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RESUMO 

 
 
 
A matéria deste estudo é o vínculo entre desiguais, organizado por relações de mando-
obediência de forma a configurar os termos dominante-dominado.  O vínculo é uma noção 
que abrange simultaneamente a relação social e o processo psíquico a ela subjacente, por 
isso é um instrumento teórico útil quando o interesse da investigação são processos 
psicossociais. 
A análise das relações de mando-obediência indica a presença de elementos da cultura 
paternalista, mesmo em relações de trabalho francamente capitalistas.  Os efeitos desta 
cultura atingem a subjetividade do trabalhador tornando mais complexo o esforço de lutar 
por seus interesses.  Os operários oscilam entre duas formas de ordenação do vínculo; a 
ordenação moral, própria da cultura paternalista, se alterna com a ordenação por interesse, 
própria do modo capitalista de produção.  Observamos como a ideologia da organização de 
trabalho utiliza as disposições emocionais e significantes tradicionais para melhor realizar 
seus objetivos de lucro. 
É de especial interesse acompanhar alguns dos efeitos da cultura paternalista sobre a vida 
social, como a dificuldade para autorizar-se diante do que se tem efetivamente autoridade, 
fazer valer direitos e conviver com autoridades corruptas.  Há também os efeitos sobre a 
subjetividade, em especial o sentimento paranóide, a ameaça que representa formas de 
autonomia, o rebaixamento da auto-estima, resultado de falhas narcísicas associadas à 
carência de sentido do que é público. A identificação com o agressor coloca o problema de 
vivermos com um ideal cujo sentido é negativo em relação ao sujeito. Uma conseqüência é 
a rejeição do brasileiro por ele mesmo. 
Sugiro haver conflitos estruturantes da nossa subjetividade e dos vínculos, levando-nos a 
viver como gente de primeira e de segunda; as respostas são diversas, mas cada um terá de 
se haver com esta questão. Brasil é um nome que nos habita e que habitamos. A maneira 
como se pratica a lei, em que muitas vezes a autoridade não a representa, mas acaba por 
substituí-la intensifica as ressonâncias da cultura paternalista. 
O desenho da tese é partir de um núcleo: análise das relações de trabalho com trabalhadores 
acidentados para identificar os processos que conduzem ao acidente de trabalho. A seguir, 
dimensionar a relação de trabalho como relação entre classes dominantes e subalternas, 
permeia a essas relações a suspeição. A condição social de dependência e o vínculo de 
sujeição também são termos comuns a ambas situações, o elemento que permanece 
reprimido é a ânsia por autonomia, ser par si em contraposição ser para servir. 
A análise da práxis de profissionais da rede pública de saúde indica a construção de uma 
organização psíquica e ideológica com pressupostos distintos dos paternalistas, de forma 
que “o outro” não seja ocasião para demonstrar “uma superioridade qualquer”, mas de 
oferecer a ele o que se tem de melhor, construindo, com reciprocidade, um vínculo com 
menos características sado-masoquistas e mais em conformidade com a organização genital 
da libido, ou seja, fecundo para ambos. A diferença, no caso, não tem adjetivação. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The subject matter of this study is the link between unequal persons; organized by 
command-obedience relationships so as to configure the terms dominant-dominated. The 
link is a notion that embraces simultaneously the social relationships and the psychical 
process underneath them; thus it’s a useful theoretical tool when the matter of the 
investigation are psychosocial processes. 
The analysis of command-obedience relationships points to the presence of elements of 
paternalistic culture, even in openly capitalist work relationships. The effects of this culture 
hit the worker’s subjectivity, making more complex the effort to fight for his rights. 
Workers oscillate between two forms of ordination of the link; the moral one, keen to the 
paternalistic culture, alternates with the interest-aimed ordination, proper of the capitalist 
means of production. One can observe how the  ideology of the work system  uses  
emotional disposition and traditional significants in order to achieve its profit goals. 
There’s a special interest in following some of the effects or paternalistic culture on social 
life, such as: the difficulty to exert authority even when one is entitled to,  to stand for one’s 
rights and  to cope with corrupt authorities. There are also the subjective effects, specially 
the paranoid feeling, the threat represented by autonomy issues and the lowering of self-
esteem, resulting of narcissistic gaps associated to the lack of public property sense. To 
identify with one’s  aggressor implies living with a negative sense of one’s own ideal. One 
consequence is self-rejection, experienced by Brazilians as a rule. 
I suggest there are structural conflicts both in our subjectivity and bidding, leading us to 
live as first and second rate people; the answers are manifold, but each one will have to deal 
with this question his own way.  Brazil is a name that lives within us, and the place where 
we live. The way by which the law is enforced by many authorities who don’t represent it, 
but end up substituting it, intensifies the echoes of paternalistic culture. 
The thesis outline starts from a nucleus: the analysis of work relations among damaged 
workers in order to identify the processes that lead to  work accidents. Furthermore, it  
seeks to mesurate work relations as  relationships between dominant and subaltern classes, 
pervaded by mistrust . The  social status of dependency and the subjection bond are also 
common terms to both situations, the enduring repressed element is the wish for autonomy, 
to be one’s own person as opposite to be the one who serves. 
The analysis of the praxis from professional members of  the public health system indicates 
the construction of a psychical and ideological organization with premises that are distinct 
from paternalism. Therefore,   “the other” won’t represent an opportunity to demonstrate 
“some sort of superiority” but a chance to offer the better one has to offer instead. This 
reciprocity might establish links, which are less sadist-masochist and more in agreement to 
the genital organization of the libido, that is to say, fertile to both. The difference, in this 
case, has no qualities added. 
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 O MEDO E OS VÍNCULOS SOCIAIS NO BRASIL                                        

 

    APRESENTAÇÃO 
 

 

O objetivo deste estudo é investigar os componentes psíquicos das relações sociais de 

mando-obediência. Foi sob esse prisma que revisitei a experiência de psicóloga clínica no 

INSS, em que revi as entrevistas, sessões, relatórios – alguns publicados na minha 

dissertação de Mestrado na USP em 1884, outros em um livro, Doença Ocupacional, 

publicado em 2000 - tendo em vista discutir os desdobramentos psíquicos das relações de 

sujeição.  

 

O tema relativo às formas de sujeição surgiu de trabalho clínico coordenando grupos com 

profissionais da área de saúde pública. A análise das interações dos profissionais – 

reproduzidos nesta tese, a título de ilustração, e com peso diverso da pesquisa sobre os 

trabalhadores acidentados - evidenciou a importância da relação que mantêm com a 

autoridade, real ou imaginária. A autoridade para eles tem fortes componentes paternalistas 

e algumas de suas conseqüências são os sentimentos de medo, o ataque à autonomia e o 

rebaixamento da auto-estima.  Estes seriam alguns dos efeitos da configuração vincular 

baseada na sujeição.  

 

 

A análise dos trabalhadores acidentados teve como foco os vínculos de trabalho e o vínculo 

com a instituição seguradora. Com os profissionais de saúde a análise centrou-se na relação 

com os superiores que, na hierarquia institucional, têm a função de autoridade.  

 

 

O interesse que permeia esse estudo é o de encontrar o ponto de confluência entre os fatores 

psíquicos e sociais, desse ponto de vista, tomo o acidente de trabalho como sintoma das 

relações de trabalho, dos processos cotidianos vividos pelos empregados no que tange ao 

emprego e à atividade desenvolvida. O objeto do estudo é menos a substância, trabalhador 
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acidentado, que os processos psíquicos e sociais que conduzem ao acidente.  Interessa 

menos o trauma do acidente de trabalho e mais os mini traumas do dia a dia, que o 

propiciam.  

 

O método consiste em extrair da experiência do acidente de trabalho a condição do 

trabalhador, a ruptura inerente ao acidente não elimina as continuidades das situações; ao 

contrário, pode revelá-las com mais clareza. O acidente de trabalho alude ao cotidiano 

traumático – moral, social e psicológico -, nem sempre perceptível, dada a naturalidade 

com que ocorre. A precariedade da condição do acidentado torna mais visível a condição 

psíquica de sujeição e o desamparo social do trabalhador. Em ambos corre o mesmo sangue 

social circulando nas relações capitalistas.      

 

 

O segurado é o trabalhador brasileiro pobre que se acidentou. O pobre, o trabalhador e o 

acidentado são condições diversas de um mesmo sujeito social. Sujeito de um sistema que  

define as relações entre as classes dominantes e as classes subalternas, das quais o 

segurado faz parte. A investigação procura definir e discutir as peculiaridades de cada 

situação e os pontos de continuidade entre elas.   

 

 

No capítulo 1, apresento o Centro de Reabilitação Profissional, suas finalidades, modo de 

funcionamento e os componentes da equipe multidisciplinar. Descrevo a técnica que utilizo 

na clínica psicológica institucional e os diferentes níveis do problema para realizar a 

reabilitação profissional. 

 

 

No capítulo 2, está em discussão a condição de segurado.  O sentimento de desamparo é um 

fator importante no vínculo do segurado com o INSS, a posição a partir de onde se define é 

de coitado, o sentimento que precisa despertar é de dó. Estas são defesas para não perder 

benefícios necessários à sua sobrevivência, já que não conta com suas melhores condições 

físicas para competir no mercado de trabalho. 
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A condição do trabalhador acidentado é discutida no capítulo 3. Ele ocupa a posição de 

vítima e o sentimento em questão é o de acusação. Compreender essa dinâmica foi 

fundamental para promover seu retorno à empresa, de forma a superar as dificuldades na 

relação com o empregador, sempre que foi possível. 

 

 

A posição de suspeito define o lugar do trabalhador, tal como é proposta pelo 

enquadramento vincular das relações de trabalho e  ideologia do empregador. O sentimento 

de culpa é o ônus dessa posição. Há uma associação entre o trabalhador e as classes 

subalternas, paira sobre ambos a mesma suspeição por parte das classes dominantes. Este é 

o conteúdo do capítulo 4. 

 

 

No capítulo 5, está em discussão o acidente de trabalho. Inicio caracterizando a população  

do ponto de vista psicossocial. A teoria da técnica consiste em extrair da unicidade do caso 

atendido o processo que nele resulta. O apoio teórico vem da noção de sujeito do grupo de 

Kaës. Ressalta nas análises o papel do reprimido, tanto do ponto de vista da história pessoal 

do indivíduo, como do processo psíquico grupal. 

 

 

A concepção metodológica do acidente de trabalho é discutida no capítulo 6. O acidente 

não é considerado algo isolado, fortuito, desvinculado da vida e das relações de trabalho, 

pelo contrário, ele é uma resultante e nesta condição tem o valor de sintoma dessas 

relações. Através dele, é possível encontrar o reprimido tanto na vida do sujeito, quanto no 

trabalho. A psicanálise dos vínculos, ao incluir a dimensão inconsciente nas relações de 

trabalho, abre a perspectiva para o estudo do reprimido. A informação será encontrada mais 

no desvio – o reprimido – que na norma. O medo da castração é o núcleo inconsciente do 

acidente de trabalho, ele corresponde ao sentimento de impotência, cujo referente social é o 

desamparo.  
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A sobreposição entre os representantes do superego individual e do grupo constitui fator 

importante na psicodinâmica das relações de trabalho. A ideologia da organização do 

trabalho responde pelos valores e atitudes mentais considerados adequados, o endosso dos 

valores do empregador pelo o empregado configura a dependência psicológica. Uma 

conseqüência é o rebaixamento da auto-estima do empregado, que se submete mais 

facilmente às exigências. A introjeção dos valores dominantes – dimensão imaginária - não 

elimina o conflito de interesses entre empregador e empregado. A classe dominante através 

da ideologia direciona os desdobramentos do conflito capital/trabalho em seu benefício.  

Em que medida ela impõe ao trabalhador seus valores e a maneira como configura e 

interpreta os acontecimentos? Quais as resistências com que conta o trabalhador? 

 

 

O contrato de trabalho e a ambigüidade são tratados no capítulo 7. Através dos 

depoimentos dos operários constatamos como as relações de trabalho efetivas não 

correspondem ao que está previsto na legislação. Reivindicar o direito previsto na lei é 

considerado insubordinação. O acidente de trabalho é um sintoma da necessidade de 

afirmação do operário e, ao mesmo tempo, da sua impossibilidade. Apesar dos obstáculos à 

subjetivação do operário permanece a ânsia de realizá-la. O acidente de trabalho pode ser 

considerado como símbolo da dimensão política inerente ao conflito capital/trabalho. 

 

 

O empregado carrega o ônus de uma suspeita: “ele é um bom trabalhador?” Essa dúvida é 

equivalente a se ele merece o emprego. O passo seguinte – necessário, neste 

enquadramento dos fatos - é provar que sim. A “boa conduta” do operário guarda algum 

paralelo com a gratidão do agregado, ambas são indispensáveis. Tanto o operário como o 

agregado têm de se submeter às exigências do proprietário (capitalista ou não) para 

garantirem a sobrevivência. Quando o emprego é vivido como um favor, desloca-se o eixo 

do interesse – próprio às relações capitalistas – para o vértice moral – próprio às relações 

tradicionais. As distinções entre trabalho e emprego correspondem às capacidades do 
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operário em contraposição aos fatores de dependência do mercado de trabalho e de sujeição 

às suas normas. Estes são os conteúdos do capítulo 8.     

 

                                                                       

Estivemos até agora tratando das relações de trabalho sob o prisma da sujeição do 

empregado aos valores e normas da organização do trabalho. O vínculo de sujeição será 

tratado no capítulo 9, considerando-se o enraizamento da experiência patriarcal nos estratos 

mais profundos da nossa psique. A referência teórica é Gilberto Freyre. A instituição do 

favor e suas repercussões sobre a vida social têm Roberto Schwarz como apoio: a 

ordenação sob o prisma moral das relações, a importância do afeto, a suspeição. Há relatos 

de empregados que confirmam a importância do afeto dos chefes como valor a ser 

conquistado nas relações de trabalho. Ao domínio sócio-econômico corresponde um 

domínio psicológico que se expressaria através da dependência emocional diante do 

dominante? A questão refere-se à condição social de dependência. 

 

 

A herança cultural é o tema do capítulo 10. Pollak, Kaës e Freud são as referências teóricas 

para a transmissão dos aspectos psíquicos da cultura. A partir de um “causo” de domínio 

popular, coloca-se a discussão das relações dominante-dominado, fora do contexto explícito 

de trabalho. Os vínculos observados na organização do trabalho podem revelar processos 

vinculares do contexto social mais amplo onde eles se inserem? A sociabilidade sincrética, 

conceito proposto por Bleger, é o apoio teórico para sustentar a hipótese da permanência e 

transmissão de aspectos psíquicos da cultura, na configuração de formas da subjetividade 

vincular entre desiguais. O sujeito é também sujeito da cultura, a dinâmica da sujeição 

extrai sua força da ordem social e também  da cultura. Existe algum elemento psíquico em 

comum nas relações capitalistas de trabalho no meio rural e urbano? 

 

 

No capítulo 11 o tema é o vínculo, descrito como a transcrição psíquica inconsciente das 

formas sociais. Discute a interrogação: o que faz o sujeito submeter-se? Somos herdeiros e 

servidores dos sonhos e pesadelos dos que nos precederam e temos por tarefa enfrentar os 
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desafios e conflitos que nos deixaram. Brasileiro designa menos a substância que um 

conjunto de relações. 

 

 

O que o Brasil fala dos brasileiros? É o tema do capítulo 12. A discussão se faz através da 

análise de alguns serviços prestados à população e da repercussão que tem sobre o usuário a 

qualidade do serviço oferecido, sobretudo no que diz respeito ao sentimento de valor 

próprio, pois ele tende a se identificar com o que recebe.  

 

 

O tema relativo à autoridade ocupa um lugar central neste estudo, está presente em todas as 

secções, em especial no capítulo 13 sobre a identificação com o agressor. Apresento o 

conceito psicanalítico proposto por Anna Freud. A figura ameaçadora do agressor compõe 

o cerne do vínculo inconsciente com a autoridade com fortes componentes da cultura 

paternalista, em que a autoridade é inquestionável.  

 

 

A análise dos relatos e interações com grupos de profissionais da rede pública de saúde 

ressaltou a importância da relação com a autoridade real ou imaginária. Ela se apresentou 

com fortes ressonâncias paternalistas; constatamos o surgimento de modelos de autoridade 

mais democráticos, que entram em conflito com os tradicionais, já inscritos nas formações 

transubjetivas da cultura.  

 

 

A interpretação dos vínculos e relatos dos profissionais nos grupos evidenciou um 

sentimento paranóide associado às ações que se proponham potencializar o que o Brasil 

tem de melhor. Objetivo bastante plausível, mas que contraria a força ancestral de 

bloquear as formas da autonomia no pólo fraco das relações.  Chegamos ao paradoxo de 

constatar que nesses profissionais o reprimido é precisamente a potência de realização, ou 

melhor, eles não deixam de realizar suas práxis profissionais, mas cuidam para não as 

publicar, nem podem reconhecê-las.  
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Precisam aparecer como coitados, desprovidos de recursos, inteligência e ânimo – 

submetidos à sensação de impotência. A figura ameaçadora fica colocada na autoridade, 

real ou imaginária; a luta pela autonomia é o centro propulsor dos processos psíquicos e da 

práxis desses profissionais. A atividade clínica permitiu acompanhar o esforço para 

constituir uma noção de autoridade não autoritária, porque muitos deles, hoje, ocupam 

posições de chefia e se tornaram autoridade nas respectivas instituições onde trabalham. Há 

um embate sério sendo travado, entre os modelos de vínculo tradicional, ligado à 

autoridade paternalista e, a constituição de outras formas de vínculo e responsabilidade. A 

modernidade é descrita como o movimento do reprimido em busca do reconhecimento e de 

novas formas de relações. 

