é a afirmação fundamental do 
indivíduo – combina as tendências a realizar e a 
negar a individualidade. Por isso devemos 
conceber o ato puro como autodestrutivo, e a 
regra determinante da ação futura como uma 
psicose de ação.” (Herrmann, 1997, p171) 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. O Corpo 

 

“As Contradições do Corpo  
 
(...) 
Meu corpo ordena que eu saia 
em busca do que não quero, 
e me nega, ao se afirmar como senhor do meu Eu 
convertido em cão servil. 
 
Meu prazer mais refinado  
não sou quem vai senti-lo. 
É ele, por mim, rapace,  
e dá mastigado de restos  
à minha fome absoluta. 
 
Se tento dele afastar-me,  
por abstração ignorá-lo, 
volta a mim com todo o peso 
de sua carne poluída, 
seu tédio, seu desconforto. 
 
Quero romper com meu corpo,  
quero enfrentá-lo, acusá-lo, 
por abolir minha essência,  
mas ele  sequer me escuta  
e vai pelo lado oposto. 
 
Já premido por seu pulso 
de inquebrantável rigor, 
não sou mais quem dantes era: 
com volúpia dirigida, 
saio a bailar com meu corpo.” 
 
(Carlos Drummond de Andrade, 1984, p13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 .1  História do corpo ou “O contexto geral” 

 

Para iniciar este capítulo sobre o corpo, recorro à Sant’anna que apresenta um 

olhar histórico sobre tal questão, para posteriormente seguir com um olhar mais 

específico da psicanálise e do corpo na contemporaneidade. 

 
“Talvez, recorrer à analise histórica, longe de solucionar 
tais dilemas, possa, em certa medida, nos impedir de 
retirá-los do tempo. E, desse modo, poderemos saber, ao 
menos, a idade  dos nossos medos e de nossos sonhos. 
Não para evitar os primeiros, nem para realizar os 
segundos. Mas para entrar em contato com eles em outras 
épocas, quando eram expressos por outras mentes, em 
outras línguas e segundo justificativas hoje tornadas, 
muitas vezes, hilárias. Ambição de entrar em contato; sem 
dúvida, filha do seu tempo.” (Sant’anna,1995, p263) 

 

Sant’anna vai pensar o corpo na perspectiva histórica, mas, mais do que isso, faz 

dele um fio condutor para o estudo da subjetividade. Deste modo, a autora pensa o 

corpo como familiar, inerente ao homem (logicamente), mas também como 

historicamente construído. Isso não quer dizer que a autora ambicione simplesmente 

descobrir as possíveis diferenças entre os corpos ou os valores de hoje e os de ontem, 

mas, “principalmente, ter o privilégio de tornar estranho, nem que seja por alguns 

instantes, os gestos, as verdades, os hábitos que hoje nos são familiares e 

indispensáveis.” (Sant’anna, 1995, p244) 

O sentimento de posse do corpo é historicamente criado, assim, como a 

separação entre corpo e alma. Esse sentimento de posse em relação ao corpo é 

estranhamente percebido pela autora que demonstra um paradoxo entre tal cisão, e uma 

correspondência fortemente marcada entre o corpo e o universo. Isso é ilustrado, por 

exemplo, no âmbito da medicina. No século XIII, o cirurgião era visto como um 

carrasco por mexer no corpo com as mãos. Os médicos que mexiam com a cirurgia 

eram mal vistos, e em alguns casos os médicos chegavam, na ocasião da formatura, a 

jurar que nunca mexeriam com a cirurgia.  

Em um tempo em que o funcionamento do mundo era explicado por vias 

religiosas/cósmicas , o corpo não nos pertencia, funcionando de acordo com a natureza, 

sendo que a teoria dos humores  era habitualmente utilizada para fins diagnósticos. 

Tudo era baseado na relação entre as fases da vida, as estações do ano, os grupos de 



 

planetas, os humores, e, assim, qualquer disfunção no corpo era concebida, como um 

desequilíbrio também do cosmos e a higiene, diferentemente da alimentação não era 

entendida como produtora de saúde ou de doença. 

Paulatinamente o corpo vai sendo separado do cosmos e passando a ser 

compreendido como tendo um funcionamento próprio e autônomo. A partir dessa 

separação, o cirurgião deixa de ocupar um lugar marginal na medicina, pois, se o corpo 

já não se liga mais ao cosmos, mas funciona tal qual uma máquina, logo, mexer nele 

deixa de ser um ato profano.   

Com a peste que assolou a Europa no século XIV, surge a idéia de contágio, de 

corpo poroso, permeável, os maus do corpo passam a ser cada vez mais associados a 

agentes externos e menos relacionados com o cosmos, ou com os desequilíbrios do 

universo, portanto mundo e corpo vão se separando. Um exemplo disso é – já no século 

XVI – o fato dos banhos públicos passarem a ser considerados perigosos e até 

proibidos, num primeiro momento pelo possível contágio da água, mas também por 

serem pontos de encontro amorosos; esse inclusive pode ser considerado o primeiro 

momento no qual a higiene passa a ser considerada do modo como ela o será no século 

XX. A essa noção de contágio que fechou diversas casas de banho público alia-se um 

âmbito moral e político, no que diz respeito ao cunho sensual de tais atividades. 

Os banhos, não os públicos, mas os que visavam a limpeza eram praticamente 

dispensáveis. Por não haver uma valorização da idéia de higiene, a limpeza não era 

parâmetro ou sinal de status. No entanto, os gestos e as roupas sim. A nobreza para 

provar a boa conduta e afirmar-se como tal, utilizava de roupas e determinadas regras de 

postura. O espartilho, o colete, etc. Modificam fisicamente o corpo. As roupas não são 

usadas somente para seguir o contorno do corpo, mas para dar-lhes novos contornos. 

 

“Na vida da corte, uma certa autonomia do corpo em 
relação ao cosmos é sugerida pelo andar ereto daqueles 
corpos rigidamente contidos por coletes de ferro e de 
couro. Aqui a aparência corporal não precisa ser 
necessariamente aquela prevista pela Criador. Ela deve 
ser fabricada, desde a mais tenra idade, segundo as 
prerrogativas de um mundo no qual as regras da corte são 
modelares” (San t ’anna ,  1995,  p246)   

 

Assim, pode-se dizer que os ideais estéticos vão se formando e os corpos passam 

a ser “construídos” seguindo tais ideais que, naquele tempo, eram de muita rigidez. 



 

Em 1530, o tratado de civilidade de Erasmo, passa a considerar não só uma 

civilidade de conduta, mas também de aparência. “Governar o próprio corpo é condição 

para governar a sociedade.” (Sant ’anna ,  1995 ,  p246) O corpo passa a se tornar 

indissociável da esfera política, uma vez que, a nobreza se destacava pelas boas 

maneiras e boa conduta corporal, e hábitos, até então cotidianos, passam a ser vistos 

como selvageria frente aos novos costumes do rei.  

Logo acontece a divisão de paradigma criança/adulto que antes não existia, e o 

corpo da criança passa a ser percebido e trabalhado desde o momento do nascimento, 

quando os adultos enfaixavam o bebê para que seu corpo pudesse ser modelado.  

 

“Seu corpo é, neste caso, pensado como sendo uma massa 
argilosa suscetível de ser moldada por meio de uma 
pressão constante, exercida durante meses, pelo conjunto 
de faixas. Sua coluna vertebral é, tal como o tronco de uma 
árvore, destinada a ser ‘endireitada’”. 
(San t ’anna ,1995,  p247) 
 

Nos séculos XV e XVI há uma reviravolta no que diz respeito à anatomia; as 

dissecações tornam-se cada vez mais comuns, e mais do que isso, valorizam-se nos mais 

diversos âmbitos da arte e da ciência. O corpo não possui mais um sentido cósmico 

depois de morto, e assim, a utilização dos cadáveres torna-se coisa corriqueira. Se antes 

o cadáver ainda era o homem, o que podemos entender é que o corpo era homem, e 

que, a partir do momento em que se separa homem e corpo (primeiramente pela via do 

corpo morto), o homem passa então a ter um corpo. “Diferente será a concepção 

emergente a partir do Renascimento, quando, entre as classes sociais superiores, o corpo 

distingue-se do ‘eu’, tornando-se algo que se tem e não aquilo que se é.” (Sant’anna, 

1995, p248). O corpo vai gradativamente tornando-se só um corpo. 

Ainda assim, a astrologia ainda é tomada em parte, como influência no 

equilíbrio do corpo, e, conseqüentemente os médicos em formação ainda a estudavam, 

no entanto, essa correlação já não era mais tão forte, e homem já buscava formas (na 

alimentação, por exemplo) de controlar o domínio que o cosmos tinha sobre o corpo.  

Com o advento do mercantilismo o corpo passa a ser encarado como máquina; 

peças organizadas que trabalham conjuntamente para o funcionamento do todo. Ou seja, 

o corpo torna-se cada vez mais autônomo em relação às leis da natureza e menos 

autônomo no que diz respeito aos cuidados que o homem tem com essa máquina, que, 

como o relógio, não pode parar. 