 

 

Sugiro algumas conseqüências na vida social ligadas à prática da corrupção, indissociável, 

das maneiras como entre nós se faz o uso da lei.  A cultura senhorial se expande em nossos 

extratos mentais mais profundos, e tem como fator de atualização a sensação de abandono 

do sujeito comum diante do desamparo da lei.  

 

 

Para introduzir o tema do narcisismo no Brasil apresento, no capítulo 14,  alguns aspectos 

da nossa formação social em que é possível visualizar o sentimento de inferioridade. Como 

sabemos, ele é a expressão do rebaixamento da auto-estima e de falhas na constituição 

narcísica. Um exemplo são os sentimentos do nativo diante do colonizador, do mestiço 

diante do branco, do pobre perante o rico, enfim do subalterno diante do dominador. 

Molda-se uma estrutura vincular de mando-obediência que tem configurado a relação entre 

os desiguais.  

 

 

Os desdobramentos psíquicos e sociais da escravidão, em termos da população pobre e 

“livre”, constituem as condições sociais e históricas para a formação de uma estrutura 

significante: o Brasil está fora do Brasil. A formulação “gente de primeira e de segunda” 

seria a expressão fenomênica dessa estrutura. Ao mau trato físico da escravidão segue-se o 
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mau trato moral das classes subalternas, abrindo um fosso entre o Brasil oficial e o Brasil 

orgânico. Darcy Ribeiro é a referência teórica para a constituição da etnia brasileira que, de 

acordo com ele, surge do não e das sucessivas rejeições. Ao dado étnico acresce-se a 

rejeição social do “brasileiro” pobre com repercussões psíquicas como o déficit narcísico.    

 

 

O narcisismo subjaz, enquanto desdobramento psíquico, a todos os temas tratados: o 

desamparo institucional, a autoridade paternalista, a suspeição relativa às classes 

subalternas, enfim, o rebaixamento da auto-estima do mais fraco como estratégia 

psicológica de domínio. Estes assuntos são tratados no capítulo 15. 
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PARTE – I 

INSS: CONFLUÊNCIAS PSÍQUICAS E SOCIAIS             

1 - A INSTITUIÇÃO 
 

 

Trabalhei como psicóloga no Centro de Reabilitação Profissional do INSS,  de 1975 a 1998 

em São Paulo,  atendendo dois casos novos por dia e fazendo o seguimento dos outros que 

permaneciam em programa. Foram aproximadamente dez mil segurados, provenientes de 

todas as regiões do Brasil,  que viviam em São Paulo e tinham sofrido acidente de trabalho 

ou contraído uma doença profissional. Os migrantes do norte e nordeste provenientes do 

meio rural eram maioria.  

 

Márcia Regina da Costa1 estudou as relações entre os processos sociais no modo de 

produção capitalista e o acidente de trabalho,  sua pesquisa foi feita neste Centro de 

Reabilitação Profissional (CRP). 

 

Os acidentes de trabalho estão intimamente ligados às relações de produção. O 

pressuposto básico é a extração da mais-valia, dentro do processo de produção. 

Quanto mais intenso for o desgaste da força de trabalho dentro do processo 

produtivo, maior tenderá a ser o depauperamento da mesma, ou melhor, o desgaste 

físico e psíquico do operário.(p. 31)   

 

A finalidade da instituição era  recolocar esses trabalhadores no mercado de trabalho,  em 

geral,  havia seqüelas que os impossibilitavam de exercerem a função em que contraíram a 

doença ou sofreram o acidente.  Nós tínhamos que negociar com o empregador uma outra 

função para o sujeito;  em verdade,  a primeira negociação era com o empregado;   tanto o 

empregador como o empregado,  consideravam a aposentadoria uma ótima solução,  menos 

o INSS. 

 

                                                           
1 Márcia Regina da Costa, As vítimas do capital, Achiamé, Rio de Janeiro, 1981. 
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O trabalhador era atendido por uma equipe multidisciplinar composta de médicos,  

assistentes sociais,  psicólogos,  fisioterapeutas,  terapeutas ocupacionais,  fonoaudiólogos e 

também de uma professora encarregada da alfabetização dos que não sabiam ler,  além de 

um setor para fornecimento de órtese e prótese e, outro,  composto principalmente por 

sociólogos,  para pesquisar o mercado e as oportunidades de trabalho. 

 

Uma das funções desta equipe era dar um parecer à perícia médica,  avaliando a capacidade 

residual de trabalho dos segurados,  indicando a função que poderiam exercer,  preparando-

os para exercê-la,  ou recomendando aposentadoria.   Uma parte da vida e do futuro desses  

trabalhadores estava em jogo:  quando desligados da instituição, eles poderiam  sair com 

algum benefício previdenciário,  maior ou menor,  ou nenhum.  A avaliação da capacidade 

residual de trabalho levava em conta além das perdas e prejuízos orgânicos,  as condições 

sociais,  psíquicas,  e  profissionais do segurado. 

 

Quando muito desprovidos de recursos materiais,  de qualificação profissional e com 

perdas significativas,  mas,  que  por si só,  não justificariam a aposentadoria,  a  equipe de 

reabilitação profissional podia recomendar a aposentadoria que,  em última instância era 

concedida pela  Perícia Médica.  Esta lógica – em que importava as condições gerais da 

vida do sujeito para concessão do benefício -  presidia o funcionamento e a dinâmica do 

vínculo que os segurados mantinham com os técnicos da instituição.   Além disso,  havia o 

profundo desamparo legal e trabalhista a que eles estava sujeitos,  principalmente na década 

de 70,  o conjunto desses fatores abria a perspectiva para que o segurado acentuasse suas 

fragilidades,  sobretudo orgânicas,   procurando com isso,  obter um benefício 

previdenciário maior,  protegendo-se,  como era possível,  de ficar sem recursos para 

sobreviver.    

 

Havia um deslocamento do problema social para o âmbito médico,  pois esta era a 

linguagem e o código subliminar,  aceito e proposto pela instituição.  O mesmo 

deslocamento acontece no universo do trabalho,  onde as tensões nas relações de trabalho 

tendem a se transformar e,  portanto,  aparecerem como problemas orgânicos.  Esses são os 

códigos permitidos e,  por isso,  sugeridos pela organização do trabalho.  Uma observação 
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ou uma queixa relativa à organização do trabalho não é bem vinda,  mas uma dor de 

estômago é,  pelo menos,  tolerada.  Se no INSS,  o trabalhador disser  tenho medo,  por 

isso não posso trabalhar,  dificilmente será reconhecido,  embora todos saibam ser este o 

problema.  Mas,  se ele afirma que dói sua coluna,  quem poderá desmenti-lo?  Apesar de 

todos saberem que pesa sobre suas costas a dor da solidão.  

 

Os benefícios concedidos pelo INSS correspondiam a uma porcentagem do salário 

registrado na carteira de trabalho,  que todos sabiam ser menor do que realmente recebiam:  

nele não constavam as horas extras e,  na maioria das vezes,  a função em que trabalhavam 

e, pela qual efetivamente recebiam,  era diferente: mais qualificada e melhor remunerada da 

que estava registrada.  As perdas do trabalhador acidentado ou afastado do trabalho por 

doença profissional eram muitas e em várias direções.  Fazia-se presente no vínculo 

institucional entre os técnicos e esses trabalhadores,  as condições sociais e trabalhistas a 

que estavam sujeitos na ordem social,  ou seja,  uma força de trabalho a ser recomposta ou 

simplesmente a ser esquecida. 

 

A intensificação extrema das fragilidades pelos segurados – que não era a norma,  mas 

ocorria – na prática,  configurava o que era conhecido como simulação de doenças.  Alguns 

segurados,  hipertensos,  na época do exame médico pericial,  paravam de tomar os 

remédios e,  por vezes, ingeriam em quantidades elevadas alimentos proibidos,  como sal,  

de forma que o exame acusasse o não controle da doença.  Dessa maneira,  permaneciam 

em tratamento,  afastados do trabalho,  recebendo o auxílio doença ou acidente.  Via de 

regra,  eles faziam pequenos trabalhos informais,  os chamados “bicos” para 

complementarem o  salário pago pelo INSS.   

 

O tempo de permanência do segurado na Reabilitação Profissional estava previsto para seis 

meses,  podendo ser prorrogado,  dependendo das necessidades do programa que ainda não 

tivessem sido cumpridas,  como cursos,  estágio na empresa, ou a própria recuperação 

médica.  Via de regra,  o prazo se estendia,  até que por esgotamento dos recursos, o 

segurado era desligado para retorno ao trabalho.   
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O trabalho de reabilitação profissional num órgão como INSS coloca o profissional diante 

do dilema de recompor nessa pessoa, sob minha responsabilidade profissional e ética, uma 

força de trabalho danificada ou colaborar para afastá-la do ambiente hostil favorecendo o 

parecer de aposentadoria? Nenhuma das duas opções era aceitável, não parecia ser solução 

para a vida do trabalhador viver “encostado”, nem a instituição teria condições de arcar 

com esses recursos financeiros. O primeiro trabalho que a situação solicitava ao 

profissional era transformar esse dilema no problema de como utilizar a experiência na 

reabilitação para fortalecer o trabalhador psíquica, profissional e socialmente. Apresento a 

seguir o resultado desse esforço. 

 

O contexto institucional tem como tônica a ideologia de classe dos que tem o poder de 

decisão quanto à política de atendimento institucional, interesses ligados prioritariamente 

mais à classe empresarial que a operária. A função social e política do INSS tem sido a de 

minorar os efeitos da exploração capitalista dos trabalhadores, atenuando no que for 

possível os conflitos de classe. 

 

Postula-se que se deva buscar soluções, para que o acidente do trabalho onere o 

menos possível a empresa. E que se tente, de alguma forma, diminuir os índices dos 

acidentes e amparar os acidentados através de medidas legislativas e 

previdenciárias. Assim, o operário estará em um melhor estado psicológico para 

trabalhar (e obviamente aumentar os lucros da empresa) e, principalmente, não se 

tornará um revoltado contra a empresa e a sociedade. Apesar disso, na prática, as 

medidas de segurança contra acidentes tornam-se mais teóricas que reais, e o 

próprio amparo previdenciário é muito mais ilusório que efetivo.(Márcia Regina da 

Costa, 1981, p. 15). 

 

Na dissertação de Mestrado (Rodrigues, 1984) discuto a práxis da instituição seguradora: a 

maneira como nela está organizado o serviço de reabilitação expressa uma contradição 

entre seus objetivos explícitos e implícitos. 

 

 19



A instituição previdenciária não está preparada para compreender a sensibilidade 

e responder à subjetividade do sujeito que ela atende, o segurado. A contradição 

social que reduz o trabalhador à condição de força produtiva também se faz 

presente na organização institucional, ainda que não apareça nos seus objetivos 

explícitos. A contradição se apresenta na própria idéia que fundamenta a existência 

real da instituição, que é a de recompor a força produtiva no menor tempo possível.  

 

O atendimento médico – inclui-se aqui o trabalho técnico, de maneira geral – passa 

a reproduzir a estrutura de uma linha de montagem, onde não há tempo nem espaço 

para a particularidade que o fato humano envolve. 

 

O corpo do trabalhador é concebido como uma máquina que necessita de conserto. 

Por hipótese, este corpo não pode ser habitado por um significado. A instituição 

também é uma máquina, um sistema fechado com uma programação restrita que 

não pensa seu próprio significado.Ela não está habilitada para compreender e 

enfrentar a novidade que a situação particular envolve, aquilo que é original e que 

por isso mesmo sugere e exige uma relação criativa e pessoal. Essas são 

características da relação clínica, no sentido oposto do atendimento em linha de 

montagem 

 

... A instituição previdenciária torna-se o lugar para onde convergem e são 

encaminhados os resultados das contradições sociais especialmente o capítulo que 

se refere às relações entre o capital e o trabalho. (p.55). 

 

Como a instituição não demonstra interesse, nem se encontra aparelhada para absorver com 

inteligência a informação do acidente que trata,  não pode alimentar com dados e sugestões, 

providências ligadas à prevenção dos acidentes. Sempre pareceu espantoso que a instituição 

seguradora não manifestasse interesse em colher dados para a prevenção, não fossem por 

outros motivos, ao menos, pelo aspecto financeiro.  
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Ao Ministério do Trabalho compete a responsabilidade da prevenção e fiscalização da 

segurança no trabalho, o problema reside em não haver comunicação entre as atividades 

dos dois ministérios, ambos cuidam de questões importantes e afins; quem faz a 

reabilitação tem informações significativas sobre os acidentes - empresas, ramos de 

atividades, condições de trabalho perigosas -, que podem ajudar em muito os órgãos 

encarregados da prevenção a melhorar as condições desses lugares.   

 

 

As tentativas que eu e algumas colegas do CRP fizemos de entrar em contacto com os 

órgãos encarregados da prevenção mostraram existir um número  pequeno de fiscais para a 

magnitude do problema, como também a falta de regulamentação de muitas normas, cuja 

infração não tinha como ser penalizada. De todo modo as práticas em conjunto, sempre que 

possíveis, potencializam os resultados do trabalho de cada um; estas eram iniciativas de 

alguns profissionais que procuravam a comunicação com colegas de outros órgãos e 

ministérios premidos pelas necessidades do trabalho.  Inaugurávamos uma prática que não 

estava prevista nos canais institucionais, mas um dia poderia vir a ser referendada por eles.  

 

 

Essas observações reforçam a tese que a práxis da instituição seguradora se organiza ao 

redor da ideologia da classe empresarial e tem por finalidade diluir os conflitos e 

contradições sociais entre capital e trabalho, de forma a manter a reprodução do sistema no 

seu caminho, em direção ao lucro. O ganho profissional, social e psicológico que por 

ventura o segurado viesse obter através do CRP, sob esse ponto de vista,  poderia ser 

considerado um acidente na própria instituição. 

 

 

 

CLÍNICA   PSICOLÓGICA   INSTITUCIONAL - A TÉCNICA  

 

Eu escuto a voz deste trabalhador,  sinto o cheiro do seu suor,  às vezes,  rimos de alegria,  

outras,  compartilhamos a dor do acidente,  vivemos a agonia pelo seu futuro,  enfim,  
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procuramos o melhor dele e de mim para realizarmos o que for possível.  Configura-se um 

vínculo,  que tendo um caráter profissional,  não pode prescindir,  para ser realizado,  do 

contato humano.  Sobretudo do meu desejo que este trabalhador consiga uma resolução 

para os seus impasses de vida e profissionais,  dos recursos institucionais necessários e da 

habilidade em promover um encontro mais positivo entre ele e a empresa.  A técnica da 

clínica psicológica institucional tem no fator humano seu principal instrumento. 

 

A intensidade da experiência clínica conduz à intimidade dos processos psicossociais.  

Fundamental nesse procedimento é a atitude clínica.  Ela consiste em: 

 

 

a) Observar  o sujeito (indivíduo ou grupo),  o que diz,  a interação comigo (e com os 

outros,  no caso do grupo) e as conseqüências,  do ponto de vista institucional, do que 

propõe. 

b) Interpretar  o visível,  o que ocorre, o que é dito,  procurando encontrar o que faz dizer.  

Invariavelmente,  um conflito de onde provém a fonte de energia do sintoma ou do 

sofrimento. 

c) Interagir  tendo em vista transformar os impasses que paralisam o processo,  em busca 

de uma resolução aceitável para os envolvidos.   

d) Verificar  as hipóteses.  É na interação que constato,  através dos resultados e das 

respostas,  a procedência, eficácia e utilidade da interpretação dada aos fenômenos.  A 

experiência valida ou não as hipóteses;  quando não,  é necessário descobrir o fator 

impeditivo:  se na empresa,  no empregado,  no vínculo entre eles ou na minha 

abordagem.  É importante avaliar se ele é ou não passível de transformação. 

 

 

A técnica clínica requer intimidade com o problema,  demanda o contato humano e,  ao 

mesmo tempo,  é preciso manter a distância necessária para acrescentar ao problema,  os 

elementos que o fazem caminhar,  saindo do impasse da  estagnação.  A frase que, 

invariavelmente,  os trabalhadores acidentados diziam no início do contato:  quero 

trabalhar,  mas não posso  ilustra essa situação de paralisia.   
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Eles pareciam sinceros ao dizerem que queriam trabalhar,  mas pouco convincentes quando 

atribuíam a impossibilidade a uma causa orgânica (seqüela).  A frase funcionava como uma 

carta posta à mesa: apresentava um problema,  aparentemente físico, e formulava um 

desejo,  aparentemente impossível.  Entre os segurados e os técnicos acontecia um jogo de 

forças.    

 

O caminho de resolução do impasse estava no que não sendo dito,  fazia dizer:  o medo.  O 

medo é uma reação natural a um meio social hostil,  é uma proteção que,  dependendo da 

intensidade e das conseqüências poderá se tornar prejudicial,  quando paralisa o processo de 

vida conduzindo à estagnação.  Este era o caso dos trabalhadores que eu atendia como 

psicóloga.  Era preciso conhecer a natureza do medo,  as angústias a ele associadas e as 

condições sociais que o produziam,  para discriminar o nível social e o psicológico  do 

fenômeno e trabalhar cada um na sua esfera de competência,  além de procurar o ponto 

onde ocorre a articulação entre eles.   

 

A técnica clínica permite conhecer as vicissitudes do acidente de trabalho (AT) do ponto de 

vista do trabalhador, corresponde a um mergulho fenomenológico na vivência do sujeito do 

qual emergimos com elementos - específicos desta técnica e sem ela não seria possível 

obtê-los -,  para fazer a análise dos fatores e das dimensões do real relacionados ao 

acidente.   

 

 

 

 

NÍVEL  PSICOLÓGICO,  SOCIAL  E  MÉDICO. 

 

 

A articulação entre os níveis diferentes do problema tem importância prática porque uma 

angústia pode se expressar como um problema social e vice versa, pode ser o caso do 

sujeito que não aceita sua deficiência e coloca o problema nos colegas ou chefe,  ou,  de 
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fato,  estes têm dificuldades para conviver com a deficiência e agravam a própria dinâmica 

no sujeito. A intervenção clínica precisa ter em mente esses fatores (intrasubjetivo e 

intersubjetivo), discriminar os níveis do problema e com qual deles está tratando em dado 

momento, para o técnico não reproduzir a confusão do sujeito, ajudando o desenrolar do 

processo.    

 

 

O deslocamento do ponto crítico do problema,  em dado momento,  pode se dar do âmbito 

médico para o psíquico ou social,  neste caso a dor orgânica aparece travestida em 

problemas sociais,  ele pode se queixar que mora muito longe do trabalho e não teria como 

chegar na hora.  O exame do problema pode revelar que ele sente dor quando anda,  

tornando mais lenta sua locomoção.  Em outra circunstância,  por sentir medo,  ele pode se 

queixar de uma dor menos importante.   

 

 

Não se trata de fazer abordagens multidisciplinares em paralelo,  mas perceber que a 

reinserção profissional do trabalhador é um processo que se constrói, simultaneamente, em 

diferentes níveis:  o problema que nasce em um nível pode estar sendo expresso em outro e 

se for tratado neste outro,  desconhecendo sua origem,  não terá resolução.  Por isso, a 

clínica institucional não pode prescindir nem dos fatores psicológicos,  nem dos sociais e 

médicos para ter eficácia. 

 

 

Há um intrincamento e sobreposição entre fatores subjetivos e objetivos, que na maior parte 

das vezes,  se potencializam, se misturam e tornam-se um referente do outro.  A dor é um 

fenômeno subjetivo,  onde os fatores objetivos potencializam os de natureza emocional.  

Um tendão inflamado é um foco de dor que pode estar sendo sobrecarregado por outras  

dores,  emocionais,  caracterizando o fenômeno psicossomático.  A orientação psicológica 

tem como estratégia ajudar a pessoa a identificar o que na sua vida está sendo difícil viver,  

em que situação está ocorrendo o conflito.   
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A hipótese é que este conflito,  não sendo elaborado drena para o corpo, o que não significa 

que a doença não exista, mas que a predisposição psíquica aumentou a probabilidade da sua 

ocorrência. Essa predisposição caracteriza o aspecto psíquico do evento somático. Ilustro o 

assunto com um caso, trata-se da história de Eduardo, um adolescente que vai trabalhar 

premido pela necessidade econômica,  aliada à vontade de afastar-se dos problemas de 

casa.  Essas disposições conjugam-se com a voracidade da empresa sugerindo horas extras 

– e com isso evita despesas com novas contratações -  temos como resultante,  do excesso 

de trabalho,  das tensões não resolvidas em casa e da voracidade da empresa,   a doença 

profissional, no caso, a lesão por esforços repetitivos (LER).  

 

 

A LER foi fruto da conjugação destes fatores, o adolescente era sujeito dos processos 

grupais familiares e sujeito do grupo constituído pela organização de trabalho no banco 

onde trabalhava e adoeceu; a sua doença é resultado e sintoma dessas duas situações. Não 

vejo como se poderia seriamente tratar a doença nesse adolescente sem ajudá-lo a tornar o 

seu projeto de trabalho, algo próprio e positivo, e não uma vingança contra as exigências da 

mãe, que tendo sido abandonada pelo marido esperava receber do filho o que não recebeu 

do marido.  

 

 

Essa dinâmica psíquica do sujeito aliada à voracidade da empresa pela produção e por 

horas extras resultou na doença profissional (DO). De certa forma, ele se vingava de ambas 

situações: além de se afastar, procurando proteger-se das exigências, familiares e 

organizacionais, que não só não podia satisfazer como também não tinha mais interesse em 

mantê-las, e não sabia.  Aproveitou o tempo de afastamento do trabalho para voltar aos 

estudos, que não conseguia concluir, devido às horas extras que “comiam” o tempo que 

seria propriamente seu.   
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A técnica clínica consiste em considerar único o caso que estamos tratando,  ela permite 

observar como os fatores de ordem econômica e social repercutem sobre os aspectos 

psíquicos e de como eles interagem,  influenciando-se reciprocamente.  Dessa unicidade 

procuro extrair o que, dadas certas condições,  resulta não um dado isolado, mas um 

fenômeno articulado a essas condições,  tanto psíquico como social.   

 

 

Essas condições dizem respeito à estrutura psicossocial que organiza as relações de 

trabalho, de acordo com o modo capitalista de produção, e define um lugar para o 

trabalhador nesta estrutura. Na clínica institucional importa perceber o matiz pessoal com 

que ele vive a situação,  quais os recursos que contamos no ambiente,  no sujeito  e no 

vínculo com ele, para abrir perspectivas sociais e pessoais. A tentativa é de encontrar uma 

melhor resolução para o impasse de vida, social,  profissional e psicológico, do trabalhador 

acidentado.   
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2 - A CONDIÇÃO DE SEGURADO 
 

 

Como psicóloga o foco de  interesse é o sofrimento do sujeito,  para tanto procuro 

identificar a natureza do conflito responsável pela produção do sofrimento.  O contato 

inicial comigo se dá sob o prisma do estereótipo institucional:  ele procura se proteger da 

pressão que espera ver exercida por mim,  no sentido de promover seu retorno ao trabalho.  

O vínculo baseado no estereótipo responde à lógica da instituição,  esta lógica configura o 

espaço transubjetivo dos fenômenos psíquicos.  A dinâmica do vínculo está organizada em 

função do objetivo institucional de promover o retorno ao trabalho; o sujeito faz o 

movimento contrário: ele procura perpetuar seu tempo na instituição,  mantendo a condição 

de segurado,  ou seja, de um trabalhador afastado do trabalho e incapacitado. 

 

Ele se defende exibindo e intensificando suas carências sociais,  orgânicas,  não 

qualificação profissional,  pouca ou nenhuma escolaridade.  O tom emocional é 

melancólico,  prevalece o pessimismo e o desânimo.  O instrumento que o segurado conta 

para exercer  pressão contrária ao projeto de retorno ao trabalho são duas atitudes típicas:  a 

queixa e a reclamação.  A queixa tem como objeto o próprio corpo e a reclamação os 

serviços institucionais.  Sem desconsiderar a propriedade dos conteúdos que veiculam,  a 

queixa e a reclamação constituem, nesse momento,  uma forma de contato e de vínculo com 

o profissional.  Elas promovem o desânimo,  a mensagem latente corresponderia a não 

adianta tentar,  fazer nada,  porque isto não tem solução.   

 

Uma sensação de impotência perpassa o vínculo,  ela é a moeda emocional que circula no 

contato entre o técnico e o segurado,  a impotência toma a forma de uma batata quente;  o 

profissional vai esfriá-la lentamente,  sem jogá-la para frente,  nem deixar que ela mutile 

suas mãos,  de forma que os processos psíquicos do segurado e os seus não se tornem 

isomórficos.  A atmosfera doentia e melancólica transmite-se através de pessoas, mas sua 

origem é institucional porque é a partir da instituição que vai sendo organizada a estrutura 

que configura e suporta o vínculo entre o técnico e o segurado. 
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Quando alguém quer incutir pena no outro,  pode ter sucesso ou  provocar irritação.  

Considero a irritação mais sadia que sentir pena, porque a dó ocupa o lugar do trabalho que 

não está sendo realizado,  é quando a impotência deixa de ser uma sensação,  para  tornar-

se um fato.  A irritação,  ainda que reativa,  tem um princípio de vida,  de recusa em se 

aprisionar na sensação contra transferencial,  onde o profissional inconscientemente 

reproduz o que deveria tratar.  O trabalho do profissional é consigo próprio,  consiste em 

não se deixar envolver pela  sensação de impotência  e na conclusão que ela sugere:  que o 

brasileiro é um coitado,  portanto,  o sentimento de dó é tudo que nos resta.  Isso é muito 

pouco. 

 

  

             ... e se a sina do menino infeliz 

  não se nos ilumina,  tampouco 

  turva-se a lágrima nordestina 

  apenas a matéria vida era tão fina2  

 

A irritação é uma defesa do profissional para não ser contagiado pela atmosfera doentia e 

melancólica.  É importante em seguida,  dominar a irritação para que o interesse em 

conhecer a ajudar esta pessoa aconteça:  quem é ela,  o que faz,  que machucado é este,  

como aconteceu,  como vive,  qual o centro de seu interesse?  Que história ela é capaz de 

contar,  que seja a sua história e não a repetição de uma história proposta pela pertinência à 

instituição. 

 

Quando aparece a história do sujeito,  quando ele se despe das vestimentas institucionais 

mais caricatas,  surge a possibilidade de um trabalho efetivo entre ele e eu.  O psicólogo 

conhece através do que o sujeito conta e da relação que mantém,  qual a área conflitiva,  

qual a natureza do conflito e como ele aparece no âmbito profissional:  estreitando ou 

abrindo horizontes.  No âmbito da Reabilitação Profissional,  considero curado um 

                                                           
2 Cajuína,  Caetano Veloso 
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indivíduo quando ele formula planos de trabalho e tem condições de lutar para sua 

realização.  Sonhos não são ilusões. 

 

Identificar e esclarecer o conflito subjacente ao problema manifesto é o primeiro trabalho 

do psicólogo,  tem por finalidade mobilizar o que de melhor o sujeito possui,  com o que 

ele conta e o que precisa desenvolver  (cursos, interesses, experiências) para reorganizar 

sua vida no plano profissional.  Esse processo acontece quando a posição de coitado não é 

mais referência para sua identificação, ele aceita que vai mesmo voltar ao trabalho e, 

portanto, precisa adquirir o necessário:  escolaridade,  qualificação profissional,  prótese,  

enfim, o que o seu caso específico demandar.  Ao mesmo tempo,  vamos tratando das 

questões pessoais:  familiares,  vivência no trabalho com a função,  com o chefe,  com os 

colegas e como ele vai reagindo a todos esses acontecimentos;  via de regra,  depois de 

alguma resistência é perceptível a transformação na postura carente. 

 

A conduta carente do segurado sofre uma transformação em resposta ao vínculo proposto 

pelo profissional,  firme na apresentação do objetivo de retorno ao trabalho e atencioso no 

que diz respeito ao que é necessário obter para realizá-lo bem.  Inaugurávamos uma 

terceira via relativa ao vínculo institucional,  que não sendo a do paternalismo,  também 

não era a do abandono,  na falta de um nome preciso era,  certamente,  de um trabalho 

conjunto, onde cada um dependia do outro e a dependência não era negada por nenhum.  

Neste ponto,  a relação que mantínhamos deixava de ser apenas entre sobrenomes para 

incluir o meu nome e o dele. 

 

 O segurado analfabeto,  ou quase,  era encaminhado para a escola que havia no CRP,  quer 

ele concordasse,  quer não;  quer meus superiores concordassem ou não.  Não se tratava de 

encaminhá-los para a escola de forma autoritária,  embora o encaminhamento não 

comportasse discussão.  O que discutíamos, e muito, eram as razões que alegavam para não 

irem.  Sob a alegação que papagaio velho não aprende a falar,  havia uma situação difícil e 

dolorosa,  em que eles se lembram dos anos de infância quando chegaram a freqüentar 

alguma escolinha nesses sertões do Brasil e de como não puderam prosseguir,  pois era 

preciso ajudar os pais na roça.   
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A recusa  em ir para a escola é o resultado do entrelaçamento entre os fatores econômico,  

cultural e o psíquico.  A necessidade econômica de ajudarem os pais cria a cultura que o 

trabalho é mais importante que o estudo,  esses dois fatores juntos geram o ressentimento,  

com o pai que não permitiu a eles estudarem quando crianças.   O ressentimento impede 

que hoje adquiram o que sentem ter-lhes sido negado na infância. 

 

A vergonha era o sentimento impeditivo para aceitarem freqüentar a escola.  Vergonha de 

não saberem ler e vergonha por não acreditarem que conseguiriam aprender,  vergonha por 

não se sentirem tão amados pelos pais como gostariam.  Sob esse ponto de vista,  

compreende-se como é dramático para essas pessoas a alfabetização.   O processo,  por si 

só,  faz com que tenham de rever as relações originárias com seus objetos primários,  com o 

que de mais íntimo possuem na definição de si próprias,  é como passar a ser outra pessoa 

e,  de certa forma,  é isso mesmo.   

 

Tudo isso está implícito no fazer  (um fato traz implícito o verbo que o constitui),  não 

precisa dizer tudo isso,  mas quem faz precisa ter a dimensão do que está ocorrendo,  para 

compreender as dificuldades e,  ao comentá-las,  abrir novos caminhos.  A interpretação 

da dimensão inconsciente do problema não está apenas nas palavras que dizemos,  mas,  

sobretudo,  na atitude com que as proferimos.  Encontrar um caminho de trabalho só é 

possível, quando nos dispomos a aprender e a nos alfabetizar no complexo alfabeto dos 

vínculos institucionais.  

 

Um aprendizado importante no trabalho psicossocial está em compreender como a cultura 

também comporta a dimensão inconsciente do sujeito,  nas formas de subjetivação que nela 

estão presentes:  a relação com a própria história,  com os pais,  a infância,  os sonhos,  

enfim, a cultura constitui o enquadramento da vida.  Este enquadramento pode funcionar de 

forma restritiva,  quando o sujeito reproduz no âmbito profissional,  portanto em relação ao 

seu futuro,  o vínculo originário com os pais que traz introjetado.  A restrição ocorre 

quando a natureza do vínculo cerceia,  sem propiciar. 
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A vergonha,  o ressentimento com os pais,  o medo da “desobediência”3 a eles,  o medo de 

não ser capaz de aprender,  formam um conjunto de fatores,  através do qual o sujeito se 

reconhece,  eles compõem a dificuldade em aceitar o encaminhamento para a escola.  Ao 

mesmo tempo em que tratamos de tudo isso,  mantenho firme a diretriz da alfabetização.  É 

visível como longe de se aborrecer por eu insistir em algo que ele diz não querer,   sente-se 

feliz.    

 

A felicidade  vem da experiência de sentir-se merecedor de um investimento,  não só 

material,  mas de libido.  Se segredo houver na eficácia da intervenção psicossocial,  ele 

reside na junção entre o fator material e o psíquico,  a necessidade satisfeita é condição 

necessária para o prazer de ser,  de existir,  cuja referência maior é ser importante,  

portanto,  merecedor do amor de um outro.   

 

A autoridade que eu represento,  conferida pelo vínculo transferencial e pela função na 

instituição,  sustenta uma diretriz que por si só ele tem dificuldade para manter.  Do ponto 

de vista da organização psíquica, estamos recompondo matéria narcísica que faltou na sua 

história,  ela é fundamental no processo de transformação da conduta carente e da 

referência a si,  na relação com um outro diferente.   Essa referência deixa de ser dada pela   

palavra coitado,   até então este foi o eixo,  através do qual ele organizou sua sobrevivência 

num meio social e humano inóspito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Desobediência a um modelo de vida, de identificação, portanto, de cultura; a desobediência funcionaria 
numa reação mais infantil como uma traição aos pais.  
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3 - A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR ACIDENTADO   
 

 

 

Depois do segurado adquirir o que é necessário para retornar ao trabalho,  vamos até a 

empresa para conversar com os responsáveis,  tendo em vista definir uma função 

compatível com suas limitações.   É preciso saber se há disponibilidade da empresa em 

recebê-lo,  caso não haja,  qual a natureza do impedimento; se não existe função compatível 

ou se não existe vontade em recebê-lo,  portanto,  de encontrar ou criar uma função para 

ele.  Nesse caso,  identificar a natureza das razões para a recusa é fundamental, para 

conhecer em que dimensão está o problema,  de forma que a intervenção psicossocial possa 

incidir sobre o que é,  de fato,  relevante.  

 

Observei,  ao longo dos anos, que existe, em muitos casos, uma situação tensa entre o 

trabalhador acidentado e  o empregador,  enquanto este se torna o foco de uma  acusação,   

o trabalhador sente a ameaça da empresa em dispensá-lo.   Certa vez,  ao visitar uma 

empresa,  tratava-se de uma pequena metalúrgica,  dessas chamadas de fundo de quintal,   

tive uma percepção inusitada:  o rapaz,  um soldador,  havia cortado o dedo indicador 

direito e não podia dobrá-lo porque o tendão afetado ficava na posição de um dedo em riste.  