 

Nos séculos XVI e XVII o homem cada vez mais conquista o mundo, e as leis 

físicas e factuais se impõe sobre as explicações místicas, as descobertas do mundo vão 

sendo cada vez mais rápidas e profundas, assim, como as descobertas do corpo e de seu 

funcionamento. “Corpo e universo ganham em instabilidade tanto quanto se expandem 

e se diferenciam.” (Sant’anna, 1995, p249) 

O corpo vai assim seguindo a mesma lógica de todas as descobertas e 

construções do mundo, a lógica racional  

 

“Mas a transformação do homem em possuidor e mestre , 
tanto da natureza como do próprio corpo,  não poderia 
ocorrer sem aprofundar e atualizar o secular dualismo 
corpo e alma. Sob a égide da filosofia cartesiana, por 
exemplo, o corpo ganha em distancia em relação à 
superioridade da substancia pensante: enquanto esta é 
fundada em Deus, o corpo é considerado a parte menos 
humana do homem. A exaltação do homem conquistador, 
daquele que submete a natureza aos seus desígnios, está, 
portanto, estreitamente relacionada a transformação do 
corpo num ‘estrangeiro’ do homem” (Sant ’anna,  
1995 ,  p250)  
 

O mundo passa a ser olhado pelo viés matemático e tudo, inclusive o corpo é 

pensado dentro dos limites e do alcance da ciência, no entanto, por maior que seja esse 

adestramento do corpo, quanto mais se descobre dele, mais se descobre a imensidão 

dessa máquina e maior é o território de risco que ele apresenta. 

No século XVIII, com as leis de Lavoisier, a produção de calor vital do corpo 

passa a ser tomada como uma operação química, assim, o corpo passa a ser 

compreendido como produtor de calor/energia e o modelo do corpo passa a ser tomado 

como termodinâmico. Sendo então o calor produzido pelo corpo tomado como 

possibilidade efetiva de trabalho. A ginástica e a educação física começam nesse 

momento a serem tomadas como formas de correção do corpo, e vão gradativamente 

substituindo as antigas formas como o espartilho por exemplo. No entanto, a diferença é 

que o enrijecimento dos músculos e os benefícios da ginástica visam a partir daí não 

apenas uma melhora na postura, mas a obtenção de um corpo mais saudável e resistente 

às intempéries da vida.  

Com a individualização do corpo, que já não é mais tão escondido atrás de 

armaduras (de ferro ou pano), o corpo passa a cada vez mais demonstrar quem somos. A 

subjetividade passa então a ser estudada como atrelada ao corpo, o estudo das feições do 



 

rosto passa a ser considerado uma forma de conhecer o que não se pode ver no sujeito, 

suas emoções, seus desejos etc.  

 
“A aparência revelando a essência de cada um, justamente 
numa era de crescimento das cidades em que o fenômeno 
do anonimato no cotidiano se massifica. O sentimento de 
identidade individual acentua-se na medida em que o 
indivíduo é chamado a se distinguir na multidão.” 
(San t ’anna ,  1995 ,  p251)  

. 

Nos séculos XVIII e XIX a sociedade baseia-se progressivamente numa cultura 

visual, surgem cada vez mais espelhos, surge a fotografia, e o olhar para sua própria 

aparência se evidencia. O rosto é a parte do corpo mais valorizada, e o cérebro passa a 

ser estudado e relacionado às emoções, quase que tomado como o interior do rosto, e 

mais do que isso, como sede da alma. O cérebro passa então a dizer da moral, dos 

defeitos e das habilidades do indivíduo. 

Com a teoria da seleção natural de Darwin, o homem deixa de ser o centro, e 

passa a ser muito “menor” diante do mundo todo, em contrapartida, com a descoberta 

dos microorganismos e de sua participação na contaminação do corpo, a higiene passa a 

ser considerada vital. 

Já no inicio do século XX o exercício do corpo passa a povoar não só o trabalho, 

mas também o lazer. Muitos são os espaços criados para que se pudesse fazer uma 

limpeza do corpo. O corpo passa a ser entendido como preguiçoso, e cabe ao homem 

fazê-lo “trabalhar”. A produtividade e aceleração só na metade do século passado 

passaram a ser valorizadas tanto no âmbito do trabalho quanto do lazer. Apenas com a 

massificação de informações e destaque ao corpo na mídia é que vai, paulatinamente, 

sendo construído um novo modelo de corpo, o corpo vai deixando(deixa) de ser aquele 

do modelo termodinâmico, para gradativamente ganhar status de corpo “informatizado”, 

ou seja, além de gerador de energia e calor, ele é também visto como produtor e 

transmissor de informações, quase como “um texto que se dobra em si mesmo, um 

dispositivo composto por redes de mensagens cujas possibilidades de interpretação 

parecem mais variadas e fragmentadas do que no passado” (Sant’anna,1995, p254). Se 

antes era necessário consultar um especialista que leria as expressões faciais sob 

pretexto de ver fora o que se passava dentro do corpo, hoje, a todo o momento, qualquer 

um lançando olhar ao outro parece ter uma interpretação e uma idéia daquilo que o 

outro é. Para Sant’anna esse tipo de tecnologia médica substitui o olhar humano sobre o 



 

corpo, nisso eu talvez discorde um tanto, pois mesmo os exames mais modernos com 

máquinas ultratecnológicas, como são as ressonâncias magnéticas por exemplo, ainda 

têm uma leitura que pode variar de interpretação ou diagnóstico dependendo do médico 

que a lê. 

Com a descoberta do DNA, nos deparamos mais uma vez com a questão de que 

quanto mais avançamos no estudo do corpo, mais universos se abrem, e mais 

possibilidades (infinitas?) de se conhecer o corpo humano vão se desdobrando. Hoje, 

então se pode interferir no corpo e na sua formação genética, embora, isso ainda não 

possa ser explicitado, pois a ética de tal fenômeno é ainda uma questão de suma 

importância, que no entanto, não vem ao caso no presente trabalho. 

 Hoje, a saúde já não é mais entendida apenas como ausência de doenças, mas 

como bem-estar permanente, inclusive pela Organização Mundial de Saúde.  

Se antes o homem se arrependia dos prazeres que sentiu, ou de suas fruições, 

hoje ele se arrepende daqueles que não viveu. Na sociedade de hoje, na qual o prazer e o 

bem estar são exigências sociais, o corpo, marcado pela lógica do esporte, preza por 

uma descontração e flexibilidade. “Pois controlar o corpo implica agora colocá-lo em 

movimento muito mais do que cerceá-lo.” (Sant’anna, 1995, p254) 

Hoje a dualidade entre corpo e alma, chega a níveis diferentes e há formas 

diferentes de lidar com essa separação, assim Sant’anna diz que o homem tanto pode ter 

uma escuta sensível de seu corpo em seus diversos aspectos como a sexualidade, as 

emoções e afetos, como existe também o contrário disso na qual o homem aliena-se de 

seu corpo, não consegue nem decifrar os sinais que este emite. Assim, se o corpo é pura 

mensagem, informação, linguagem, os que não as sabem decifrar são os novos 

excluídos da história. 

Com a “bio-nanotecnologia”, não só o corpo é considerado máquina, como 

muitas de suas peças (órgãos), já estão obsoletas. Cada vez mais a tecnologia supre a 

falência ou a função de um órgão, fazendo com que os corpos sejam máquinas dotadas 

de máquinas.  

Em outro artigo, Sant’anna (1997) fala do como o corpo era visto no século 

XIX, no início pelos médicos, mas posteriormente por todos os segmentos sociais: um 

corpo funcional. Um corpo que se encaixava na lógica industrial de funcionalismo. 

Conforme o tempo vai passando esse corpo deixa de ser apenas funcional e passa a ser 

estabelecido como meio de produção e rentabilidade. 

 



 

“As proposições de Taylor, já no início do 
século XX, inscritas no âmbito da medicina social 
em desenvolvimento, participavam dessa 
expectativa, ao mesmo tempo médica e 
empresarial: tornar o corpo uma máquina 
funcional e rentável, ou seja, um mecanismo que 
deve saber produzir, transmitir e transformar um 
movimento.” (Sant´anna, 1997, p275) 

 
Ainda hoje a funcionalidade e a rentabilidade são exigidas do corpo, não mais 

no âmbito do trabalho somente, mas também nos campos do lazer, da beleza, da 

sexualidade. 

Houve um tempo em que o cuidado com o conforto e bem estar do corpo, eram 

tomados como produto de personalidades “fracas”. A vaidade com o corpo era quase 

que incompatível com uma personalidade mais “inteligente”. O estigma de que a pessoa 

ou é burra e bonita ou feia e inteligente já não é mais tão forte. 

A partir dos anos 20 do século XX cuidar de si e do seu corpo vai ganhando 

certo status e legitimidade, o que inicia uma corrida pelo lançamento de produtos e 

espaços destinados ao cuidado do corpo, corrida essa que se torna cada vez mais 

tecnológica e mais acirrada. Isso tanto no âmbito privado quanto no público. 

Sant’anna neste artigo traz sucintamente o caminho que o pensamento sobre o 

corpo tomou na história recente, destacando o pensamento de Freud e Nietzsche no fim 

do século XIX como precursores, junto das novas formas de manifestação artística, de 

um olhar para o corpo sexualizado, “com seus fantasmas, seus tabus e seus furores” 

(Sant´anna, 1997, p277). A partir disso o corpo começa a ganhar espaço no pensamento 

ocidental, “Mas foi somente após o final da década de 60 que a produção de teses, 

livros, artigos e periódicos privilegiando o tema do corpo ganha de fato, legitimidade e 

visibilidade crescentes, fora da biologia, da medicina e da filosofia.” (Sant´anna, 1997, 

p277)  

As questões mais cotidianas do corpo deixam de ser vistas como naturais e vão 

cada vez mais sendo problematizadas e repensadas por diversas áreas das ciências 

humanas, como é o caso da sociologia, antropologia ou da psicologia. 

Ainda na década de 60 o principal assunto abordado na “sociologia do corpo” 

era a sua liberação e a possibilidade de esta tornar-se do mesmo modo uma forma de 

alienação, entrando na mesma lógica da sociedade de consumo. Já na década de 80, o 

corpo passa a ser investigado dentro do âmbito das práticas corporais, especialmente a 

sexualidade. “A necessidade de liberar, tomar consciência e, até mesmo, transgredir, 



 

continua, sem dúvida, ocupando um lugar privilegiado nas novas pesquisas sobre o 

corpo, mas, talvez, de um modo mais íntimo e pessoal.” (Sant´anna, 1997, p278). Neste 

momento, por exemplo, os cuidados pessoais com o corpo como a beleza, a higiene e a 

saúde, são temas de análises e reflexões. Todo o cenário social da época estava-se 

voltando para um olhar ao mundo privado. Foucault tem suma importância nos estudos 

sobre o corpo quando não só analisa a questões do corpo no mundo privado, mas, mais 

do que isso, profere que todos os cuidados, os gestos etc., enfim, tudo que diz respeito 

ao corpo é datado historicamente. “Dessa ótica, os sentimentos humanos e, 

principalmente, o fato de se sentir sujeito do próprio corpo e de seus desejos, não 

poderão mais ser considerados ‘entidades naturais’”. (Sant´anna, 1997, p279) 

 A separação muito clara do campo de estudo do corpo nas ciências humanas, 

médicas e biológicas, erroneamente caminham para lados diferentes na indiferença ao 

que as outras estudam como se fizessem parte de planos diferentes ou estudassem 

objetos diferentes. É muito recente ainda a busca de um estudo do corpo como 

constitutivo de áreas diferentes que dialogam e, mais do que isso, que estão falando de 

um mesmo objeto: o corpo. 

 

“Desse modo, poderíamos, realmente, 
defender a tese de que todo estudo sobre o corpo – 
melhor seria dizer os corpos –é necessariamente 
plural, na medida em que evoca uma série de 
processos – fisiológicos, culturais, políticos, etc. – 
nos quais se cruzam domínios da cultura que, por 
vezes, acreditamos separados.” (Sant´anna, 1997, 
p282) 

 

As misturas entre natureza e cultura, entre técnica e subjetividade, tornam-se 

quase que irremediavelmente interligadas, pois no século em que se possibilita a 

produção artificial de seres vivos, não há mais como separar as ciências.  

 

  



 

4 .2  Corpo na psicanálise ou “Corpo sujeito X Corpo construído”  
 

A questão do corpo tem aparecido cada vez mais nas pesquisas e estudos 

daqueles que revisitam a psicanálise atualmente. O que esses estudiosos tendem a 

mostrar é que, ao contrário do que muito se achava, a questão do corpo não é descartada 

por Freud, mas é de extrema relevância para que se compreenda o campo não só 

analítico como teórico da psicanálise. No entanto ao procurar por corpo no dicionário de 

psicanálise de Laplanche e Pontalis, um dos mais famosos e mais utilizados pelos 

psicanalistas, nota-se que não há um verbete destinado ao corpo, o que reflete 

claramente o lugar que o corpo ocupa/ocupava na teoria psicanalítica. 

A princípio a temática do corpo na psicanálise passa a se ocupar dentro do 

campo da medicina com o adoecimento do corpo como um fenômeno somático, o olhar 

psicanalítico nesse momento era só para o corpo doente. A psicanálise então ganha um 

importante espaço de atuação, no entanto esse espaço que se dava ao corpo era muito 

mais do organismo do que do corpo que, atualmente, se entende como corpo 

psicanalítico propriamente dito, um corpo sujeito. Esta diferenciação entre corpo e 

organismo aparece em quase todos os textos que tratam de tal temática. Em seu artigo 

“Entre a alteridade e a ausência: o corpo em Freud e sua função na escuta do 

analista” Fernandes descreve essa diferenciação de forma clara: 

 

“Enquanto o corpo biológico obedece às leis da 
distribuição anatômica dos órgãos e dos sistemas funcionais, 
constituindo um todo em funcionamento, isto é, um organismo, o 
corpo psicanalítico obedece às leis do desejo inconsciente, 
constituindo um todo em funcionamento coerente com a história 
do sujeito” (Fernandes, 2006 p. 34) 

 

Birman, no capítulo “O Corpo, o Afeto e a Intensidade em Psicanálise” do seu 

“Mal Estar na Atualidade: a Psicanálise e as Novas Formas de subjetivação” defende 

que a negatividade e a ausência de lugar que o corpo foi assumindo dentro da teoria 

psicanalítica são fundamentados em algumas proposições da própria teoria. A primeira 

delas é a questão de que o corpo sempre foi colocado em lugar de oposição ao 

psiquismo, além disso, Birman diz que há a redução do corpo aos registros somático, 

anatômico e biológico, sendo todos esses registros do nível da realidade e do mundo da 

natureza e por último diz que o psiquismo é o campo das representações para Freud e 

dos significantes para Lacan sendo que a psicanálise limita-se a decifrar e analisar esses 



 

significantes e essas representações. E se o corpo ocupa um lugar puramente biológico, 

como se entendia, a psicanálise realmente não teria quase nada a fazer com relação a 

esse corpo que é puramente biológico, esse corpo que não carrega significantes ou 

representações, pois está como um todo descolado da psique.  

Esse é o cenário a partir do qual os autores estudados no presente trabalho 

começam a desenvolver a idéia que é também trabalhada por mim de que o corpo não 

mais deve ocupar esse não lugar, mas que, pelo contrário, deve ocupar um lugar de 

extrema importância para que se entendam vários dos aspectos que, até então eram 

entendidos como apenas psíquicos. A partir disso, Birman chega a dizer que foi 

entregue à psicanálise como objeto um “psiquismo desencarnado”. 

Tanto Fernandes como Birman aproximam-se ao dizer que a teoria das pulsões 

de Freud forma um elo entre a psique e o corpo, sendo que esta relação como diz 

Birman é uma relação dialética e constante, para Laplanche e Pontalis a pulsão é 

definida como um: 

 

“Processo dinâmico que consiste numa pressão ou força 
(carga energética, fator de motricidade) que faz o organismo 
tender para um objetivo. Segundo Freud, uma pulsão tem a sua 
fonte numa excitação corporal (estado de tensão); o seu objetivo 
ou meta é suprimir o estado de tensão que reina na fonte 
pulsional; é no objeto ou graças a ele que a pulsão pode atingir 
sua meta.” (Laplanche e Pontalis, 1982 p394) 

 

No entanto, Birman afirma ainda que o corpo não só é a procedência das pulsões 

como muito se pensou, mas é também seu destino “O corpo é antes de tudo destino, ao 

contrário do que se poderia ingenuamente pensar” (Birman, 2005 p. 62). 

A partir dessa discussão, Birman fala da questão do outro como fundamental no 

estabelecimento do destino das pulsões, isso pode ser explicado se considerarmos o 

princípio da alteridade como constitutivo do corpo em Freud. Fernandes ilustra bem 

essa afirmação ao discorrer sobre o começo da vida do bebê. Ela diz que o ser humano 

ao nascer nasce despreparado, necessita do outro não pelo amor (pois o amor ainda nem 

existe na vida do bebê), mas pela sobrevivência, o Outro já faz parte da vida e das 

necessidades do bebê assim que ele nasce. A princípio o bebê é um “corpo das 

sensações” passando por um processo que o leva gradativamente ao que se pode chamar 

de “corpo falado” e quem conduz esse processo é justamente o outro (a mãe). No início 

da vida as sensações corporais ocupam o primeiro plano da vida do bebê e são a essas 



 

sensações que a mãe responde (o bebê chora por sentir uma sensação desagradável a 

mãe corre a lhe socorrer), assim se faz necessário que a mãe invista libidinalmente nesse 

corpo. A mãe passa então a nomear as partes do corpo, assim como as sensações, e é por 

meio da mãe e de seu investimento que o “corpo de sensações” passa então a ser um 

“corpo falado”. Para que esse processo se dê a mãe tem que sentir prazer tanto no seu 

próprio corpo como no corpo do bebê e sentir prazer de nomeá-lo. Isso faz com que 

tanto Birman quanto Fernandes concluam que o corpo sujeito é construído pela 

alteridade “Pode-se falar então do corpo como um território ocupado do organismo, isto 

é, com um conjunto de marcas impressas sobre e no organismo pela inflexão promovida 

pelo Outro” (Birman, 2005 p. 62). 