Conforme conversávamos,  ele,  eu e o empregador,  de repente,  através do cenário pobre 

vi uma cena transcorrendo:  aquele dedo apontando em riste para o empregador,  parecia 

dizer:  olha o que você fez comigo!   A coisa se passava como se através do dedo,  o sujeito 

gritasse,  o empregador fazia ouvidos moucos,  mas aparentava sentir o golpe. 

 

As coisas ficam mais fáceis de serem conduzidas,  quando o nexo inconsciente da tensão  

esclarece.  É difícil para o empregador conviver com essa acusação,  com o ódio e 

amargura  mas,  sobretudo,  com a culpa: ela circula,  circunda e  impregna,  tornando-

se uma modalidade de vínculo entre eles.  Cria-se um círculo perverso,  diante do 

sentimento de estar sendo acusado o empregador acena com a retirada do emprego, 

configurando-se o impasse.  A culpa é o desdobramento no vínculo psicológico entre as 

tensões do capital com o trabalho,  que serão analisadas na seção a condição do trabalhador. 
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O que se percebe é que o trabalhador acidentado inverte a direção do sentimento de culpa,  

transferindo-a para o empregador. 

 

Em situações onde a perda era mais dramática,  como um braço,  a mão ou a perna,  o 

sujeito acidentado,  que retornava à empresa,  vivia um constrangimento com os colegas:  

ele já não é mais igual a eles,  está aleijado,  sente-se inferior e humilhado.  Em relação aos 

colegas,  a mensagem que eles recebem seria equivalente a:  veja como vocês podem ficar!    

Assustador,  no caso,   é o desejo que acompanha o aviso.  Ele está diferente e seria melhor 

se fosse como antes,  como não é mais possível,  talvez preferisse não estar tão só na sua 

condição.  Tudo isso se passa num plano inconsciente,  no plano manifesto, a questão 

apresentada é:   não há vaga,  função,  enfim,  “objetivamente”  não existe lugar;  da parte 

do empregado,  há resistência em aceitar as alternativas  oferecidas,  para ele a situação é 

ainda mais difícil.     

 

 

Um sujeito acidentado pode ser a imagem viva da desgraça que é preciso esquecer ou o 

aviso dramático de um perigo que é possível evitar.  Pode ser a ocasião da conduta 

trabalhista mais selvagem ou a oportunidade para expressão da solidariedade e da 

prevenção.  Trabalhar a relação entre a empresa e o empregado é  desenvolver a segunda 

dessas duas possibilidades.  É importante ter acesso à dimensão inconsciente do vínculo nas 

relações de trabalho:  dos sentimentos,  das emoções que estão envolvidas com o acidente,  

o acidentado,  os colegas e o empregador,  de forma que as reações,  recusas,  justificações 

possam ser tratadas e,  sempre que possível,  transformadas.  Não é bom para ninguém que 

pese,  sobre o elo mais fraco,  o desamparo.   

 

 

DOENÇA  OCUPACIONAL 

 

 

A situação do trabalhador acidentado,  em relação à empresa,  apresenta algumas diferenças 

em relação ao portador de uma doença ocupacional,  especialmente as que têm um 
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importante componente psicossomático como é o caso das Lesões por esforços Repetitivos 

(LER). Essas lesões a partir do final da década de 80,  tornaram-se a doença ocupacional 

mais freqüente nos afastamentos do trabalho;  de certa forma,  elas passaram a ocupar o 

lugar que os problemas de coluna tinham nas décadas anteriores.  A informatização no 

trabalho,  a utilização desregrada e sem adaptação ao computador,  a digitação “selvagem”, 

exigem um esforço exaustivo dos tendões do braço,  resultando na inflamação.  Com o 

passar do tempo a situação se agrava precipitando o afastamento do trabalho e,  em muitos 

casos,  limitações do movimento.   

 

A diferença entre o acidente e a doença ocupacional é que o primeiro deixa,  em geral,  

seqüelas visíveis e dramáticas;  a doença,  especialmente as com forte componente 

psicossomático,  têm como principal sintomatologia a dor,  que só o sujeito sente, que 

ninguém vê e muitos descrêem.  A situação deste trabalhador é incômoda,  não só 

incômoda,  é muito difícil. 

 

O portador de LER,  quando ainda não está afastado do trabalho,  produz menos,  

sobrecarregando os colegas,  que sentem as dificuldades do outro como regalias.  

Elas geram raiva e não raro inveja.  Paira no ar uma atmosfera de desconfiança:  

será que ele está mesmo doente?  Muitas vezes,  o agravamento dos sintomas é uma 

forma inconsciente de responder a essas desconfianças.   O doente acaba por 

introjetar as desconfianças do ambiente e,  assim,  precisa reafirmar a doença ( não 

só para os outros, sobretudo para si próprio,  intensificando os sintomas).  Nestes 

casos,  os desdobramentos da doença se referem mais às relações no ambiente de 

trabalho do que propriamente à atividade exercida. (Durand, 2000, p.38)   

 

Observamos um paradoxo:  a vítima da doença é penalizada por contraí-la.   

 

O sujeito é discriminado e isolado,  pelos colegas - que estão expostos às mesmas 

condições de trabalho e  podem como ele ficar doentes - e pelo chefe.  Essas condutas 

configuram uma forma implícita um castigo,  como se ele fosse o responsável pela doença.  

Há algo de perigoso no ar,  o portador de LER recebe tratamento equivalente a de um tabu.  
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Todos pressentem que devem se afastar porque o tabu tem a força do contágio.  Não se 

trata,  evidentemente,  de um contágio material,  mas da possibilidade do contágio psíquico.   

 

Em Psicologia das Massas e análise do Ego,  Freud descreve o mecanismo da identificação 

pelo sintoma,  como uma  forma de identificação histérica.  Os membros de um grupo 

podem se identificar com alguém do grupo que adoeceu,  quando participam dos desejos 

inconscientes que estão na raiz do conflito que desencadeou a doença. 

 

Existe um terceiro caso,  particularmente freqüente e importante,  de formação de 

sintomas,  no qual a identificação deixa inteiramente fora de consideração a 

relação de objeto com a pessoa que está sendo copiada.  Suponha-se,  por exemplo,  

que uma das moças de um  internato receba de alguém de quem está secretamente 

enamorada uma carta que lhe desperta ciúmes e que a ela reaja por uma crise de 

histeria.  Então,  algumas de suas amigas que são conhecedoras do assunto 

pegarão a crise,  por assim dizer,  através de uma infecção mental.  O mecanismo é 

o da identificação baseada na possibilidade ou desejo de colocar-se na mesma 

situação.  As outras moças também gostariam de Ter um caso amoroso secreto e,  

sob a influência do sentimento de culpa,  aceitam também o sofrimento envolvido 

nele.  Seria errado supor que assumem o sintoma por simpatia.  ... A identificação 

por meio do sintoma tornou-se assim o sinal de um ponto de coincidência entre os 

dois egos,  sinal que tem de ser mantido reprimido.  (Freud,  1921,  pp 136-7) 

 

A dor no corpo é complexa porque se compõe de fatores não só corporais,  ela expressa 

também a dor de uma outra natureza de queixa,  que não tendo a quem se dirigir,  não tem 

como ser verbalmente formulada.   São queixas relativas às condições de trabalho,  que 

dizem respeito a todos que compartilham como ele as mesmas condições;  esta situação 

compartilhada propicia a identificação dos colegas com o sujeito doente,  no inconsciente 

doença e queixa se equivalem,  o sentido da doença condensa o da queixa.  Desconhecemos 

a existência na organização funcional da empresa de um órgão destinado a receber,  

encaminhar e processar essas queixas.   Via de regra,  elas se destinam à enfermaria e são 

tratadas com analgésicos,  quer dizer,  escoam no nada.  
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O sujeito que adoece sofre pressão,  ameaça (de perder o emprego), e,  além disso,  carrega 

um forte sentimento inconsciente de culpa.  Este costuma ser dentre todos os outros,  o foco 

mais doloroso e que apresenta maior dificuldade de compreensão.   O esclarecimento do 

processo não acontece tomando-se em consideração apenas uma pessoa,  sabemos que os 

conflitos aparecem nas pessoas e nas relações entre elas,  mas para compreendê-los,  muitas 

vezes,  é preciso reconhecer a dinâmica de processos psíquicos inconscientes no grupo,  

este é o espaço onde transitam e acontecem os elementos psíquicos do âmbito 

organizacional, transubjetivo, em que as pessoas são parte mais constituinte que 

determinante.   

 

O grupo ... constitui essa parte de cada um que  faz com que ele se torne sujeito de 

uma rede de outros ... O grupo cumpre funções específicas na organização da 

realidade psíquica dos seus sujeitos,  situo esta influência estruturante numa rede 

de relações intersubjetivas onde cada sujeito ocupa um certo lugar predisposto pelo 

conjunto ( Kaës,  1995, p. 130,  tradução livre). 

 

A doença revela de uma forma não verbal as queixas (de todos) que permanecem latentes 

no dia a dia de trabalho. É como se  o sujeito carregasse, sem saber, a bandeira da 

insatisfação de todos.  Aqui reside o potencial de contágio psíquico e por isso ele deve ser 

isolado e penalizado.   O sentimento inconsciente de culpa do trabalhador que adoece é 

a expressão psíquica e emocional da dimensão política inerente à doença ocupacional.   

 

O sentimento inconsciente de culpa do trabalhador doente é conseqüência do ônus desta 

dimensão que ele expressa,  à revelia da sua intenção pessoal e da sua consciência.  Mesmo 

desconhecendo a natureza política do fenômeno,  a sua doença funciona, na lógica da 

organização do trabalho,  como uma bandeira cujo símbolo expressa as tensões entre capital 

e trabalho,  promovendo o ponto de vista de quem trabalha.    

 

O lugar do trabalhador doente é muito difícil e profundamente incômodo,  a sua doença 

exacerba as tensões ambientes;  além do sofrimento próprio da doença,  ele sofre as 
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conseqüências do que inevitavelmente promove,  porque a interpretação do  sentido 

político da doença não depende dele,  mas da lógica própria dos processos psíquicos 

da empresa.   Resulta, em grande parte dos casos,  um aumento da sintomatologia dolorosa 

– são muitas as dores que afetam o órgão fragilizado.   Esta é uma tentativa desesperada e 

desastrada de se proteger. Evidentemente,  essa dinâmica só faz piorar uma situação já 

suficientemente complicada.   

 

A condição de vítima  (da doença),    o coloca na posição de réu.  O sofrimento indizível é 

o mais dramático,  é o que é produzido no olho do paradoxo.  Ele é vítima quando 

prevalece a perspectiva própria – intrasubjetiva – ,   réu na relação intersubjetiva (será que 

está mesmo doente?) e culpado do ponto de vista dos processos psíquicos transubjetivos,  

os que correspondem à estrutura que organiza os vínculos,   obedece à lógica da empresa,  

onde a perturbação do trabalho conturba a ordem estabelecida.   

    

O nível transpsíquico é especificamente aquele onde se juntam os laços entre cada 

um e o conjunto,  em seus valores e em suas funções psíquicas (narcísicas,  de 

apoio,  de defesa,  de significação,  de depósito,  de contenção).   Estes pontos de 

junção constituem o pano de fundo dos espaços psíquicos intersubjetivos. 

(Kaës,1995,  p.136.  Tradução livre)  

 

Os vínculos no trabalho devem ser investigados como fatores constituintes da estrutura que 

organiza a empresa,  suas finalidades,  seus procedimentos e as relações entre as pessoas.  

Esta estrutura condensa ressonâncias psíquicas de aspectos sociológicos,  econômicos e 

políticos relativos às tensões entre capital e trabalho.  As repercussões destas 

determinações estruturais explodem nos indivíduos,  mas a origem destes processos é 

supra pessoal,  pertence à estrutura que organiza material e simbolicamente os 

acontecimentos em uma empresa.    

 

A doença é o resultado material de condições de trabalho adversas, e  ao mesmo tempo, 

sintoma psíquico destas condições. São duas ordens do real que se interpenetram  

resultando um fenômeno complexo.  O trabalho de análise distingue entre diferentes 
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dimensões da realidade e diferentes espaços psíquicos,  heterogêneos quanto à lógica que os 

constituem. 

 

Esses casos requerem mudança de função e mudanças na organização do trabalho:  é 

prejudicial à saúde uma parte do salário estar vinculada à produção, o excesso de horas 

extras e,  sobretudo,  utilizar o medo do chefe,  em última análise o medo de perder o 

emprego,   como motor da produção.  Essas são práticas antigas que coexistem,  às vezes na 

mesma empresa,  com alternativas mais sadias de organização do trabalho e relacionamento 

com os empregados. 
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4 - A  CONDIÇÃO DE  TRABALHADOR  (SUSPEITO) 
 

 

Quando investigamos os processos de formação da doença ocupacional não podemos isolar 

a doença e deixar de relacioná-la à maneira como na empresa estão organizadas as relações 

de trabalho que a produziram.  A organização do trabalho ao organizar as atividades, 

tempo,  ritmo,  conteúdo,  responsabilidades define,  junto com tudo isso,  um papel,  uma 

posição e um valor para aqueles que executam estas atividades;  portanto,  define o sentido 

e a qualidade das relações entre os diversos agentes no trabalho. 

 

Através do acidente de trabalho e da doença ocupacional podemos observar as ressonâncias 

de natureza política relativas ao jogo de poder entre capital e trabalho;  econômica  

relacionada ao modo de produção e à organização do trabalho,  manifestando-se no conflito 

produção/ segurança.  Todo acontecimento no trabalho envolvendo pessoas é também um 

fato inevitavelmente humano,  por isso comporta um caráter simbólico,  tem um sentido,  

diz alguma coisa que será interpretada conforme as características de cada empresa e a 

lógica do lucro que anima sua existência.  O aspecto psicológico diz respeito ao impacto 

sobre a psique do sujeito,  da maneira como estão organizadas em uma determinada 

empresa as relações de trabalho.  A análise que proponho é a de observar as repercussões  

da organização do trabalho sobre o psiquismo dos sujeitos que a protagonizam.   

 

O acidente de trabalho e a doença ocupacional são anormalidades,  acontecimentos 

extraordinários,  que nos permitem distinguir os procedimentos organizacionais ordinários 

com forte potencial patogênico.  Na ótica do empregador,  as tensões entre capital e 

trabalho se  manifestam sob a forma de suspeitas em relação ao empregado,  ele  é 

potencialmente uma ameaça.  A atitude para com ele é de vigiar,  o sentimento,  de suspeita 

e a posição em que ele é colocado é a de réu:  deverá provar que não é culpado para almejar 

merecer o prêmio de bom operário.  A condição de operário assemelha-se a de suspeito, ele 

deverá provar sua inocência,  trabalhando,  trabalhando,  trabalhando,  sem reclamar e,  

sobretudo,  sem adoecer.   A doença,  sobretudo psicossomática,  neste contexto 

significativo é considerada um índice de rebeldia. 
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Dejours (1988) mostra a relação existente entre a “tensão nervosa” e a produtividade em 

telefonistas na França, chamando atenção para as conseqüências sobre a saúde dos 

empregados,   de uma organização do trabalho onde o principal foco é o controle,  porque o 

vínculo básico é de desconfiança. 

 

Quanto mais a telefonista se enerva,  mais se sente agressiva e mais deve 

intensificar a auto-repressão.   

... esta agressividade vai ser explorada pela organização do trabalho. 

Na impossibilidade de se encontrar uma saída direta,  qual pode ser o destino dessa 

agressividade?  ... a única saída é de voltar a agressividade contra si mesma. 

... Diante da necessidade de respeitar a realidade (salário e disciplina da fome),  a 

telefonista tem interesse de orientar essa energia para uma adaptação à tarefa. 

... De maneira que a única saída para a agressividade,  aliás bem restrita,  é 

trabalhar mais depressa. 

... O trabalho não causa o sofrimento,  é o sofrimento que produz o trabalho. 

(p.102/3)   

  

O medo de estar sendo vigiada faz com que passe a se vigiar ocasionando a ansiedade e as 

formas de defesa.  Dejours precisa melhor sua idéia:  não é o sofrimento que produz o 

trabalho,  mas os mecanismos de defesa utilizados contra esse sofrimento.  O 

condicionamento para a execução de tarefas monótonas e repetitivas constituem sintomas 

de uma neurose produzida pela organização do trabalho.  Chaplin,  no filme Tempos 

Modernos,  denuncia o absurdo humano desse condicionamento, quando o operário depois 

de apertar parafusos o dia inteiro,  sai como um louco atrás de um botão na roupa de uma 

mulher para apertá-lo.  O tempo da máquina não é o seu,  a lógica do trabalho não está de 

acordo com o ser humano:  sua sensibilidade,  necessidades,  sua biologia. 
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A  DIMENSÃO   INCONSCIENTE   NAS   RELAÇÕES  DE  TRABALHO 

 

                                                                                                                                                                               

O taylorismo é uma concepção do trabalho que se pretendeu científica.  Caracteriza-se pela 

fragmentação máxima das tarefas,  procurando racionalizar o processo produtivo.  São 

tarefas simples,  monótonas e repetitivas que facilitam o controle sobre o empregado,  todo 

seu comportamento está previsto no tempo e no espaço.  Esses procedimentos eliminam a 

individualidade,  a adaptação ativa ao trabalho e a iniciativa do empregado,  tocando fundo 

o sentimento de humilhação. 

 

A magnitude e a severidade do controle expressam as tensões entre empresa e empregado,  

forma manifesta do conflito entre Capital e Trabalho.   A desconfiança é o sentimento que 

norteia o vínculo.  O trabalhador ocupa a difícil e incômoda posição de suspeito.   A 

maneira que encontra para se defender da angústia inerente a este lugar é trabalhando como 

um louco. 

 

Harlow (1958) relata um importante experimento onde cria de forma experimental neurose 

em macacos.  Ele trabalhou com dois macacos,  colocou cada um em “cadeiras restritivas”,  

onde podiam movimentar a cabeça e os membros,  (mas não o corpo) com uma alavanca,  

eles recebiam choques elétricos de forma intermitente a cada vinte segundos,  durante um 

período de seis horas,  seguido por um período de seis horas de descanso.   Um dos 

macacos podia evitar o choque manipulando a alavanca,  a do outro macaco era “fria”,  ele 

podia mexer a vontade que não evitava o choque.  Depois de um certo tempo,  o macaco 

que podia evitar os choques produziu uma úlcera,  o outro não.  O macaco que tinha o 

poder de evitar o choque,  que os dois tomavam,  acabava manipulando a alavanca quase 

sem parar,  não seria exagero dizer que ele “trabalhava como um louco” .   Chama a 

atenção nesse experimento,  que a acidez no estômago do macaco onde apareceu a úlcera,  

aumentava muito nos períodos de descanso,  não durante  “o trabalho”.    

 

As secreções estomacais dos macacos executivos efetivamente se tornam 

consideravelmente mais ácidas,  mas não (como se poderia esperar) durante os 
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períodos de trabalho.  Quando os animais estão realmente pressionando as 

alavancas,  a acidez de seus estômagos sobe pouco.  O aumento significativo na 

acidez começa no fim da sessão de trabalho e chega ao auge várias horas mais 

tarde quando o animal está,  presumivelmente,  repousando.  Essa descoberta 

sugere uma relação íntima entre a formação de úlceras e o caráter cíclico do 

procedimento de seis horas de trabalho por seis horas de repouso. (Harlow, 1958, 

p. 207)   

 

A hipótese que me ocorre é que do choque ele se defendia manipulando intensamente a 

alavanca (este é o condicionamento para a tarefa a que se refere Dejours),  mas da angústia 

evocada pela lembrança e expectativa do desconforto,  o macaco não tinha como se 

defender.  Freud teve boas razões ao afirmar que as histéricas sofrem de reminiscências,  

pelo jeito,  elas não são as únicas ...  Temos um belo exemplo da junção entre fatores do 

ambiente e mentais na produção da doença,  a agressão física, por si só,  não gerou a úlcera 

no macaco, que recebendo o choque,  não tinha a  “responsabilidade”  de evitá-lo;   já o 

macaco com o poder de evitar o choque, sofreu algo a mais e de outra natureza,  além do 

desconforto físico.   

 

 

 

OS VÍNCULOS NA EMPRESA 

 

 

 

Na esfera do processo social, o trabalhador que adoece ocupa o lugar de vítima.  Na ordem 

subjetiva do grupo, ocupa o lugar de réu: será que está mesmo doente?  Estas duas esferas 

fazem parte de uma terceira que as contém e é da ordem da cultura, onde o pobre aos olhos 

do rico ou proprietário é suspeito4. 

 

                                                           
4 A esse respeito há o interessante livro de Sidney Chalhoub Cidade febril,Companhia das Letras, São Paulo, 
1996. 
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Não são pequenas as conseqüências desta disposição vincular, porque a condição de 

suspeito obriga o sujeito a se defender da acusação, não formulada explicitamente, mas 

veiculada nas relações sócias, nas práticas cotidianas em que elas se materializam.  O 

sujeito se fratura em partes que se atritam e contraditam: ele se defende não só diante do 

outro (empregador) mas, diante de si, porque a autoridade deste outro – esta outra estória,  

interpretação – insinua-se nele e toma a voz do seu super ego.  Conflitam nele a versão do 

ego com a qual ele se identifica e a do super ego diante da qual ele se defende.5 Dessa 

forma a dúvida e a suspeita instalam-se nele, o outro compõe inexoravelmente seu universo 

mental: perante si próprio é vítima, na qualidade de membro do grupo é culpado. Os 

processos psíquicos do grupo a que pertence também pertencem a ele, fazem parte da sua 

subjetividade. 

 

Os sintomas da doença são a evidência ou a prova que ele é vítima, assim  em resposta à 

dinâmica da relação de desconfiança e à necessidade de se defender, ocorre um 

recrudescimento dos sintomas que acaba por piorar a situação e comprometer a finalidade 

que os anima.  Conceitualmente o sujeito encontra-se numa situação limítrofe: é vítima e 

culpado ao mesmo tempo. Ele sofre a confusão desta situação ambígua, onde a única 

certeza é o desamparo, não só dos outros, mas da razão.  São várias as razões em jogo e elas 

contraditam nele. 

 

A reprodução dos processos grupais na intimidade do sujeito não é necessariamente 

conflitiva e pode ser uma ferramenta teórica útil para pensar o aparente paradoxo de nas 

sociedades arcaicas, descritas por Mauss (2001)6, a dádiva ser a um só tempo, obrigatória e 

espontânea.  Do ponto de vista dos processos sociais e psíquicos do grupo é obrigatória, já 

que a dádiva é o eixo ordenador dessas sociedades; do ponto de vista do indivíduo é 

espontânea, pois o impulso que anima o grupo é também seu.  As descrições de Mauss não 

parecem indicar conflitos entre os processos do indivíduo – intrasubjetivos- e os do grupo – 

inter e transubjetivos. 

                                                           
5 Em termos psicanalíticos o conflito pode ser descrito entre o ego e super ego. Freud (1923), O ego e o id, 
vol. XIX, Imago ,RJ, 1976, refere-se às servidões do ego pressionado entre os impulsos do id e as 
recriminações do super ego. 
6 Marcel Mauss (1950), Ensaio sobre a dádiva, edições 70, Lisboa, 2001. 
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As relações na empresa são determinadas em grande parte por uma estrutura de natureza 

psicossocial que permeia os fenômenos e vínculos.  O lucro é o fundamento da empresa 

capitalista, é o princípio que anima a realidade organizacional e produz desdobramentos 

não só na organização material da empresa,  como no universo significativo e vincular das 

pessoas que dela fazem parte.   A perspectiva metodológica é observar as sugestões 

psíquicas que uma determinada forma de organização coloca para seus membros.  As 

repostas emocionais e comportamentais a essas sugestões definem o ponto de encontro 

entre a instituição e seus componentes,  configurando o vínculo.  O objetivo desta análise é 

identificar os efeitos do inconsciente oriundos da organização vincular compartilhada sobre 

os que trabalham na empresa,  sobretudo o segmento com menos poder.   

 

Reservaria pois ... o termo vínculo para essa estrutura complexa que enlaça 

subjetividades,  e na qual as mesmas estão implicadas.  O vínculo supõe qualidades 

diferentes agregadas às (qualidades) de cada subjetividade:  é mais que a soma de 

seus componentes;  contém uma produtividade e uma eficácia capaz de sobre 

determinar,  modificando os sujeitos que, reciprocamente o conformam e o 

determinam.  (Rojas,  1995,  tradução livre) 

 

Parece claro que a subjetividade de cada sujeito se afeta e responde às demandas do 

contexto vincular a que pertence, sobretudo nas suas disposições significativas,  na maneira 

peculiar de interpretar os acontecimentos. Um dos trabalhos da psique é metabolizar os 

acontecimentos provenientes do meio. 

 

 

                                                    *   *    * 

 

Em síntese, na condição de segurado o sujeito ocupa o lugar de coitado, o vínculo que 

propõe é de dó.  Quando não acontece a resposta, paternalista, da parte do técnico, 

observamos que o segurado deixa o lugar de coitado, transformando a qualidade do vínculo 

no sentido de um trabalho conjunto. 
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A condição de acidentado coloca o sujeito no lugar da vítima7, o vínculo com o empregador 

tem como matiz principal promover a culpa, a atitude em jogo é acusação.  Procurando se 

desembaraçar, o empregador tem o recurso de dispensar o empregado, respeitando ou não a 

estabilidade prevista na legislação trabalhista.   O desamparo é dentre as possibilidades, a 

mais provável. 

 

 A doença ocupacional com características psicossomáticas deixa o trabalhador doente na 

posição de suspeito; da parte do empregador o sentimento é de desconfiança e do 

empregado, de ressentimento e mágoa.    

 

A condição de trabalhador acompanha o relacionamento das elites com as classes pobres e 

coloca o sujeito na posição de suspeito, o vínculo é de desconfiança, prevalecem os 

sentimentos de ameaça e culpa. 

 

O sentimento de impotência – com a correlata sensação de que não vale a pena o esforço -  

permeia todos os vínculos e acontecimentos, tanto do ponto de vista do técnico como do 

segurado e também do empregador.  O sentimento de impotência é muito forte no serviço 

público e se inscreve no âmbito de denegrimento do Brasil e dos brasileiros introjetados por 

nós ao longo da nossa história. É difícil não lembrar de Sérgio Buarque de Holanda (1969) 

quando comenta o “desleixo” português 

 

A cidade que os portugueses construíram na América não é produto mental, não 

chega a contradizer o quadro da natureza, e sua silhueta se enlaça na linha da 

paisagem. Nenhum rigor, nenhum método, nenhuma previdência, sempre esse 

significativo abandono que exprime a palavra “desleixo” – palavra que o escritor 

Aubrey Bell considerou tão tipicamente portuguesa como “saudade” e que, no seu 

entender, implica menos falta de energia do que uma íntima convicção de que “não 

vale a pena”... (p. 76) 

 

                                                           
7 Márcia Regina da costa ( 1981) faz um belo estudo sociológico do problema. 
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O sentimento de impotência é a grande armadilha, veiculada pelos fatores transubjetivos, 

portanto, da ordem da cultura, do qual é preciso se desvencilhar para fazer alguma coisa 

que corra o risco de ser significativa.   

 

A experiência no INSS evidenciou como as atitudes dos que protagonizam os vínculos 

sociais são resultantes do contexto do qual são integrantes. A frase, quero trabalhar, mas 

não posso, é uma resultante necessária da estrutura vincular deste contexto. Aos segurados, 

cabia acentuar suas fragilidades, enquanto os técnicos pressionavam ou apiedavam-se.  Em 

geral, apiedavam-se para depois melhor pressionarem aqueles que lhe pareciam, a 

princípio, coitados e posteriormente, folgados. 

 

Essas alternativas explicitavam-se no tempo, mas estavam já presentes de forma 

condensada desde sempre.  A culpa no segurado existe, pela intensificação proposital das 

suas seqüelas, por outro lado, esta atitude era inevitável pois, dadas as condições sociais, 

esta era sua alternativa mais vantajosa, ou melhor, menos prejudicial.  A boa disposição do 

técnico em oferecer recursos médicos e profissionais esbarrava no medo do segurado em se 

ver colocado novamente num mercado de trabalho selvagem, sem as melhores condições 

físicas para nele se manter e sem as garantias  e salvaguardas da lei, que até existiam, mas 

não eram respeitadas. 

 

Diante deste impasse e da falta de saída que, tanto técnico quanto segurado, se encontravam 

o caminho foi trabalhar a vontade do empregador e do segurado, potencializando a 

necessidade que um tinha do outro.  Foi quando se tornou possível desfazer a mútua 

desconfiança e ameaça que um representava para o outro.  Enfim, para conseguir condições 

objetivas de trabalho: função compatível com a limitação e um mínimo de segurança na 

estabilidade do sujeito, desde que cumprisse o que estava previsto na função e não se 

colocasse como uma ameaça para o ambiente, era preciso trabalhar com as condições 

subjetivas. 

 

Não adiantava só trabalhar com a vontade ou as fantasias, era preciso qualificar o segurado 

para a função e obter da empresa a existência da mesma.  Feito isso, era necessário 
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acompanhar o desenrolar do processo para então considerar o caso encerrado.  A resolução 

passa por aceitar o risco inerente do viver, para isso é preciso um mínimo de confiança em 

si e nas instituições. 

 

O trabalho técnico numa instituição como o INSS também tem uma natureza política 

intrínsica, porque ao tratar o ânimo do sujeito para com sua vida, si próprio, seu trabalho, os 

seus, envolve uma redefinição em relação aos conflitos que definem essas situações e que, 

em última análise, têm natureza política: sua posição na sociedade como representante de 

um segmento, de uma classe, de uma cultura. 

 

Encontrar uma saída para o impasse de vida e profissional de um sujeito repercute na 

dignidade do conjunto a que ele pertence.  Esta ressonância simbólica é difícil de medir, 

mas não impossível de cogitar. 

 

Viver o vínculo social sob o prisma do coitado não é apenas uma atitude pessoal, é 

socialmente induzida, estruturalmente configurada e politicamente significante de um 

contexto social onde prevalece a cultura paternalista.  Cultura, por natureza, oposta à 

autonomia, já que se define através da relação de dependência e submissão.  Não é preciso 

esforço para perceber os efeitos sobre o sentimento de valor próprio para quem ocupa o 

lugar mais frágil na relação de natureza paternalista.  Um sujeito com auto-estima fraca é 

uma massa mais facilmente moldável aos desejos e necessidades de quem exerce poder 

sobre ele. Num meio onde o sentido abstrato da lei é secundário, em que prevalece a norma 

do costume, e a lei se confunde com a vontade do senhor, doutor e afins, há poucas chances 

de se proteger, a não ser agradar a quem manda.  O sentimento de medo preside a vida e os 

vínculos na cultura paternalista que tem na ameaça, não só explícita, mas sobretudo velada, 

um importante instrumento de coerção.  
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5 - O ACIDENTE DE TRABALHO 
 

 

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 
 

 

O maior índice de acidentes de trabalho no CRP, cerca de 80%, ocorria com homens, 

migrantes nordestinos ou do norte, de origem rural. Eles vêm a São Paulo em busca de 

melhores oportunidades de emprego e de uma vida melhor. A seca, a pobreza, a falta de 

horizontes profissionais e de vida são os fatores que mobilizam a migração. O operário 

acidentado, em geral, vive com mulher e filhos em São Paulo, invariavelmente na periferia. 

Os melhores de vida, moram em casa de tijolo: um cômodo onde todos dormem, um 

banheiro no quintal servindo às inúmeras famílias que habitam a casa ou cortiço. É comum 

morarem perto da mãe ou de irmãos, às vezes, na mesma casa em cômodos diferentes, na 

mesma rua ou em bairro próximo. Quando alfabetizados, sabem o suficiente para escrever o 

nome e ler a placa do ônibus. 

 

O tempo gasto para ir e vir do trabalho consome o pouco que restaria para o descanso ou 

lazer, invariavelmente no bar, às vezes, um jogo de futebol ou um passeio na casa de 

familiares que moram em outros bairros, de vez em quando um passeio pela cidade. A 

violência na periferia que, aos nossos olhos é dramática, para eles é um fato normal, do 

cotidiano, ao qual se adaptam como podem.  

 

Depois de uma certa hora da noite, em alguns lugares 20 horas, em outros pouco mais 

tarde, não podem andar sozinhos porque são assaltados: relógio, dinheiro, tênis ou o que 

estiver no jeito. Há os grupos de extermínio, as brigas entre gangues ou brigas no bar, a 

violência para o trabalhador pobre que vive na periferia não é um acontecimento isolado, é 

o cenário onde transcorre a vida.  É difícil para o trabalhador estudar, isso só poderia ser 

feito à noite, os que se arriscam andam sempre em grupo para se protegerem.     
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Certa vez, atendendo uma moça, e procurando saber da vida e não só do acidente, ela 

contou que alguns anos antes, cerca de dez, talvez,  a família acabava de se mudar para um 

bairro onde não conheciam ninguém, os pais e quatro filhos, sendo que o menor tinha na 

época cinco anos. Os adultos saíam para trabalhar e o menino ficava na casa, um dia 

quando chegaram à criança morta, havia sido estuprada e depois afogada na caixa de água 

por um sujeito já conhecido da vizinhança. Como eles não sabiam e não foram avisados 

deixavam a criança brincar com este homem.  

 

                                                                                                                                                                               

Ela contou essa história com emoção e dor, mas também com a resignação de quem não vê 

como as coisas podem ser diferentes. Conversamos muito sobre o acontecido, ele 

permaneceu durante esses anos guardado dentro dela e veio à tona junto com o acidente que 

sofreu no trabalho. De quem foi a culpa? Por que a vizinhança não preveniu a família?  

Estes sentimentos e inquietações certamente continuaram presentes em todos. Este 

acontecimento nunca pude esquecer, permanece até hoje a inquietação. 

 

O acidente de trabalho parece reeditar ou atualizar uma violência que acompanha essas 

pessoas desde sempre. O acidente típico ou mais freqüente ocorre na prensa, são os 

membros superiores:mãos, braços, os dedos ou um tendão afetado. Os ramos de 

metalúrgica e da construção civil eram os de maior índice de acidentes. Quanto às doenças 

ocupacionais, os problemas de coluna constituíam a maior incidência até o final da década 

de 80, a partir dessa época as lesões por esforços repetitivos começaram a ganhar 

importância, afetando, a princípio, digitadores e posteriormente estendendo-se a todas 

funções. 
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TEORIA DA TÉCNICA  

 

 

Extrair da particularidade ou unicidade do caso o processo que nele resulta revelou um 

método para conhecer um pouco do acidente de trabalho e promover a reabilitação 

profissional do trabalhador. A particularidade refere-se à maneira singular de viver um 

processo geral. 