Fernandes fala ainda da questão da representação do corpo psicanalítico, pois a 

partir do que já foi explicitado acima quando se fala em “corpo falado” pode-se dizer 

que o corpo da psicanálise é atravessado pela linguagem, é um corpo que responde à 

lógica da representação e que, portanto não foge a lógica psicanalítica. Dessa forma 

podemos compreender que cai por terra a proposição da qual Birman se utiliza para 

falar sobre a ausência de lugar do corpo na psicanálise de que o campo das 

representações e significantes se limite apenas ao psiquismo.  

No entanto nos deparamos com a questão de que o corpo não responde só a 

lógica da representação, e que talvez seja por isso que a psicanálise por tanto tempo se 

colocou contrária a inclusão do corpo em seu universo de estudos. Isso por que se nos 

remetermos ao fato de que a psicanálise a princípio tratava apenas o corpo doente, 

vemos que, segundo Fernandes, o sintoma corporal é como uma descarga, um excesso 

que atravessa o aparelho psíquico e não se organiza necessariamente pela lógica da 

representação o que então podemos chamar de corpo do transbordamento.  

Bezerra Jr em um artigo intitulado “Corpo, Metáfora e Construção da 

Experiência Subjetiva. Notas Introdutórias”, entende o “sujeito como efeito dos usos da 

linguagem e do imaginário subjetivo como dependente de elementos historicamente 

construídos na diversidade de contextos culturais que a espécie tem produzido” (Bezerra 

Jr, 1997, p285)  

Cada “rede conceitual” que fala sobre corpo, utiliza-se de um entendimento 

específico do que é o corpo. No caso do psicanalítico, podemos entender que o corpo é 

sempre compreendido como uma construção lingüística e social.  

 



 

“Que não é possível tomá-lo isolado do universo 
discursivo que o molda enquanto corpo daquele 
sujeito, marcado por sua trajetória fantasmática 
singular e pelo lugar que lhe foi concedido pela 
coletividade a que pertence.  Que todo corpo 
humano está imerso em formas de vida e 
atravessado por jogos de linguagem que 
organizam o campo dos possíveis para cada 
sujeito e configuram o que é sua experiência do 
mundo, o que inclui se próprio corpo” (Bezer ra  
J r ,  1997 ,  p286)   

 

Voltando a questão que considero de mais extrema relevância para este trabalho, 

que é questão da alteridade, devemos ressaltar que o outro está tão presente na 

constituição do sujeito como na construção desse corpo sujeito, como diz Birman “O 

enredamento entre o corpo e o sujeito é de tal ordem que se constituem diversos corpos-

sujeito em diferentes níveis de organização e de ser, impossíveis de serem pensados na 

hipótese de um sujeito desencarnado” (Birman, 2005 p. 65). 

 Coelho Junior, ao escrever um artigo intitulado “Corpo Construído, Corpo 

Desejante e Corpo vivido” aproxima a psicanálise da teoria de Merleau Ponty, filósofo 

que pensou muito sobre a temática do corpo. Coelho deixa então claro a questão da 

alteridade quando diz que: 

 

“É a partir da abertura sensível de nosso corpo ao mundo 
e aos outros que construímos um conhecimento de nós 
mesmos, dos outros e das coisas. O corpo nesse sentido 
não é um objeto a ser treinado, mas é um sujeito que nos 
ensina, que nos faz ser o que somos” (Coelho Junior, 1997 
p. 402) 

 

Para Coelho Junior o corpo é dividido entre corpo construído, desejante e 

vivido; e é a interface desses três que faz com que o corpo seja um corpo sujeito, não 

seja apenas o corpo que temos, mas também o corpo que somos. E, assim como 

Fernandes fala que a dor delimita o corpo, para Coelho Junior as doenças, dores e 

sofrimentos nos fazem lembrar do corpo que somos.  

O corpo construído é aquele que é objetivo, ele leva em consideração a mente 

como sujeito, deixando ao corpo o lugar meramente de objeto, é um corpo alheio. 

Coelho Junior chega a dizer que o corpo construído é aquele que é construído como se 

não pertencesse ao sujeito, é disciplinado tanto pelo sujeito como pela sociedade e 



 

cultura na qual está imerso. Além disso, este é o corpo útil, capaz de satisfazer “todas” 

as vontades. Porém, este mesmo corpo pode trair, pois adoece, fracassa. Entretanto esse 

também é o corpo que realiza desejos, é aí que se encontram as mudanças que se podem 

realizar nesse corpo como mudanças de sexo, emagrecimento, artes corporais entre 

tantas outras que existem em nossa cultura e existiram em tantas outras. No entanto a 

grande questão que se coloca nesse ponto é o desejo de quem está implicado na 

construção deste corpo. Muito já se pensou sobre isso e há quem diga que antes, nas 

sociedades arcaicas o desejo era da sociedade, que havia certas normas sociais que 

construíam tanto o desejo como a própria construção do corpo; esse questionamento é 

um dos que impulsiona o presente trabalho, será que hoje o desejo é mais do próprio 

sujeito ou mais da sociedade? 

O corpo é construído a princípio pelo desejo do outro (no começo da vida, dos 

pais), isso vai deixando marcas e assim vai se abrindo para a experiência de um corpo 

desejante “O corpo, que desde o nascimento era um corpo biológico, torna-se, no 

contato com os outros um corpo desejante” (Coelho Junior, 1997 p.405). O corpo então 

que deveria responder às vontades da consciência, nos deixa o questionamento de se na 

atualidade o corpo tende sempre a responder as vontades apenas da consciência, 

deixando assim de ser um corpo desejante, um corpo vivido e passando a ser apenas um 

corpo construído, porém nem os desejos da consciência o corpo é capaz de satisfazer 

por inteiro, pois sempre há as falhas do corpo, como já foram faladas aqui, as doenças, o 

cansaço, o fracasso, etc. Assim enfatiza  Lo Bianco “Mas o corpo é implacável ao lhe 

impor a doença, a velhice, o sofrimento e o seu próprio fim.”(Apud Coelho Junior, 1997 

p.406) 

Já o corpo vivido pode ser entendido como o “ser bruto” que deixa de lado a 

dicotomia sujeito-objeto. E é aí que entra uma outra das principais questões que me 

coloco ao escrever esse trabalho, a questão de que somos um corpo e não só temos um, 

como nos fala Merleau Ponty “Mas não estou diante de meu corpo, estou dentro de meu 

corpo, ou mais certamente sou meu corpo” (Apud Coelho Junior, 1997 p.407). Ao 

dissertar sobre essa questão Coelho Junior nos lembra novamente da idéia de Merleau 

Ponty e fala da questão do corpo sujeito-objeto ao descrever uma situação que, a 

princípio pode nos parecer tão banal e cotidiana, mas que pondo-se à luz do raciocínio 

que percorro ilustra de maneira clara e objetiva essa questão. Quando duas mãos se 

tocam sentimos a mão que nos toca sendo assim o sujeito da situação e ao mesmo 

tempo sentimos tocar em alguma coisa sendo assim a outra mão o objeto e, é por isso, 



 

que me atrevo em dizer que somos um corpo (sujeito) e temos um corpo (objeto). “O 

corpo não é sujeito, nem por isso é um objeto diluído no mundo (...) Mundo e corpo são 

simultaneamente sujeito e objeto sem deixarem de ser, entretanto, mundo e corpo” 

(Coelho Junior, 1997 p.409). 

 

  



 

4.3 Corpo para Ramos ou “O corpo na lógica do mundo administrado” 

 

Ramos, em seu capítulo sobre o corpo, diz que por mais que a razão, segundo 

Horrkheimer e Adorno, seja o elemento que separa o homem do animal e que mantém 

sua dignidade, ela não consegue dominar a natureza animal do homem, ainda que toda a 

história da civilização tenha se esforçado para isso. 

Razão e corpo têm uma ligação em comum que não os deixa separar-se, e ainda 

nos dias de hoje, tentamos renegar esse passado que nos aproxima de nossa natureza 

animal, abdicando de nossa parte corpo, nossa parte instinto.  

Na busca de sair dessa impotência diante da natureza, o homem se sacrifica, 

ainda que em sua fantasia, de forma ilusória, para que tenha a sensação de se auto-

determinar.  “A introversão do sacrifício, ou seja, a renúncia das forças externas, é a 

transformação da passividade em atividade, é um ato no qual o indivíduo 

instantaneamente se reafirma como o executor da anulação de si mesmo.” (Ramos, 

2004, p117). Diante da ameaça o ser humano renuncia a realidade, criando uma 

realidade imaginária (alienante). 

O filogenético, o animal e o biológico, ainda se encontram no ser humano e por 

mais que tenham sofrido certas mudanças na busca de uma adequação social, não 

podemos dizer que se encontrem totalmente dominados. 