 

Quando descemos fundo na primeira pessoa – o nome - encontramos os processos que a 

constituem  – o sobrenome -  os processos do grupo que a precedem e do qual ela faz parte 

expressando-os e transformando-os. Alberto tem 38 anos é foguista e foi afastado do 

trabalho por epilepsia. Transcrevo seu depoimento numa das entrevistas que tive com ele 

num contacto de aproximadamente dois anos. 

 

“tinha vez que eu entrava às 10 horas da noite e saia às 2 horas da tarde do dia 

seguinte. Toda semana eu dobrava horário duas ou três vezes; teve vez que eu 

dobrei quatro dias, porque se as 8 horas não dava (para ganhar o salário 

suficiente) eu fazia 10,12,14 horas. Eles pediam hora extra e eu nunca disse não: 

uma, porque eles mandavam embora, outra, porque eu precisava. Então eu quase 

não agüentava de canseira, chegava em casa e a canseira era tanta que eu nem 

conseguia dormir e quando dava 10 horas da noite, já tava de volta. O sono era 

tanto que muitas vezes eu fazia todas as operações praticamente dormindo. A 

prática era tão grande que eu acordava, de repente, com um cano que me batia na 

canela; acordava assustado e vivia com as canelas cheias de marcas. Lá, era muito 

quente, só de entrar a camisa ficava molhada; a gente levava marmita, mas quando 

tava comendo tinha que parar correndo porque o maçarico já estava com fumaça e 

daí começava toda operação outra vez: tinha que colocar um carro com o material 

(louça) no forno e tirar o que já precisava sair, porque o pistão não pára e se a 

gente não tira ele empurra tudo para fora e quebra tudo. Eu fiquei com 45 quilos, 

falava para os médicos me darem licença para me tratar e descansar um pouco, 
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mas eles não acreditavam, até que eu não agüentei mesmo e me deu os ataques 

(epiléticos). 

 

Uma vez, quando eu trabalhava em Jaú,m o engenheiro foi ligar uma máquina e 

não viu que eu tava lá, daí ela começou a rodar e me jogou contra a parede. Eu bati 

a cabeça e quebrei a clavícula. Na época, eles trataram da clavícula e da cabeça 

eles disseram que não era nada. Hoje,o que eu sinto é o problema da 

cabeça...”(Rodrigues,1984).  

 

Procurar os processos sociais e psíquicos que redundam na experiência singular do sujeito é 

o procedimento metodológico para construção das hipóteses sobre o conjunto, sobre o 

grupo. No caso relatado há um imbricamento entre a disposição psíquica do Alberto, em 

que um superego cruel e exigente determina um vínculo compulsivo com o trabalho, e a 

organização do trabalho, conjunto a que ele pertence, exigindo sempre mais. A 

organização das relações de trabalho se aproveita e também intensifica a disposição 

psíquica patológica do sujeito. No caso, tratava-se de uma disposição obsessiva, terreno 

fértil para as absurdas exigências da empresa, configurando o ponto de contacto entre o 

fator psíquico e o social. 

 

Alberto tinha qualificação para tentar outras oportunidades de trabalho em outras funções, 

mas não tentou e só conseguiu se afastar deste trabalho, quando sua saúde estava 

comprometida a ponto de não lhe permitir continuar trabalhando. Sua situação econômica 

piorou muito com o afastamento do trabalho, ele perdeu 70% do que recebia porque na 

carteira não constam as horas extras. Sua mulher empregou-se como doméstica para 

preencher a lacuna no orçamento, mudando a estrutura da convivência da família. Surgiu 

uma nova gravidez, eles tinham uma filha de 10 anos, a mulher começou a apresentar 

problemas de saúde no final da gravidez que culminaram com sua morte dois meses depois 

do nascimento de uma filhinha.  

 

Ele conseguiu realizar sua aspiração profissional de trabalhar como jardineiro, mas nesse 

ano e meio de afastamento do trabalho pagou com a vida da mulher e a separação das 
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filhas, a tentativa de reformulação profissional. O que movia a atividade frenética de 

Alberto certamente era uma pressão moral, tanto do ponto de vista intrasubjetivo 

(superego), quanto do das relações de trabalho, nestas ele tinha que mostrar que era um 

bom trabalhador.  O superego é uma formação que faz a ligação entre os processos 

psíquicos do grupo e os do sujeito, em outras palavras, entre os espaços psíquicos 

intrasubjetivo e transubjetivo. 

 

 

 

SUJEITO DO GRUPO 

 

 

Apresento a seguir a teoria que fundamenta a concepção de procurar observar no sujeito os 

processos do grupo, na linguagem de Kaës (1995) isto define o sujeito como sujeito do 

grupo, neste universo teórico não existe sujeito sem grupo o que não significa 

necessariamente coincidência. 

 

Mas sofremos também , na instituição, por não compreendermos a causa, o objeto, 

o sentido e a própria razão do sofrimento que aí experimentamos. Talvez se 

encontre aí um traço específico do sofrimento institucional e eu o acredito 

tributário daquele estado particular do vínculo que corresponde à indiferenciação 

fundamental dos espaços psíquicos comuns.Isso corresponde em parte ao que J. 

Bleger denomina de sociabilidade sincrética, ou seja, um tipo de relação que 

paradoxalmente, é uma não-relação, ou seja, uma não-individuação; a 

sociabilidade sincrética se baseia numa imobilização das partes não diferenciadas 

do psiquismo. Num procedimento diferente daquele de Bleger, eu havia descrito 

esse estado vínculo como aquele que sustenta a relação isomórfica entre o sujeito e 

o grupo. A isomorfia é a conseqüência da indiferenciação entre o corpo e o espaço, 

entre eu e outro. Tais estados tornam indiscerníveis os limites do sujeito e da 

instituição e o que está sofrendo nessa vinculação é a tentativa, acompanhada de 

angústia, de fazer emergir esses limites.(Kaës, et al.,1991, p.32)  
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Quando não existe distância entre as proposições do grupo e as representações do sujeito, 

ou seja, há coincidência entre o nível transubjetivo e o intrasubjetivo, acontece a 

uniformização própria às formas totalitárias, nesse caso não há trabalho de subjetivação. O 

trabalho de subjetivação se dá a partir dos processos e conteúdos fornecidos pelo conjunto, 

através da sua cultura, transmitida de geração em geração, pelo grupo. A qualidade “trans-

sujetal”é importante no sentido da inscrição psíquica da cultura 

 

 

reconhecer aquilo que em cada sujeito participa da comunidade da herança, das 

identificações, dos conflitos e das exigências de trabalho psíquico que implica 

pertencer a conjuntos institucionais. A qualidade “trans-sujetal” funda-se 

essencialmente na relação do sujeito com a cultura. (Kaës, 1995, p. 136, tradução 

livre). 

 

 

A realidade transpsíquica refere-se a formas e processos mobilizados e criados nas 

instituições, eles são apresentados aos sujeitos através da cultura característica a cada 

instituição. Os efeitos da realidade transpsíquica aparecem nos vínculos com a instituição, 

no caso, os vínculos no trabalho. Essas formações psíquicas impessoais atravessam o 

sujeito singular e cada um vive por sua própria conta os efeitos destas configurações.  

 

 

O trabalho do sujeito diz respeito ao que ele pode introduzir de diferença em relação à 

herança cultural presente no processo psíquico do grupo, transformando-o e transformando-

se. A citação que Freud (1913) faz de Goethe ilustra esse trabalho do sujeito “Aquilo que 

herdaste de teus pais, conquista-o para fazê-lo seu” (p. 188).   

 

 

O acidente de trabalho pode ser lido sob o prisma do efeito de uma herança negativa, que o 

sujeito precisa transformar, para não reproduzi-la indefinidamente. Assim aquilo que o 
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sujeito herdou dos pais e da cultura precisa ser transformado para ele poder viver com mais 

autonomia. Nos casos relatados, observa-se como essa herança associa-se à violência como 

a forma de lidar com os conflitos, conjugam-se no fenômeno do acidente de trabalho, a 

violência constitutiva do ser humano, da sua história e das relações de trabalho. Não é 

pequeno o desafio de transformar a violência em energia de vida, na agressividade 

necessária para defender seus interesses e para fazer o registro da marca com que constrói a 

sociedade. 

 

A vida de Alberto pode ser lida como o resultado de uma formação super egóica severa 

sempre exigindo mais em relação ao seu desempenho. Essa ação do superego sobre o ego é 

um terreno fértil para as pressões próprias da organização do trabalho e do modelo de ideal 

(de ego) por ela proposto.8  

 

As observações clínicas sobre o acidente de trabalho indicam que além de haver uma 

convergência de situações (por exemplo, familiares e de trabalho), o acidente condensa 

tempos diferentes. O retorno do reprimido é uma formação psíquica anterior que se 

atualiza, mobilizada, nos casos descritos, pelas relações de trabalho. Aquilo que na história 

do sujeito permaneceu de lado, mas continuou vivo, um acontecimento com densidade 

emocional forte, de natureza traumática e com carga simbólica para ser emblemático da 

impotência cotidiana da criança diante dos pais, do sujeito diante da cultura, do trabalhador 

diante da ideologia empresarial, que o qualifica do ponto de vista moral. 

 

 

 

O conceito de transubjetividade foi apresentado pelo psicanalista francês René Kaës (1995) 

refere-se a conteúdos psíquicos inconscientes que circulam em um espaço compartilhado 

pelos membros de um conjunto, cuja reprodução em cada sujeito o define como sujeito 

deste grupo. As alianças inconscientes, representações que estabelecem o vínculo entre os 

membros, têm dois aspectos: contrato narcísico - o que precisamos acreditar para estar 

junto - e os pactos denegatórios, o que não podemos falar para permanecermos juntos.  

                                                           
8 Sobre as relações entre o ideal do ego e o ego consultar O ego e o id, Freud, 1923. 
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Esses dois procedimentos configuram o espaço comum transubjetivo, onde são produzidos 

e circulam os elementos psíquicos próprios de um conjunto. A ideologia que permeia os 

vínculos na organização de trabalho capitalista sugere que as benesses do sistema têm por 

destino (todos) os sujeitos que a ele pertencem, em outras palavras, que os sonhos serão 

realizados, desde que  haja silêncio (de alguns, para quem os danos são maiores) sobre a 

impossibilidade da recusa.   

 

O acidente de trabalho traz o reprimido na história pessoal do sujeito e também o reprimido 

na situação de trabalho. Laércio era um adolescente de 17 anos, era Office boy,  em 1980, 

quando voltava do trabalho para casa de trem junto com o irmão e um amigo bateu sua 

cabeça num poste. Houve fratura dos ossos frontal, parietal e temporal esquerdo, ficou sete 

dias em coma e foi realizada uma cranioplastia. Eles se divertiam no trem apinhado de 

gente, colocando a cabeça para fora do trem para ver quem chegava mais perto dos postes. 

Quando já haviam terminado a brincadeira, foi cuspir e aí bateu a cabeça no poste. 

 

O raio-x aponta grande imagem de falha óssea na região fronto parietal esquerda. Seus pais 

tiveram oito filhos, seu pai está aposentado devido a problemas cardíacos. Em uma das 

sessões, ele conta que na sua infância a família vivia em uma casa cujos fundos davam para 

um rio. A vizinha a quem deram o apelido de Barata jogava seu lixo no quintal da mãe do 

Laércio. Aconteceu o inevitável, elas brigaram. A vizinha tinha um cachorro que ia dormir 

todas noites no porão da casa do rapaz que, nessa época, estava com cinco anos. Se alguém 

se aproximasse, o cão começava a rosnar em atitude agressiva. Pela manhã ia embora. Uma 

noite Laércio foi jogar o lixo no rio e encontrou o cachorro deitado no caminho, começou a 

fustigá-lo com o ancinho. O cão rosnou e voltou-se contra o menino que continuava a 

machucá-lo. Isso continuou até o pai chegar e jogar o cachorro no rio, desde esse dia o 

cachorro não voltou mais a dormir na casa deles. 

 

 

Depois disso, o garoto passou a ter pesadelos. Sonhava que o cachorro o atacava e por umas 

quatro ou cinco noites foi dormir na cama da mãe, apavorado, até que ela trancou seu 
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quarto e levou a chave. Ele chorou muito e depois acabou dormindo. Nunca mais teve esse 

pesadelo.  

 

 

Após relatar essas lembranças, espontaneamente, associou um sonho que teve depois do seu 

acidente: estava batendo no poste em que se acidentou como fizera com o cachorro na sua 

infância, até que a mãe o acordou para ir trabalhar.  Num nível inconsciente percebe-se que 

poste e cachorro se confundem, eles têm em comum a violência. No passado a violência 

teve o cachorro por objeto, agora, explode sobre o próprio sujeito. Que destino dar à 

agressividade quando a violência dos processos sociais a intensificam? Como se livrar do 

desespero? O despertar sexual da adolescência reaviva componentes sádicos constitutivos 

do sujeito, da sua história e do ambiente. 

 

  

A violência não está fora ou dentro, está em tudo. Chama atenção nesses relatos o teor de 

agressividade, eles pareciam viver num campo minado, um ambiente que, a qualquer 

momento, pode explodir: a mãe e a vizinha, o lixo, o cachorro, o pesadelo e a porta 

fechada. A explosão mais dramática talvez tenha sido a do acidente do Laércio. 

 

Este caso não corresponde a um acidente de trabalho típico, é um acidente de trajeto com 

um adolescente office boy, mas acredito que a falha óssea na cabeça do Laércio pode ser 

vista com uma carga simbólica, uma alusão ao processo de formação dos acidentes. O dano 

na cabeça do Laércio expressa a dimensão corporal e a mental, dos danos a que estão 

sujeitos os trabalhadores na organização capitalista das relações de trabalho.   

 

                                                 *       *       * 

 

A noção de sujeito para Kaës diz respeito ao arranjo singular da realidade psíquica, que se 

encontra sob a dependência e constrição de uma ordem irredutível que a constitui.  O 

sujeito psíquico está submetido à ordem do inconsciente de onde extrai sua singularidade, e 

à ordem da realidade externa, especialmente a realidade inconsciente inter e transpsíquica. 
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O sujeito se compõe de um fator objetivo, o lugar que ocupa na ordem que o constitui e 

pela representação que se formula deste lugar, sua interpretação.  Ele se distingue pela 

diferença que introduz em relação ao lugar que ocupa, o nome que se acrescenta ao 

sobrenome. 

 

 

Nesta perspectiva teórica não existe a separação radical indivíduo/grupo, há entre eles 

continuidade. A realidade psíquica do indivíduo e do grupo tem uma faixa de intersecção 

em que os procedimentos psíquicos do indivíduo são os mesmos do grupo a que ele 

pertence. Os processos inconscientes grupais não só fazem parte do sujeito, como se 

constituem em condição para sua existência  

 

 

O espaço e os vínculos intersubjetivos pelo fato de precederem o espaço e os laços 

intrapsíquicos, asseguram uma função de apoio mútuo entre os sujeito e, sobretudo 

uma função de apoio para cada recém chegado,  principalmente nas formações de 

seu narcisismo originário e de seus ideais comuns. (Kaës, 1995,p. 133, tradução 

livre). 

  

O campo teórico e conceitual de Kaës (1995) refere-se estritamente à realidade psíquica, 

tem como centro de interesse as conseqüências psíquicas sobre o sujeito dos vínculos com 

o(s) outro(s), delimita o campo psicanalítico separando a constituição do sujeito psíquico 

do campo das relações sociais de produção, dos atos de poder e da instituição das leis e sua 

aplicação  

 

Tão pouco nos referimos ao sujeito social enquanto se define por sua submissão à 

ordem dos processos e das funções sociais.  Só nos interessa o sujeito psíquico, o 

sujeito do inconsciente enquanto tal, o que implica tomar em consideração, a partir 

desse lugar, sua colocação nos espaços inter e transubjetivos. (p. 124, tradução 

livre). 

 

 57



Enquanto sujeito do grupo sofre os efeitos do inconsciente, relativos aos processos 

psíquicos grupais e vai responder a eles acrescentando ou não transformações, que a sua 

singularidade permite introduzir em consonância com os horizontes e limites definidos pela 

história.  

 

 

No presente estudo, o foco de interesse incide sobre a interface entre o contexto social e a 

formação psíquica. O conceito de transubjetividade proposto por Kaës, refere-se aos 

processos psíquicos criados e mobilizados pelas instituições.  Ele pressupõe a organização 

social da instituição cujos processos psíquicos serão investigados. A análise da dimensão 

psíquica, a meu ver, não pode ignorar a lógica relativa à dimensão política da instituição.   

 

 

A dimensão política não é explícita, mas intrínsica ao funcionamento institucional. Já 

vimos como a ideologia dos estratos sociais economicamente dominantes determina a 

práxis institucional e como, ao redor da ideologia, vão se formar o sentido e os conteúdos 

dos processos psíquicos grupais no contexto de trabalho.  

 

 

 O espaço e os vínculos intersubjetivos formam o lugar psíquico onde se apresentam 

os enunciados referidos às proibições fundamentais e se colocam em marcha as 

predisposições significantes utilizáveis pelo sujeito em sua atividade de 

representação; rege,  em parte,  as condições de ressignificação. Este lugar 

psíquico é, pois, estruturante para a subjetividade de cada sujeito (Kaës, 1995,p. 

134, tradução livre). 

 

 

O lugar psíquico está imerso no campo de gravitação ideológico, está em grande parte 

organizado pelos seus conteúdos e valores. Inevitável a emergência do conflito na 

subjetividade do trabalhador, dividida entre a subjetividade do grupo e os interesses 

próprios, opostos aos patronais. 
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O que permanece reprimido não são, só conteúdos, mas sobretudo a dimensão política 

das relações de trabalho. O modelo do “bom operário” descreve um sujeito apolítico que 

não discute ordens, não escolhe serviço e sempre diz sim. Penso não haver dúvida sobre o 

componente ideológico deste ideal e ao serviço de quais interesses se presta.  As atitudes 

demandadas por este modelo se insinuam no trabalhador através do seu apelo moral, em 

outras palavras, o superego – através do ideal de ego -é a porta de entrada do “vírus” 

através do qual se insinua na organização psíquica do trabalhador os valores da ideologia 

burguesa. Valores contrários aos seus interesses, mas que ele não tem como não endossar e, 

por isso mesmo se rebela, já que a dimensão imaginária não é suficiente para anular o 

conflito real. 

 

A lógica do funcionamento institucional se presta à finalidade de privilegiar os interesses 

dos estratos dominantes no jogo de poder entre as classes envolvidas. Seguindo a mesma 

linha de análise e colocando em cena o ângulo do trabalhador, é possível identificar no 

acidente de trabalho a dimensão política, intrínsica,9 de ataque à organização do trabalho e 

que independe da consciência e da vontade do trabalhador acidentado, essa dimensão não 

passa desapercebida à ideologia própria do sistema capitalista e será discutida, com mais 

detalhes, a seguir. 

 

 

A noção de transubjetividade opera como elemento de ligação entre o psíquico e o social, a 

sociedade é o apoio e suporte dos processos mentais coletivos. Maurício Tragtenberg, no 

prefácio do livro de Edith Seligmann-Silva (1994), faz referência às questões 

metodológicas no estudo da saúde mental do trabalho 

 

 

A “nova psicopatologia do trabalho” pretende analisar os conflitos que emergem 

do encontro entre um sujeito portador de uma história pré-existente e uma situação 

de trabalho criada independentemente do sujeito. O caráter social do trabalho gera 

fenômenos coletivos que interagem com a subjetividade. (p.12)   
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Esses fenômenos coletivos no presente estudo referem-se ao psiquismo do grupo 

constituído no contexto do trabalho. Eles são desencadeados pela situação de trabalho e 

serão observados nos vínculos entre os protagonistas desta situação e no vínculo que eles 

mantém com o trabalho. A transubjetividade é o conceito que transporta a substância 

psíquica do coletivo. A subjetividade do conjunto  se organiza ao redor da ideologia dos 

estratos dominantes, ela marca a relação do sujeito com ele mesmo e dele com o conjunto.  

 

Maurício Tragtenberg (op.cit.) refere-se à “Antropologia Organizacional” como o estudo 

da dimensão psicocultural no interior das empresas.(p.13). A dimensão psicocultural no 

interior da empresa qualifica como perigosa a atitude do trabalhador que possa indicar 

força, contaminando no sujeito a expressão e o cultivo da sua autonomia. Nos valores que 

fundamentam o código vincular a única força a ser admitida é a de trabalho. Transcrevo o 

depoimento de um operário 

 

J. –“Logo que eu vim pra siderúrgica e vi aquilo, achei que devia ser o inferno e 

nós ali dentro... Depois, você vê, a gente vais se acostumando, porque se você entra 

lá, na primeira vez, fica assombrado! Mas pra mim, agora aquilo já é normal. No 

princípio, você entra lá dentro e pensa “eu entrei aqui e agora não tem mais saída, 

eu vou morrer aqui”, porque qualquer parte que você vá, você pensa que vai ser 

engolido, que vai se esbagaçar. Então, com o tempo, a gente começa a sentir que 

eles estão é tirando a saúde da gente, a mocidade...sei lá, primeiro a mocidade, 

segundo a saúde, enfim, a paciência, e inclusive até a idéia do cara eles estão 

tirando.” 

 

A. – (entrevistadora): Como é tirar a idéia do cara? 

 

J. – Com opressão, com humilhação, com uma série de formas que eles 

arrumam...Então a gente fica revoltado com os chefes. E com o salário que não 

presta. (Edith Seligmann-Silva, 1994, p. 224).  

 
                                                                                                                                                                                 
9 O acidente configura-se como rebeldia, na lógica que organiza as relações de trabalho, pois o 
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Não passou desapercebido ao operário a intenção de tirar “a idéia do cara”, junto com a 

saúde, a mocidade e a paciência; e nem assim, elimina-se a revolta. Algumas considerações 

teóricas enriquecem a experiência que tive com esses trabalhadores e a análise que essa 

interação suscitou. A formulação da análise toma os processos sociais como apoio e matéria 

a ser trabalhada pelos processos psíquicos.   

 

 

As relações entre as formas sociais e os processos psíquicos não ocorrem sob o prisma de 

um determinismo linear, mas do entrelaçamento entre essas duas ordens do real e da sua 

capacidade de influência recíproca. Lévi-Strauss10 discute as relações entre o grupo e o 

indivíduo, faz observações interessantes sobre o xamanismo e a psicopatologia. 

 

Um estudo comparativo de grupos xamanísticos e não xamanísticos, numa área 

geográfica restrita mostra que o xamanismo poderia desempenhar um duplo papel 

em relação às disposições psicopatas: explorando-as por um lado, mas por outro, 

canalizando-as e estabilizando-as. Parece, com efeito, que, sob a influência do 

contacto com a civilização, a freqüência das psicoses e das neuroses tende a elevar-

se nos grupos sem xamanismo, enquanto nos outros é o próprio xamanismo que se 

desenvolve, mas sem aumento das perturbações mentais. (p.20) 

 

Lévi-Strauss reafirma o xamanismo como um fato sociológico que não deve ser 

compreendido a partir da psicopatologia, pelo contrário, ele explicaria a diminuição das 

ocorrências psicopatológicas ao canalizar e aliviar as tensões do contacto com a civilização. 

A correlação entre as duas disciplinas ocorre no campo da complementaridade, “os 

doentes” aliviam as tensões do grupo ao expressarem o sofrimento que nos outros 

permanece calado. Quando afirma “o psiquismo individual não reflete o grupo; ainda 

menos o preforma”, compreende-se que o psiquismo individual não exaure o fato social e 

se eles se articulam, cada um tem sua esfera de influência. A procedência de uma 

construção sociológica define-se na experiência da vida. 

                                                                                                                                                                                 
comprometimento do corpo do operário compromete a força de trabalho que ele representa para o sistema. 
10 Lévi-Strauss in Introdução à obra de Marcel Mauss, Ensaio sobre a dádiva, Marcel Mauss, Edições 70, 
Lisboa, 2001. 
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A prova do social não pode ser senão mental;  por outras palavras, nunca podemos 

ter a certeza de haver alcançado o sentido e a função de uma instituição, se não 

estivermos preparados para reviver a sua incidência sobre a consciência 

individual. (p.24) 

 

A atenção aos diferentes níveis de realidade presentes nas relações de trabalho tem como 

perspectiva metodológica, incidir sobre os pontos de imbricamento destes níveis, de forma 

a deixar transparecer a inscrição psíquica da matéria social, nas palavras de Lévi-Strauss a 

experiência do social se faz através de processos psíquicos.  O acidente de trabalho parece 

abrir a porta para o retorno do reprimido, através dele a humilhação cotidiana materializa-se 

nos danos corporais ocasionados pelo acidente.   
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6 - CONCEPÇÃO METODOLÓGICA DO ACIDENTE DE     

TRABALHO 
 

No trato que eu mantinha com os segurados, tendo em vista a intervenção clínica, sempre 

me interessei pela vida, como se sentiam no trabalho, como eram as relações familiares, o 

que costumavam e gostavam de fazer, quais lembranças guardavam da infância, as 

impressões de São Paulo, difíceis, mas preferiam ficar a voltar para o norte, lá sempre a 

passeio e de preferência mostrando-se vitoriosos na cidade grande. Tudo isso, colhido um 

pouco ao acaso, sem um roteiro imperioso, deixando o segurado cada vez mais à vontade 

para ir se encontrando e me fazendo participar da sua história.  

 

Essa liberdade enriquecia o conhecimento acerca do trabalhador, sobretudo das 

circunstâncias que antecediam o acidente, este sempre foi um aspecto fundamental, que diz 

respeito aos fatores desencadeantes do acidente de trabalho. Eles sempre pareceram 

importantes porque dizem respeito ao momento em que as circunstâncias se conjugam com 

uma predisposição estrutural, dadas essas condições o acidente deixa de ser um 

acontecimento “incidental”.  

 

O excesso de trabalho causa fadiga orgânica, mas este nível de explicação por si só não dá 

conta do sentido que tem para o trabalhador se ver reduzido à condição de máquina de 

trabalhar. Restringir a investigação à fadiga orgânica não será reproduzir a ideologia que vê 

o trabalhador apenas como força de trabalho? E se o acidente contiver a recusa 

precisamente desta concepção e se ele for a afirmação pelo avesso do que o sistema 

capitalista tem negado no trabalhador? Uma máquina não pinga sangue, nem se recusa a ser 

consertada. Na conduta do ser humano habita um sentido, procurar o sentimento e as 

representações dos acontecimentos, que envolvem o trabalhador é reconhecer nele a sua 

dimensão humana.  Eles protagonizam o drama social não só na condição de vítimas, 

também são autores.  

 

A concepção metodológica do acidente como algo fortuito ou “acidental”, um 

acontecimento isolado e desvinculado da vida e das relações de trabalho não parece ser um 
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caminho promissor. A experiência com tantos casos e suas histórias indica que na raiz do 

acidente de trabalho há um conflito em que se condensam as situações vividas no trabalho e 

no âmbito pessoal de cada trabalhador.  

 

Ernesto tem 35 anos, nasceu na Bahia e trabalhava como eletricista colocador de 

placas. Ocupava quase 15 horas do seu dia trabalhando, fazendo horas extras ou 

mesmo fazendo serviço ´por conta própria.”Era muito solicitado e sentia-se 

querido pelas pessoas”. Na madrugada de uma sexta-feira, quando trabalhava em 

cima de um poste, com fios de alta tensão, sofreu uma descarga elétrica muito 

violenta. Caiu da altura de sete metros, sofrendo traumatismo crâneo-encefálico e 

fratura de uma vértebra, L3, ficando com uma hérnia discal. Posteriormente foi 

feita uma laminectomia. 

 

Depois do acidente, pensava que o caminhão da firma tinha se incendiado dentro 

de um viaduto cheio de lama. Sua carta ficou perdida no acidente.11 Desde o dia em 

que foi consertar uma goteira no forro da sua casa, achou que a carta deveria estar 

lá, e passou a procurá-la, obsessivamente. 

  

-Qual foi a maior surra que você tomou? 

 

-Foi a última, justamente a que eu nunca esqueci, nem perdoei porque nunca 

entendi o motivo. Meu pai me mandou buscar um gado que tinha se perdido. Como 

estava escurecendo, subi numa árvore para ver onde ele estava. Meu pai me viu lá 

em cima e então me chamou, quando eu cheguei, ele tirou a cinta e começou a me 

bater. Bateu tanto que chegou a sangrar. Não fosse minha mãe ter chegado ele teria 

me matado. Depois disso, nunca mais apanhei, mas quando perguntei por que ele 

tinha feito aquilo, ele não respondeu. Só disse que eu apanhei pouco e devia ter 

apanhado mais. Senti que ele me bateu com maldade e isso me 

magoou.(Rodrigues,1984,p.73). 

 

                                                           
11 Em verdade, a carta foi retida pelo Detran após o acidente. 
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A dor da maldade que sentiu no pai certamente foi maior que a dor física da surra. A 

primeira configura o trauma: o que não dá para pensar, porque não dá para entender. Ela 

deixa marcas significativas no psiquismo inconsciente, cujos efeitos mais visíveis aparecem 

no sentimento inconsciente de culpa. Quando situações de vida - no caso, os vínculos com o 

trabalho e no trabalho -, reativam o sentimento de impotência pode surgir o reprimido. A 

angústia em causa é se teria perdido a capacidade de trabalhar, ela fica visível na imagem 

onírica do caminhão da firma,  incendiado num viaduto cheio de lama e no medo de não 

mais recuperar sua carta, para ele, perdida, em verdade retida, que ele procurava 

compulsivamente. A dúvida quanto à capacidade de trabalhar é uma alusão simbólica ao 

medo do acidente ter consumado a castração, ou seja, consumido a libido e com ela a 

potência para a vida.  

 

Esta me parece ser a configuração social e psíquica do acidente de trabalho.  A 

compreensão e ordenamento dos fenômenos têm como apoio teórico a psicanálise vincular. 

A psicanálise dos vínculos corresponde aos desenvolvimentos teóricos, a partir de Freud, 

feitos pelo psicanalista francês René Kaës sobre subjetividade grupal e pela escola 

argentina, em especial Janine Pujet. Janine se ocupa em definir e caracterizar as 

representações inconscientes do mundo sociocultural, que denomina transubjetivo.  

 

Uma porta de entrada para esse tema (a inscrição inconsciente do mundo 

sociocultural) é o eixo que leva em conta as raízes da identidade social, assim como 

as do sentimento de pertencimento. A partir do que um sujeito define seu 

pertencimento? 

 

São muito variados os elementos: um deles é a aquisição de um nível de 

familiaridade entre os semelhantes, dada no ponto de partida dos usos e costumes, 

dos hábitos compartilhados assim como nos ritos sociais. Compartilhar torna 

possível a incorporação dos modos através dos quais o outro organiza sua 

identidade. Ela concerne às representações do que figura como uma base comum 

de como o eu e os outros constroem suas raízes enquanto sujeito.(Pujet, 1997,p.39) 
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Compartilhar – não só a situação material, mas também os processos psíquicos que a 

caracterizam - é o verbo que define a relação do sujeito com o conjunto, ele concretiza o 

sentimento de pertencer a este conjunto, o pertencimento, é categoria fundamental na 

concepção de Janine Pujet. Na investigação presente utilizo a psicanálise dos vínculos 

como modelo para organizar os acontecimentos e fixar os parâmetros de compreensão do 

sofrimento no trabalho. Os modelos de stress, de fadiga e desgaste trouxeram contribuições 

importantes no estudo da saúde no trabalho, sobretudo no que tange às repercussões 

fisiológicas das tensões ambientais, tanto orgânicas quanto mentais. Estender o conceito de 

desgaste para a perda de potencial corporal e psíquico é uma tentativa de superar o 

reducionismo fisiológico. 

 

Ainda, de acordo com estes mesmos autores, que, assim como Doray, adotam o 

referencial teórico do materialismo histórico, há, no trabalho alienado, uma 

utilização deformada e deformante das potencialidades, assim como do próprio 

corpo. psíquicas

 

A idéia de deformação implica uma transformação negativa com a perda de um 

estado anterior mais satisfatório e valorizado. Pois, como dizem os autores citados: 

“O trabalho converte-se numa atividade cujo componente desgastante é muito 

maior que o da reposição e desenvolvimento das capacidades” (Edith Seligmann-

Silva, 1994, p.79). 

 

 

Estes modelos, especialmente do desgaste, como propõe Edith, procuram incluir o aspecto 

psíquico, mas permanecem atrelados ao fator quantitativo, por certo importante, mas, 

talvez, insuficiente para dar conta da dinâmica psicossocial dos vínculos no trabalho e da 

estrutura vincular tal como está proposta pela organização do trabalho.  
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Na pesquisa clínica a informação relevante corre à margem da estatística, como os resíduos 

que se prendem e se sedimentam nas margens do rio revelam o material que ele transporta e 

o constitui. É mais fácil encontrar a densidade significante de um dado no desvio que na 

norma. Elas não mantêm uma relação de oposição, antes de complementaridade; o desvio, 

sob esse prisma metodológico, não é exceção, é esclarecimento. 

 

 

 

 

 

PSICODINÂMICA DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

 

 

Apresento a seguir a história de Afrânio, cujo acidente não é típico. A informação do caso 

típico se esgota no dado estatístico, fundamental por certo, mas para enriquecê-lo de 

sentido, às vezes, é preciso recorrer a um caso que não sendo típico pode conter uma carga 

simbólica suficiente para penetrar o sentido dos dados e revelar a vida que neles se esconde.  

 

 

Afrânio é um rapaz de dezessete anos, era auxiliar de escritório e cursava o segundo 

colegial. Foi atropelado quando voltava para o trabalho depois de tomar café no bar, sofreu 

traumatismo crâneo-encefálico (TCE). Ficou três dias em coma e foi operado duas 

vezes:cranioplastia e cranioctomia. Após o acidente apresentava gagueira, amnésia de 

aprendizado, dificuldade para a expressão verbal e desorientação espacial. O TCE consistiu 

de afundamento fronto-temporal esquerdo, comprometimento da região parietal, déficit do 

membro superior direito, déficit visual (visão dupla) e hemiparesia do lado direito. 
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Transcrevo a redação que ele fez para avaliação de escolaridade realizada no centro de 

reabilitação profissional pelos professores responsáveis em 11.12.1981. O título da redação 

era “A mais linda história que já li ou ouvi”. 