Adorno ao descrever o conceito de natureza o aproxima do conceito de mítico 

dizendo que é aquilo que sempre esteve aí. Ou seja, a natureza não só precede a história 

humana, mas a sustenta. A partir de uma noção dialética da natureza, Ramos diz que 

“Ela é o que precisa ser superado para que o eu possa advir. A natureza é o não-eu, seja 

por anteceder o próprio eu ou por ameaçá-lo em sua integridade.“ (Ramos, 2004, p120). 

A natureza pode ser considerada assim, como não redutível à razão. 

Não há como falarmos em histórico sem falarmos em natureza, assim como não 

podemos falar em natureza sem levar em conta aquilo que é historicamente construído. 

O próprio conceito de natureza é historicamente concebido.  

Assim, o corpo, muitas vezes levado ao lugar de síntese da dialética entre razão 

e natureza, não corresponde às tais expectativas. “Essa contradição aparente nos indica 

que a ressurreição da natureza e o reencontro do corpo e do prazer, não são a síntese, 

mas a possibilidade de experimentar a cultura em sua existência e realidade 

contraditórias” (Ramos, 2204, p122-123) 



 

O argumento que Ramos sustenta a partir dessa idéia é o de que não se deve 

pensar em superar a natureza (mesmo porque isso já se mostrou impossível), nem tentar 

voltar aos primórdios da natureza original, mas sim entendê-la como uma possibilidade 

de escapar da totalidade da razão. 

Os tabus com relação ao corpo, como o tabu com relação à menstruação citado 

por Freud (1929) são ilustrações claras de uma ambivalência em relação ao corpo, que 

ao mesmo tempo é impuro e sagrado, amado e odiado. 

Ramos remete à Grécia antiga e ao feudalismo como civilizações onde os 

atributos e habilidades corporais tinham lugar na divisão dos dominantes e dos 

dominados, no entanto com o passar do tempo, “com o avanço das formas burguesas de 

dominação – o comércio, a comunicação e a indústria – a exaltação do corpo viril perde 

seu sentido racional. (Ramos, 2004, p131). O corpo passa a ser preparado para o 

trabalho, no trabalho o homem passa a ser usuário de seu corpo. Com o capitalismo, o 

movimento corporal maquínico torna-se necessário, o corpo efetivamente vai 

transformando-se em máquina e é tomado e tratado como tal. 

No cotidiano do corpo hoje, há algumas circunstâncias (para além do trabalho) 

nas quais o corpo é utilizado, a ginástica, por exemplo, pode ser considerada como um 

movimento próprio do mundo contemporâneo onde todos os fatores são medidos e 

organizados segundo as normas mais rígidas, neste tipo de movimento são medidos os 

batimentos cardíacos, as calorias que se queimam, os pesos e cada movimento 

minucioso. Hoje o cotidiano é cada vez mais organizado nos mesmo parâmetros da 

ginástica, que de alguma forma é apenas um reflexo da maneira com que a vida se 

organiza hoje. 

A ginástica também foge à disciplina e à técnica própria do artista circense, da 

qual o elemento primordial é o encantamento. Na ginástica, a disciplina corporal 

aproxima-se mais do rigor dos movimentos militares do que os movimentos do 

encantamento. No circo o que se busca com os movimentos é justamente a fuga da 

racionalidade, a não a compreensão dos movimentos, ou seja, o contrário dos 

movimentos da ginástica.  

 

“O circense é acima de tudo, ator: seu corpo é 
sensibilidade e expressão, sua arte não tem sentido 
se não for para encantar o outro. O ginasta é um 
eficiente administrador de seu próprio corpo; nele 
a sensibilidade e a expressão são ‘tecnificados’, 



 

entram como índices de eficiência e não de mimese 
ou de comunicação com o outro (muitas vezes nem 
visa o outro, a não ser para vencê-lo ou superá-
lo).” (Ramos, 2004, p145) 

 
Ao falar da dança, Ramos aproxima-a de formas militarizantes de dominar o 

corpo, principalmente no que concerne às formas competitivas de dança, esta vai 

igualmente tornando-se maquinizada, ela reproduz a prática aplicada ao trabalho, a 

própria perfeição da dança deixa de ser avaliada pelo seu encantamento (como no caso 

do artista circense) e passa a ser avaliada em sua técnica, tal qual são os movimentos 

militares. “A disciplina e a ordem de um exército, não à toa, são avaliadas pela 

harmonia dos movimentos de seus soldados em marcha. O todo torna-se perfeito 

quando todas as diferenças são apagadas.” (Ramos, 2004, p146) 

 Assim sendo, cada vez mais o homem vira máquina, seus movimentos 

maquinizados, o que faz com que o sujeito deixe de ser autor do movimento para tornar-

se apenas executor de um movimento. 

 

“Mas em um mundo onde a robótica e a 
cibernética podem substituir a força humana no 
trabalho, num tempo em que seria de esperar a 
libertação dos movimentos, a sofisticação do 
controle dos gestos não adquire outro sentido se 
não o de domínio da natureza e de sacrifício das 
paixões.” (Ramos, 2004, p 147)  

 
E, se o corpo é tão engessado, endurecido, não há como não pensarmos nas 

correlações desse enrijecimento do corpo, dos movimentos e da subjetividade do sujeito 

hoje. Estando o corpo dominado, o espírito também está. 

O controle com nosso corpo, o que ingerimos, que movimentos fazemos, 

quantas calorias consumimos e quantas gastamos, quantos por cento temos de gordura 

em nosso corpo, e quantas gostaríamos de ter, os planos cada vez mais minuciosos para 

que cheguemos ao nosso sonho de corpo, plano que contém desde a comida que 

comeremos, os exercícios, as compras, os lugares que deveremos freqüentar, palestras, 

cirurgias etc. tudo isso nos remete a um manual, como o de qualquer eletrodoméstico, 

onde lemos tudo que é bom, e o que não é, as habilidades e instruções de uso. 

A superação de limites se dá em nome da humanidade e contra a natureza, é uma 

vitória da raça humana contra a natureza (de seus corpos?). Assim a história dos 

esportes é ditada pelos vencedores, e apenas por eles, porém se olharmos de outra forma 



 

a afirmação acima, podemos dizer que: a superação dos limites é dada em nome dos 

vencedores e contra os perdedores, é uma vitória daqueles conhecidos como os sobre-

humanos, sobre aqueles subumanos. Quem seriam então os humanos? A vitória não 

seria então sobre a humanidade? Acerca disso Ramos diz que “mais verdadeiro é o 

corpo do vencido, pois esse tem de reconhecer seus limites e ao fazê-lo, resgata sua 

humanidade e, ao menos por instantes, é capaz de refletir a experiência de sua 

coisificação”. (Ramos, 2004, p150) 

As falhas dos atletas podem assim ser percebidas como experiências de um 

corpo com sentido que escapa à sua coisificação técnica, pensando a partir dessa 

proposição de Ramos, podemos nos remeter à casos bastante recentes como o da atleta 

brasileira nas olimpíadas de Pequim 2008 que perdeu suas varas e por isso não 

conseguiu mais resgatar em si o corpo máquina, pois estava imersa em seu corpo 

sujeito, em sua angústia, em sua raiva. A esse tipo de fenômeno, Ramos relaciona com 

uma manifestação de uma resistência subjetiva do sujeito. “Em tais atos a perfeição 

técnica imposta à máquina corporal é superada pelo sintoma, armadilha pulsional do 

corpo dominado que retorna contra aquilo que o domina” (Ramos, 2004, p150) 

Compete-se pelo melhor e pelo pior, a competição visa o prazer tanto quanto 

sofrimento, a grande particularidade da competição é o excesso, e, talvez ainda mais do 

que isso, o fato de que em uma competição existem sempre os vencedores e os 

perdedores, os dominados e os dominantes. Isso se dá nos esportes, no trabalho, na vida 

cotidiana, e o corpo, acaba como instrumento nessa luta cotidiana pela dominação.  

A partir disso podemos pensar que o esporte e os movimentos do corpo 

envolvidos nessa prática podem ser pensados de duas formas, a saber: se o corpo é visto 

como instrumento de um utilitarismo do homem para dominar, vencer, superar o outro, 

logo o corpo é um corpo-coisa, mas se ele é tomado como forma de expressão, logo, o 

que temos é um corpo-alguém. “Ao se abrirem as portas da sensibilidade, o corpo passa 

de negado a mediador das relações entre o homem e o mundo” (Ramos, 2004, p154) 

Os esportes radicais tão próprios de nossa época demonstram o prazer na perda 

de controle do corpo, na busca do risco (ainda que calculado). Assim como brinquedos 

dos parques de diversão. Isso denota uma necessidade de sentir visceralmente o corpo 

nos momentos de prazer. 

Mesmo na literatura, ou mais recentemente no cinema e na televisão, o que se 

nota é um crescente interesse pelo corpo orgânico, e, cada vez mais aparecem 

descrições ou imagens do corpo desfeito, do corpo por dentro, seja pelo assassinato ou 



 

pelas cirurgias. A aproximação do corpo ao orgânico, de certa forma é uma fuga do 

corpo simbólico.  

 

“Todo monstro, desde as mais remotas 
mitologias, remete o humano a seu retorno ao 
natural, como expressão traumática do reencontro 
com a natureza negada. (...) A noção do humano 
ligada ao corpo é dissolvida e o gozo pelo avesso 
do corpo ou de seu despedaçamento deve ser 
buscado de modo paradoxal, tanto na fantasia do 
reencontro imediato com o corpo negado, na sua 
mais crua expressão, como na ilusão de domínio 
absoluto sobre o mesmo.” (Ramos, 2004, p157-8) 

 

O homem vai então abdicando da identidade do corpo para vê-lo cada vez mais 

como pedaços fragmentados de carne que nada tem a ver com ele. 

O corpo quando exposto às situações de perigo tende à abdicar do controle 

racional do ego e responder de forma mimética, ou seja, de forma quase instintiva. Os 

gestos miméticos trazem a tona à natureza que a civilização tenta o tempo todo calar. As 

manifestações do corpo em público são sempre renegadas, enquanto que, no mundo 

particular trazem certo gozo. “Seus ruídos, odores, fluidos e contrações representam 

socialmente o retorno à natureza superada, por isso são atribuídos às camadas inferiores 

e excluídas da sociedade ou àqueles que são tomados na condição de proximidade de 

animais não civilizados.” (ramos, 2004, p163-4) 

Assim, podemos compreender que toda a manifestação do corpo que tenta ser 

calada pela civilização é também calada pelo individuo que aceita o fardo de negar algo 

que jamais poderá ser esquecido, o corpo. 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

5. Discussão ou “Como juntar corpo, sociedade e contemporaneidade” 

 
“Os ombros suportam o mundo 
 
Chega um tempo em que não se diz mais: meu Deus. 
Tempo de absoluta depuração. 
Tempo em que não se diz mais: meu amor. 
Porque o amor resultou inútil. 
E os olhos não choram.  
E as mãos tecem apenas o rude trabalho. 
E o coração está seco. 
 
 
Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. 
Ficaste sozinho, a luz apagou-se, 
mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. 
És todo certeza, já não sabes sofrer. 
E nada esperas de teus amigos. 
 
 
Pouco importa venha a velhice, que é a velhice? 
Teus ombros suportam o mundo 
e ele não pesa mais que a mão de uma criança.  
As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios 
provam apenas que a vida prossegue 
e nem todos se libertaram ainda. 
Alguns, achando bárbaro o espetáculo, 
prefeririam (os delicados) morrer. 
Chegou um tempo em que não adianta morrer. 
Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. 
A vida apenas, sem mistificação.” 
 
(Carlos Drummond de Andrade, 1940, p57) 
 

 

Partindo dos conceitos e teorias desses diversos autores discutidos nos capítulos 

anteriores, retorno ao título do presente trabalho “Valorização do corpo que tenho, 

desprezo pelo corpo que sou”, e a partir dessa elucubração olho para o mundo 

contemporâneo tentando entender o lugar do corpo nesse mundo e, o que noto a 

princípio, é que o corpo que está presente nesse mundo – onde o culto ao mesmo é 

extremo – o único corpo que consigo enxergar é o corpo construído. A sociedade de 

hoje passou a construir um corpo que de nada nos lembra o corpo sujeito, pois deixamos 

de lado o corpo vivido e o corpo desejante, transformando-nos em máquinas. Podemos 

pensar que o corpo é exageradamente construído no mundo contemporâneo, construído 



 

para ser muitos tipos de corpos tendo como “objetivo” a estética, a bizarrice ou 

quaisquer outros tipos de construções. 

 

 “O corpo construído para ser apenas eficiente e 
saudável não me parece um corpo feito para viver. 
Mesmo o corpo construído para ser belo e 
supostamente ser sedutor, mais parece um corpo 
para ser exposto à visitação do que um corpo para 
ser habitado e vivido” (Coelho Junior, 1997 
p.410). 

 

Para então conseguirmos embasar essa discussão saindo do âmbito 

individualizante do corpo e caminhando para um contexto social, podemos refletir sobre 

o corpo dentro da lógica da psicose de ação, entendendo esta como um fenômeno social 

contemporâneo. O corpo passa então a carregar todos esses atos, com essa rapidez, 

efemeridade e falta de sentido com que tantos fenômenos da contemporaneidade são 

lidados. O corpo passa a ser mais um objeto onde imprimimos esses atos rápidos, 

marcantes e autônomos, cada vez de forma mais exagerada, deixando de ser corpo 

desejante e vivido e passando meramente a corpo construído em atos, atos sem 

finalidade. A partir disso podemos pensar que o corpo é tratado com a mesma lógica 

que o Pavilhão Dourado – de que nos falou Herrmann anteriormente – e, assim como o 

homem bota fogo no Pavilhão Dourado por não conseguir lidar com tamanha beleza e 

fascinação, o culto ao corpo é tamanho que nos perdemos no próprio culto e consumo e 

acabamos por construir corpos que se esquecem totalmente do corpo que somos, 

levando-nos a ter um corpo e nada mais “Construir um corpo pode ser matar um corpo” 

(Coelho Junior, 1997 p.410).  

Se não podemos construir e domar a natureza, também não podemos construir e 

domar um corpo, não inteiramente. Coloco-me então a questão do quanto esse corpo é 

ou não utilizado como objeto de unificação de um agrupamento humano e o quanto ele 

não é tão vital aos processos civilizatórios quanto os próprios objetivos da civilização 

citados por Freud? 

Se nas sociedades totêmicas as possíveis origens do agrupamento eram a de 

distinção dos outros clãs, a ostentação das mesmas crenças (na ancestralidade do clã e 

no animal totêmico), e um imperativo prático e cotidiano de vida social, ou seja, uma 

ligação que denota a necessidade de grupalização e de leis próprias que fizessem com 

aqueles indivíduos se reconhecessem como iguais, hoje, as coisas não parecem muito 



 

diferentes. Com o mundo globalizado o que parece é que cada vez mais a necessidade 

de pertencimento à um grupo especifico fica mais evidente, essa identidade grupal se 

busca por meio da fé (ainda na religião), por meio da roupa que vestem, por meio da 

forma que se colocam, da opinião que tem do mundo, dos rituais cotidianos que adotam, 

do corpo que ostentam.   

Os grupos tomados como um indivíduo a parte, que tem necessidades e desejos, 

responsabilidades e impulsos próprios, tolhem do ser individual a capacidade de decidir 

por si. Assim, vão formando-se enormes conglomerados de pessoas que são 

caracterizados como grupos e que, como tal, agem e respondem ao mundo da mesma 

forma e o corpo entra nesta mesma lógica, pois tendo nosso nível de responsabilidade e 

de consciência da forma com que agimos rebaixado, o corpo sofre as pressões do 

inconsciente grupal, quase que inocentemente. A sugestionabilidade tão característica 

dos grupos, segundo Freud (1921), faz-se notar de maneira imperiosa, quando vemos no 

mundo um só ideal de corpo. Como saber então quais os limites e o alcance dessa 

sugestionabilidade globalizada? 

O corpo pode então ocupar o lugar de elemento comum ao grupo para que este 

possa existir? Acredito que sim, uma vez que esse ideal de corpo é tomado com 

tamanho furor e ocupa grande parte da mídia e da vida dos grandes grupos. 

Quando Freud se remete à McDougall apontando as condições para que um 

grupo possa ser considerado uma organização superior, podemos pensar no corpo 

como constituinte vital para essa superação, sendo que ele pode ser analisado como 

contínuo e apropriado tanto na dimensão individual quanto coletiva do grupo, ele 

determina muitas vezes as especificidades de um grupo e suas diferenças com outros 

grupos, pois carregam tradições e identidade de cada um dos grupos, o que o aproxima 

e distancia, mas de uma forma ou de outra os coloca em relação com outros grupos, 

imprime tradições, costumes e hábitos próprios, estruturando o grupo como tal. 

Pensando nisso, poderíamos inferir que, se o grupo passa à transmitir características de 

um individuo isolado, este teria também um só corpo. 

A influência, tomada como constituinte do processo de grupalização, no que 

concerne ao pensamento, se dá também no âmbito do corpo, e mais do que isso, se 

pensarmos – a partir da teoria de Herrmann – que pensamento e ato já não se 

encontram mais como instâncias dicotomizadas, mas como uma só coisa, no caso o ato 

puro, e se ousarmos dizer que o corpo ocupa também, hoje na contemporaneidade, o 



 

lugar de ato, então corpo, pensamento, ato e sociedade são indissociáveis, e cada vez 

mais afetados e afetantes no processo de constituição dos grupos. 

Hoje, o sujeito se auto-inquire e a moralidade é auto-imposta, moralidade esta 

que alcançou o corpo de diversas maneiras. O sujeito muitas vezes já não sabe mais 

quem ele é, e se pergunta acerca de seus desejos. Na era do tudo pode, nada é tão 

difícil quanto saber os limites, os alcances, conhecer o que de fato desejamos. Se em 

diversos momentos da história seguiram-se regras de moralidade que delimitavam 

desejos e destinos através da fé em um oráculo, ou em um livro sagrado, hoje, cada vez 

mais o que vemos é uma miscelânea de oportunidades, onde ninguém mais sabe por 

onde se guiar. Mesmo a religião que, segundo Freud (1927), foi algo que unificou 

muito os grupos pela definição de uma ilusão coletiva, hoje, ainda que presente, não 

carrega mais o peso dos dogmas e a força normativa que outrora demonstrara. Quase 

tudo passou a ser discutível, inclusive os pecados, inclusive os limites do corpo, e o 

que fazer com ele. Se os deuses foram outrora colocados como aqueles que dispuseram 

a natureza tal como ela é, como foi descrito por Freud (1927), tendo assim, uma 

natureza muito mais inquestionável, natureza esta que poderia ser “domada” pelo 

homem, hoje, o homem acredita que a natureza é determinada por eles. Quase nada 

hoje é inquestionável como o era, nem os deuses. Se a ciência é colocada como centro 

e o empirismo é dominante, então a fé em um deus pode ser questionada assim, como 

todos os outros fenômenos, então tudo pode ser não só “colocado em xeque”, mas 

parece poder ser transformado ao bel prazer do humano. 

Se antes a sociedade repousava na proibição das pulsões, hoje ela repousa na 

incitação à fruição, o que manda hoje é a moral do compra, do ganha, do diverte-se, do 

goza. A moral do pré-prazer. Mas voltamos a nos questionar, se podemos fazer e ser 

tudo, como elucidar qual o desejo do indivíduo? 

Cada vez mais o sentimento que se tem é o da insuficiência, e isso é mostrado 

muito claramente quando falamos do corpo e da necessidade de aprimorar e melhorá-lo 

em relação aos nossos ideais. Nossos ideais estão cada vez mais distantes e mais 

oscilantes, e se eles oscilam indefinidamente, temos o tempo todo a sensação de 

estarmos ficando cada vez mais distantes deles. 

As referências nesse mundo globalizado, onde nada é mais como era agora a 

pouco, se mostram cada vez mais voláteis, assim como nossos laços sociais. Penso no 

corpo e na mudança drásticas que as pessoas fazem com ele, cirurgias cada vez mais 

invasivas e cada vez mais aceitas como normais e que são, cada vez mais, consideradas 



 

reversíveis. Nossas mudanças de laços sociais, não aparecem só no corpo, mas nos 

partidos políticos, na religião que cada vez mais é oscilante, nos lugares que 

freqüentamos, as pessoas que namoramos, ou com as quais interagimos. 

Podemos dizer que hoje o que temos são ancoragens identitárias frágeis, e por 

isso há uma busca desenfreada por objetos que ofereçam uma segurança identitária. 

Posso ousar dizer, que, nenhum outro objeto pode oferecer maior segurança identitária 

do que o corpo (e aí estamos falando de um corpo quase que exclusivamente objeto), 

os carros, as roupas, o endereço, o trabalho, quase tudo isso hoje é sinal de quem 

somos, mas a ostentação de um corpo que se faça incluir parece quase que infalível 

quando pensamos nessa segurança identitária. 

O corpo hoje ocupa um lugar muito importante, hoje a imagem como um todo 

ocupa lugar de destaque na sociedade, e os atributos imagéticos tornam-se cada vez 

mais importantes que os atributos cognitivos. Assim, a moralização do corpo, chega ao 

seu extremo, pois se nos auto-inquirimos, o gordo, o feio, o estranho tornam-se fadados 

ao status de “imoral”. E quem atribuí esse status não são só aqueles que ostentam um 

corpo inclusivo, os que encontram-se dentro dos parâmetros ditados, mas também 

aqueles que estão fora dele, e mesmo aqueles que pensam que tem uma razão crítica 

acerca do culto ao corpo. Como no exemplo dado por Herrmann dos povos do terceiro 

mundo taxados de subdesenvolvidos que se taxam da mesma maneira, podemos dizer 

que na moralidade do corpo a lógica não é diferente.  

Seguindo no raciocínio de Herrmann, entendemos a opinião como uma forma de 

olhar para o mundo, que acaba não trazendo nenhum tipo de valoração ou postura 

crítica, e que, mais do que isso, acaba sendo descrita pelo autor como ato. A partir dessa 

inferência podemos pensar que a postura que a sociedade contemporânea tem para com 

o corpo, é uma opinião sobre ele, pois sempre se tem algo a dizer, sem ter de ter uma 

noção crítica, ou uma reflexão por trás daquele determinado ato. A opinião é sempre 

dada do lado de fora, de alguém que vê o mundo, mas não como alguém que o vive, da 

mesma forma, o corpo é olhado por alguém que o vê de fora, do outro lado do espelho, 

e não de alguém que é parte dele, de alguém que é o corpo. 

 Questionamo-nos então que campos de sentido modelam o corpo em nossa 

sociedade? Se como na ironia, o campo do é de brincadeira modula e dá sentido de 

forma à sair do campo da ofensa, no caso do corpo o campo do é para ser mais bonito 

parece modular toda forma de dor a que se submeta o corpo  seja nos saltos gigantescos, 

nas academias, nas perfurações dos piercings, nos regimes de fome ou em qualquer 



 

outra forma que se encontre para modificar ou colocar o corpo dentro dos padrões 

sociais. Assim o campo da estética parece ser o dominante, o campo da imagem. 

Herrmann diz que nesse regime de moralidade somos como nos representamos, logo, no 

processo autoritário, onde a reflexão é imposta de um determinada forma, o corpo 

também o é, assim, não só o corpo belo, mas o saudável, ou qualquer que seja o padrão 

vigente, a questão central é que o corpo é sempre tratado como objeto já determinado. 

Tal como os tabus descritos por Freud (1913), o tabu do corpo, domina as 

pessoas no que concerne principalmente o âmbito da imagem, da estética, temos então 

a repressão da vontade de dar prazer ao corpo de outras maneiras que não as estéticas, 

por exemplo, essa moralidade do corpo atribuída ao gordo, àquele que come, e satisfaz 

o corpo da forma que todas as outras pessoas gostariam, mas que precisam ser 

moralizadas e tachadas como erradas, pois, para seguir um padrão estético é necessário 

que os gordos sejam mal vistos, e, com isso o comer também.  

Essa é a mesma lógica ambivalente do tabu, que precisa recriminar e punir (com 

a não aceitação?) aqueles que comem, que satisfazem o que os outros, para se 

manterem aceitos e dentro da lógica social, precisam evitar. Os únicos que estão livres 

dessa moralização são aqueles que ocupam o lugar de ideal, pois comem e não 

engordam, são como o próprio nome já diz os modelos. Essa moralidade aparece muito 

na culpa que se sente, por não ostentar o corpo que se espera que se ostente. O corpo 

saudável como algo a priori, não foge também desse tabu, pois como já dissemos 

anteriormente, não é só o belo, mas o corpo “bom” o corpo inclusivo, construído para 

tal. 

A própria sugestionabilidade dissemina essa moralidade contra o gordo, o feio, o 

estranho. Se, como nos traz Freud (1921), quanto mais pessoas maior a 

sugestionabilidade, logo, podemos pensar que numa sociedade que é cada vez mais 

globalizada, e que os grupos são cada vez maiores, essa entrega de si e de seu ideal ao 

grupo é também cada vez maior. Com isso o ideal do corpo vai tornando-se cada vez 

mais parecido pelo mundo todo, e ocupando cada vez um lugar mais central na vida do 

homem contemporâneo 

A natureza identificatória do grupo poderia ter no corpo, seu laço comum, mesmo 

porque se pensamos numa ausência do líder, essa necessidade de algo em comum, 

poderia sim, ser encontrada no corpo. 

Podemos assim pensar que essa compulsão pelo corpo perfeito, não é mais nem 

menos democrática do que qualquer outro bem ao qual nem todos tem acesso. O corpo é 



 

particular de cada um, e diferente em sua natureza, portanto para que se chegue ao 

mesmo corpo, tem de se abrir mão do corpo que temos, tem de se buscar um outro 

corpo, construí-lo, o que custa caro e nem sempre se consegue. Quanto mais dinheiro 

gasta-se com o corpo mais livre você se sente. “Extinguir e não negar o sofrimento, e 

para tanto respeitar e não negar o corpo deve ser o compromisso ético da razão” 

(Ramos, 2004, p59) 

É o corpo construído de que fala-nos Coelho Junior, o corpo que me questiono 

ser o corpo contemporâneo, um corpo construído, automatizado, deslibidinilizado, 

deserotizado, um corpo máquina, corpo coisa, sem medo e sem sensibilidade que 

carrega em si o esvaziamento de sentido que está presente na sociedade e no sujeito 

contemporâneo. 

Nossa sociedade é dominada pela permissividade e não mais pela proibição, e 

podemos nos questionar se o corpo, dessa forma, com tantas formas possíveis de ser 

construído não se torna também escravo dessa permissividade? Vemos isso o tempo 

todo nas mudanças do corpo, por exemplo, nas body-arts como as tatuagens ou os 

piercings cada vez mais ostensivos.  

A sociedade tal como ela se dá hoje criou um imperativo do prazer e da 

felicidade, criou necessidades do homem, porém, junto à isso criou também a 

inviabilidade dessa fruição de tais necessidades. O homem de hoje tem o direito e o 

dever à fruição, mas é incapaz de fazê-lo. Se o corpo demanda certas fruições, devemos 

questionar até que ponto essas demandas e necessidade são genuínas, ou se são elas 

também produzidas pela própria sociedade de consumo. Tudo aquilo à que depende o 

gozo, é engolido pela lógica do consumo, sendo transformado em mercadorias, sejam 

nossos parceiros, amigos, objetos, ou nosso corpo. “A verdadeira fruição segue sendo 

subversiva e, portanto, reprimida.” (Ramos, 2004, p189). A partir desses pensamentos 

que provém do que Ramos chama de mundo administrado, podemos fazer uma segunda 

reflexão e pensar no que Herrmann fala da mentira mentirosa; se o consumismo já é 

uma verdade conveniente que foi naturalizada, ou seja, uma primeira mentira que é 

tomada e compartilhada por todos como uma mentira que virou verdade, logo, o que 

fazemos é mentir sobre a mentira, é consumir o consumo e não mais o objeto. 

Os momentos de prazer e fruição, tal como é o lazer, por exemplo, segue sendo 

considerado como necessário para que se dê um descanso do trabalho, ou seja, ele é 

vinculado totalmente à ele, e, ainda que entendamos como necessário os momentos de 

descanso ou lazer, estes são ainda considerados como perda de tempo e acompanhados 



 

de sensação de culpa, pois são momentos onde não há produção, e, se o prazer carrega 

essa fardo, acabamos por reprimi-lo. Assim, me pergunto, se o trabalho não é natural do 

homem, nem o é mais a fruição e o prazer dentro de nossa sociedade contemporânea, o 

que então é natural do ser humano? 

No lazer, o homem sente-se culpado por não estar fazendo aquilo que deveria 

estar fazendo (trabalho), mas sente-se culpado também se não se divertir, se não tiver 

prazer. Nos colocamos então em uma situação onde “se ficar o bicho come, se correr o 

bicho pega”. O mundo então parece tão administrado que não temos nem o que 

subverter nem meios para escapar da lógica. 

Mas ao voltarmos para o corpo percebemos que o capitalismo dissolve as 

antinomias do corpo e da psique, do corpo e da sociedade, fazendo com que o corpo 

torne-se ele mesmo social, ele mesmo objeto social. Ele cria a necessidade, a moral do 

goza, e dentro dessa moral, consumimos nosso corpo intensamente, o gozo nos é 

imposto, compramos o prazer. Nosso corpo é utilizado de forma rápida, efêmera, 

obsoleta. O conceito de psicose de ação explicita este uso do corpo sem finalidade. E, se 

sofremos tanto para conseguirmos o corpo que desejamos ter, cria-se a antinomia, esta 

sim, difícil de ser reparada, entre o corpo real e o corpo do ideal social. Na tentativa de 

realizar esta aproximação, caminhamos no sentido do corpo pelo corpo, voltamos à 

idéia da divisão psique corpo, intermediada pelo capital. Por outro lado, ironicamente, o 

social (na lógica do capitalismo) se inscreve de maneira tão forte, que este passa a ser 

um bem de consumo. Quanto mais dinheiro você pode gastar com a manutenção do 

corpo em busca desse ideal, mais livre você se sente, mas mais aprisionado pela 

permissividade imposta pelo mundo administrado você se torna. 

O corpo é social, cria-se a falsa percepção da possibilidade de escolha, da 

liberdade e nós (literalmente) compramos essa noção como verdadeira, mais uma 

mentira mentirosa imposta pela lógica da farsa. Compramos não apenas a liberdade, 

mas compramos também a idéia de exclusividade, de individualidade, quase de 

personalidade ao buscarmos um ideal social de corpo, sem nos darmos conta que somos 

nós mesmos transformados em bens de consumo social. 

É nesse cenário que as novas psicopatologias baseadas no regime do atentado e 

no ato puro, surgem. Num outro trabalho poderíamos entrar mais profundamente na 

possibilidade de estudar essas novas psicopatologias e sua relação com o corpo e com o 

estrato social, vinculando a psicologia clínica e a social, que, como dissemos no início 

desse trabalho, não poderiam ser descoladas, mas sim pensadas como fundantes uma da 



 

outra. Inclusive muitas dessas novas psicopatologias, tais como a bulimia, a anorexia, os 

transtornos somatoformes, os transtornos alimentares no geral, a obesidade, dentre 

tantos outros exemplos, mostram uma ligação bastante estreita com a compulsão ao ato 

puro, com a psicose de ação e também com o corpo, tal como ele é reconhecido na 

sociedade contemporânea. 

A ditadura do pertencimento engole o corpo e engole a todos, estamos todos 

sempre em busca de um grupo com o qual nos identificarmos. Isso fica muito claro na 

adolescência, quando essa necessidade de buscar pertencimento e identificação, tal 

como reconhecimento dos outros, iguais, se torna bastante exacerbado, isso, exatamente 

na mesma fase em que o corpo está mudando e se erotizando, e na mesma fase em que a 

maior parte das psicopatologias descritas acima surgem. Talvez um estudo mais 

detalhado da adolescência e de como ocorrem esses processos de identificação e de 

mudança no corpo, pudesse ser bastante útil, para que enriquecêssemos o 

questionamento que nos propomos responder no presente trabalho. 

Podemos então inferir que juntar sociedade, corpo e contemporaneidade, tal 

como nos propomos no título desse capítulo de discussão, seja tarefa impossível. Isso 

porque a partir das elucubrações e das discussões já feitas, o que posso ver é que não há 

como juntar essas três instâncias, pois elas estão arraigadas umas às outras. Não há 

como juntar, pois não há como separar. Ou seja, a tarefa aqui foi a de evidenciar o 

campo de sentido do corpo na sociedade contemporânea como um campo dominante. 

Tal como nos fala Herrmann que é o sentido da psicanálise, o de evidenciar campos.  

Posso finalizar então esse capítulo de discussão afirmando que na sociedade 

contemporânea o corpo tem lugar de destaque nas amarras que a permissividade e a 

necessidade do gozo nos impõem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Considerações finais ou “Para seguir em frente...” 

 

“Para Seguir em Frente 
 
 
São os passos que fazem os caminhos. 
 
O triste dos caminhos é que eles jamais podem ir aonde querem. 
 
As reticências são os três primeiros passos do pensamento que continua por 
conta própria o seu caminho. 
 
Nunca dês um nome a um rio: 
 sempre é outro rio a passar. 
nada jamais continua, tudo vai recomeçar! 
 
O melhor para amores não correspondidos é uma feijoada completa 
 
Hoje encontrei dentro de um livro uma velha carta amarelecida. 
 rasguei-a sem procurar ao menos saber de quem seria. 
 
Buscas a perfeição? Não sejas vulgar. 
 
A autenticidade é muito mais difícil. 
 
Levo metade do dia a procurar o que se extraviou na véspera. 
 
Um verdadeiro nariz conduz para frente. 
 
Todos estes que aí estão 
atravancando meu caminho, 
eles passarão...eu passarinho!” 
 

   (Mário Quintana, p 75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Muitos são os caminhos possíveis para uma continuação dessa pesquisa, pois 

muitos são os caminhos que ela me abriu, no entanto, devemos nos conter ao tema 

proposto. Assim, recolocando as perguntas (que na verdade são duas em forma de uma 

só) que iniciaram esse trabalho, a saber, qual o lugar do corpo dentro dos processos de 

formação de identidade do sujeito na sociedade contemporânea, e como isso interfere na 

necessidade e na formação de agrupamentos humanos? 

Posso dizer que o corpo está no cerne dos processos de identidade do sujeito na 

sociedade contemporânea, no entanto, devo salientar que o corpo que está no cerne 

desses processos, é um corpo vazio, maquinizado, um corpo objeto. Considero que o 

corpo é usado como objeto de ostentação para que se faça valer a inclusão do individuo 

no grupo. Acrescento ainda que como no processo de identidade do sujeito, leva-se em 

consideração que a formação de grupos é intrínseca à civilização, e que, portanto, por 

mais que o corpo possa ser um objeto que carrega essa ancoragem identitária, ele, assim 

como quaisquer outros objetos que possam ocupar esse lugar, é de uma fragilidade e de 

flutuação amiúde, pois são apenas objetos que tentam suprir uma falta que jamais 

poderá ser suprida. 

Os caminhos abertos por mim e para mim através da pesquisa e das reflexões 

que ela me proporcionou, são inúmeros. Gostaria de continuar, seguir em frente, penso 

que o corpo pode ser pensado de tantas formas que dariam incontáveis pesquisas 

riquíssimas. Notei, ao final do trabalho, que, á exceção de Freud, que não poderia faltar 

em um trabalho de cunho psicanalítico, todos os outros autores que abordei são autores 

brasileiros. Isso não foi proposital, mas causou-me agradável surpresa perceber a força e 

a importância de autores conterrâneos na área acadêmica, e mais do que isso, perceber 

um padrão crítico e construtivo nas teorias desses pesquisadores. Espero com minha 

pesquisa trazer – ainda que humildemente – alguma contribuição para este campo tão 

amplo que é a psicologia, que é a psicanálise, que é o olhar ao corpo.  
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