 

 

Faz tempo que la perto da minha casa, haviam duas árvores, grandes, que não sei 

por que que derrubaram a duas árvores, tiraram a grama e agora é só uma grande 

terra sem nada, casas, árvores e sem grama.E para mim, aquela terra agora não 

vale nada,  nada mesmo. E em outro lugar há também outras duas árvores maiores 

do que as outras os homes que constroem casas entraram na área para fazer a 

mesma coisa mas há muita que não quer sair daí, e não podem Fazer a mesma 

coisa que Fiseram nas outras árvores”“. (Rodrigues, 1984,p.42). 

  

 

O tema inicial é a devastação, derrubaram as árvores, a grama “e agora é só uma terra sem 

nada” e para ele essa terra não vale nada, nada mesmo, traz a seguir o da resistência da vida 

e da esperança. A terra devastada parece expressar o seu sentimento em relação ao próprio 

corpo depois do acidente, que ele vive como um ataque “os homes que constroem casas 

entraram na área para fazer a mesma coisa mas há muita que não quer sair daí”. Os homens, 

que constroem, são potentes, fizeram uma devastação nele, mas alguma coisa resiste e 

talvez ele não tenha sido castrado, como a princípio sentiu.  

 

 

O caso foi encaminhado para mim porque havia duvida quanto à capacidade intelectual do 

Afrânio. A equipe responsável pelo caso, médico, assistente social e eu, precisava avaliar se 

o caso tinha, ainda que remota, alguma possibilidade de aproveitamento profissional. A 

qualidade das associações do segurado demonstraram não haver comprometimento 

intelectual – esta havia sido a razão do encaminhamento do caso para mim pelo médico.  
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Ele estava obcecado pelo pai, falava compulsivamente sobre ele sempre em tom de 

menosprezo. Sua fala era monótona e repetitiva, além de fragmentada. Era perceptível uma 

forte identificação com a mãe e um inconciliável divórcio entre o elemento feminino e o 

masculino, o primeiro aparecia mais valorizado e mais forte. Devido à idade a equipe 

concordou em dedicar a este caso mais tempo que o habitual, eu o acompanhei durante dois 

anos, período que não foi suficiente para conseguir sua reabilitação profissional.  

 

 

O acidente de trajeto faz pensar de onde ele vinha e para onde ia, se levarmos em conta o 

registro simbólico presente no caso singular, é possível sugerir que o acidente faz pensar no 

destino da classe subalterna em nosso país. Edith Seligmann-Silva (1994) num estudo 

obrigatório, pela riqueza de dados e pela discussão de todos os aspectos relacionados à 

saúde mental no trabalho, relata depoimentos que revelaram 

 

 

A percepção de um doloroso ataque à dignidade. Esse ataque determinou diferentes 

representações, dentre as quais ressaltaram aquelas em que os trabalhadores 

demonstram uma identificação com escravos ou animais.  

A imagem do escravo se associa simultaneamente à perda de liberdade e ao 

sobretrabalho. 

 

“Ali, a gente é um verdadeiro escravo – não pode falar nada, tem que agüentar 

calado mesmo se tiver morrendo de cansado (ajudante industrial)”. 

 

A expressão “ser tratado como animal” foi uma das mais utilizadas pelos 

trabalhadores de indústria de base, sobre os quais pesava o registro de “ajudante”, 

e estava correlacionada à vivência de desqualificação. Mas em relatos sobre 

conflitos com chefias autoritárias, mesmo por parte de trabalhadores detentores de 

uma profissão, ela também surgiu como uma das queixas mais revoltadas, 

revelando um sentimento profundo de ataque à dignidade. (p. 217). 
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As representações de escravos ou animais correspondem ao plano fenomenológico das 

vivências do trabalhador, elas se inscrevem no nível pré-consciente. O retorno do 

reprimido requer um nível analítico que leva em conta as formações inconscientes, não só 

da história pessoal do sujeito, mas também do que permanece oculto na situação de 

trabalho e na subjetividade do grupo que ela conforma. No contexto de trabalho o retorno 

do reprimido é emblemático do processo de espoliação e humilhação do trabalhador, por 

isso ele é portador da dimensão política, oculta e inerente ao acidente de trabalho.  

 

Os anos de experiência na clínica institucional com trabalhadores acidentados revelam 

dados que se repetem e incitam a investigação de como eles se articulam. O excesso de 

horas trabalhadas, a redução do trabalhador à força de trabalho, a ambigüidade do contrato 

de trabalho, a humilhação, o medo e a ameaça como estratégias da organização de trabalho 

para obtenção do lucro, a supressão da vontade e a coerção da autonomia são práticas 

vinculares. Elas se baseiam em valores ideológicos dos estratos dominantes que definem os 

processos característicos, transubjetivos, da situação de trabalho.  

 

 

O ponto de articulação entre a subjetividade singular e a do conjunto se deve a que 

pertencer à situação de trabalho é compartilhar dos processos psíquicos e valores nela 

consubstanciados. A identificação e o ideal do ego são os conceitos psicanalíticos através 

dos quais se realizam essas formações intermediárias entre a subjetividade singular e a do 

conjunto.12  

 

 

O excesso de horas trabalhadas, a redução do trabalhador à sua força de trabalho, 

humilhação e coerção estão presentes nos depoimentos e suficientemente descritas na 

literatura. Nos casos analisados, essas práticas configuram a maneira de organizar as 

relações capitalistas de trabalho, respondem aos interesses da classe patronal e se veiculam 

através dos valores e das disposições significantes da sua ideologia.  

                                                           
12 A esse respeito consultar Kaës, 1995 (pp. 278-282) e 2001 (pp. 58-69). 
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A análise dos fatores que compõem a ideologia indica que seus efeitos sobre a 

subjetividade se dão no plano moral, já que sua eficácia consiste em qualificar moralmente 

os sujeitos, além de designar o sentido dos acontecimentos sob o prisma: bom ou mau 

trabalhador, ou seja, a favor ou contra seus interesses. Em termos psicanalíticos, os 

vínculos no trabalho estão mediados pela instância do superego tal como proposta pela 

organização do trabalho. O comentário de Maurício Tragtenberg no prefácio do livro de 

Edith é pertinente. 

 

 

A interface trabalho-família aparece caracterizada neste depoimento de um 

trabalhador metalúrgico:”o primeiro dono era que nem pai para mim, fazia de 

tudo. Trabalhava com a gente, conversava sempre, alie era que nem uma família da 

gente. Devido ao meu problema de vista sei que ultimamente produzia menos que 

antes.  Mas achava que eles estavam me considerando  por eu ser antigo, por tudo 

que eu sempre fiz pela firma. Quando me mandaram embora, eu tive aquele 

choque.” 

Isto demonstra o investimento afetivo que o trabalhador deposita na empresa, vista 

como figura parental. O choque com a demissão transforma o “pai” em 

“padrasto”. 

Outra fonte de confusão emocional são os conflitos com a chefia. À vivência da 

opressão e do autoritarismo atual vinculam-se, na mente do trabalhador, imagens 

da infância de cunho parental, das quais nem sempre existe consciência. É assim 

que as leis do mundo da fábrica são fortalecidas pelas leis que a experiência 

familiar imprimiu no mundo interior de cada um. Obedecer ordens e evitar conflito 

são exemplos destes “regulamentos do íntimo”.(Edith Seligmann-Silva, p.30)  

 

 

“Regulamentos do íntimo”, expressão muito feliz para designar as expectativas de conduta 

e sentimento provenientes do superego pessoal. A organização do trabalho propõe uma 
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autoridade -representada pelo superior hierárquico e válida no contexto de trabalho-, com 

função superegóica na subjetividade do grupo. As duas apresentações de representantes do 

superego se superpõem, condensam-se, aumentando a complexidade e força do processo, 

de forma a turvar no trabalhador a defesa dos seus interesses, função específica do ego 

enfraquecido pelo peso do superego.13

 

 

Na superposição entre regulamentos do “íntimo e do ambiente”, a que poderemos 

denominar “código vincular”, a atitude que fugir desse modelo -em busca de alguma 

autonomia, por exemplo-, tende a ser entendida como contrária e, portanto, considerada 

perigosa e indesejável. Esse modelo é normativo dos vínculos e funciona como um código 

para os usos e costumes nas relações de trabalho. A camisa de força que constringe o 

trabalhador, tem por objetivo diminuir os efeitos das contradições entre capital e trabalho; 

efeitos que parecem prejudiciais à ótica dominante, refratária, a compreender a dialética da 

situação.   

 

 

O sujeito se define pelo lugar que ocupa na ordem que o constitui e pelas representações 

sobre o lugar e o conjunto14. Pertencer ao conjunto é compartilhar valores e identificar-se a 

partir dos modelos oferecidos segundo a ótica ideológica do dominante,  o conflito acontece 

porque o ideal proposto além de ser contrário aos interesses do trabalhador, denigre o seu 

valor. A introjeção dos valores dominantes não elimina o conflito psicológico apenas o 

torna mais complexo. Não é difícil perceber as repercussões na constituição da substância 

narcísica, cujo efeito mais visível se dá na auto-estima do trabalhador brasileiro.  

 

 

O sujeito se define por um elemento subjetivo: as representações próprias e as apresentadas 

pelo conjunto (enquanto sujeito desse conjunto elas também fazem parte dele), e por um 

fator objetivo: a posição que ocupa no conjunto. A posição define seus interesses de modo 

                                                           
13 Em O ego e o id (1923), Freud trata do assunto, em especial  no capítulo 8, “As relações dependentes do 
ego”. 
14 A esse respeito consultar Kaës (1995, p.123). 
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conflitante com as representações da ideologia patronal, cuja finalidade é sustentar o lucro 

não reconhecendo no trabalhador outra dimensão que não seja sua força de trabalho. É 

nesse campo que coloco a discussão sobre o acidente de trabalho e sobre as relações entre 

psiquê e sociedade.  
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7 - CONTRATO DE TRABALHO E AMBIGÜIDADE 
 

 

João é um rapaz de 22 anos, prensista em metalúrgica que trabalhava num sistema de 

salário de produção, com uma história de quatro internamentos em hospitais psiquiátricos 

com crises de agitação psicomotora de características muito violentas. Ele estava afastado 

do trabalho devido a essas crises. Conta que quando começou a trabalhar o capataz lhe 

informou: 

 

 

Você tem trinta minutos para jantar, mas como um bom trabalhador não é 

preguiçoso, você não deverá descansar, mesmo porque se não trabalhar no seu 

descanso será mandado embora. 

 

 

Situações como esta foram  relatadas por muitos segurados, no caso, o trabalhador tinha  de 

fato dez minutos para jantar, João não se sentia à vontade para fumar um cigarro depois da 

janta, pois percebia que seria mal visto pelo encarregado da sessão. Essa é uma conduta 

habitual nas relações de trabalho e não se restringe ao horário, também diz respeito à 

maneira como o trabalho deve ser feito, às normas de segurança, registro em carteira, 

enfim, o que se contrata não é necessariamente o que acontece, ou melhor, essa 

correspondência às vezes até pode acontecer,  fica na dependência das circunstâncias e das 

suas arbitrariedades pessoais e organizacionais.     

 

 

O que me revolta demais é eu fazer o mesmo serviço do oficial de carpintaria e 

estar registrado como meio-oficial. Eles não querem dar valor, fazem essa injustiça, 

é uma coisa que faz mal pra minha cabeça,  quando eu penso nisso! (Edith 

Seligmann-Silva, 1994, p. 143) 
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Trata-se de uma agressão cotidiana ao direito, com implicações graves ao sentimento de 

valor de quem está sendo agredido. Agredido de forma explícita e velada ao mesmo tempo. 

Explícita porque é um fato notório para todos portanto, público; e também velada, porque 

seus procedimentos não são reconhecidos formalmente, não estão nem poderiam estar 

escritos em lugar nenhum. Sendo procedimentos públicos passam com se fossem privados, 

de ordem pessoal e não institucional. As pessoas atuam prescrições advindas da  

organização do trabalho, conseqüentemente, de ordem institucional; elas conferem um 

matiz pessoal, mas a estrutura vincular é organizacional.  

 

 

No Brasil a escrita não corresponde ao que se fala, isso não é só no texto, é, sobretudo, na 

tessitura social. Por ser uma prática usual, a “naturalidade” com que se convive com ela não 

deixa de ser uma defesa à aflição, aflição presente e dolorosamente aberta no depoimento 

acima. A dor é maior quando o trabalhador não sente que conta com instrumentos 

institucionais - por exemplo, sindicato, ministério do trabalho - para se defender. Se quiser 

trabalhar tem de aceitar o inaceitável. Será essa prática restrita ao mundo do trabalho ou 

podemos encontrá-la em outras experiências do pobre quando necessita de amparo 

institucional.? Que orgulho de si pode ter um sujeito quando está submetido a esse 

tratamento do conjunto social a que pertence?  

 

 

O ataque à dignidade, tantas vezes mencionado nos depoimentos operários, é antes o ataque 

ao pensamento, de que adiante pensar se é preciso continuar trabalhando e para trabalhar 

bem é melhor não pensar. 

 

 

Impossível a revolta, a não ser por lampejos (quero dizer mesmo em termos 

sentimentais). Em primeiro lugar, contra o quê? A gente está sozinho, com seu 

trabalho, não poderia revoltar-se senão contra ele: ora, trabalhar com esta 

irritação seria trabalhar mal, e daí morrer de fome. Exemplo, a operária 

tuberculosa despedida por ter matado uma encomenda. Aqui somos como cavalos 
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que se ferem a si próprios quando puxam os freios – o jeito é curvar-se. Chega-se 

até a perder a consciência desta situação, a gente a suporta, é tudo. Qualquer 

despertar do pensamento torna-se, então, doloroso. (Weil, 1979, p. 83).  

 

 

Ao vender sua força de trabalho, a consciência do trabalhador fica colocada fora de cena, 

em outras palavras, ao vestir a camisa da empresa vem junto o óculos com o qual passa a 

ver as coisas, inclusive ele próprio. A camisa tem um estranho efeito de despojar do 

trabalhador a sua perspectiva do vínculo, prevalecendo a do empregador.  Trocando em 

miúdos: do contrato de trabalho ele conhece os deveres. A repetição de práticas como essas 

as tornam “naturais”, comprometendo no íntimo do trabalhador a convicção para 

reivindicar seus direitos, além de ver obstáculos nos canais institucionais com que pudesse 

contar. 

 

 

Os direitos existem na letra para que melhor possa acontecer, na prática, a negação do que 

lá está previsto. A oralidade é da ordem do fato, o trato; a escrita do direito, o contrato. 

Temos então um (con)trato de trabalho, em que o trato nega o que o contrato afirma, eles 

coexistem sem contradição aparente no espaço psíquico do grupo e nos vínculos aí havidos 

tal como são praticados nos usos e costumes brasileiros. Estas características definem um 

meio psíquico ambíguo15 em que os opostos não se repelem, antes se necessitam  para 

melhor servirem aos interesses patronais ou dominantes.  

 

 

Do ponto de vista do observador externo prevalece a confusão, os termos opostos se 

justapõem, convivem sem contradição e se articulam para servir à finalidade capitalista do 

lucro, nesse sentido é lícito propor que eles formam uma organização ambígua. Ela 

prevalece como o meio psíquico em que ocorrem as relações sociais de trabalho.   

 

 

                                                           
15 José Bleger trata deste assunto em Simbiose e ambigüidade, Francisco Alves, Rio de Janeiro, 1985. 
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Conclui-se que é preciso existir o direito na teoria para não ser reivindicado na prática. Esta 

prática social expressa uma formação ideológica, transmite-se através da cultura e se torna 

palpável nos processos vinculares das relações de trabalho em que as disposições 

significantes tendem a considerar a recusa um sinônimo de insubordinação. A descrição de 

Márcia Regina da Costa ilustra a discussão 

 

 

Pode-se perceber que as medidas de segurança e bem-estar para os trabalhadores 

deixaram muito a desejar. O operário se vê premido em meio a situações de 

trabalho, onde a recusa de executar qualquer tarefa, mesmo que possa causar-lhe 

dano, é encarada como um ato de insubordinação. ...Os próprios operários são os 

primeiros a perceber que, se um equipamento de segurança impedir a execução de 

um dado trabalho, ou mesmo diminuir o seu ritmo, deverá ser deixado de lado, pois 

o trabalho e a rapidez são condições básicas para que mantenham os seus 

empregos. (Márcia Regina da Costa, op.cit.,p. 64) 

 

 

Deixa-se de lado o equipamento de segurança quando a ideologia cumpriu seu papel de 

moldar a subjetividade dos sujeitos conforme suas prerrogativas. Há, no entanto, ”recusas” 

que não são consideradas insubordinação. Ouvi muitos relatos de trabalhadores operando 

prensas, que colocavam palitinhos em um dos botões para acionar a prensa e modificavam 

o dispositivo para ela não subir até o fim e travar, alterando a máquina tornam mais rápido 

o ciclo. O procedimento consiste em colocar o material para ser cortado no lugar onde a 

prensa vai cortar, acionar o circuito, a prensa desce, corta o produto, sobe e trava lá em 

cima enquanto o operador retira o material. Para começar outra vez, ele tem que apertar um 

botão do lado direito e outro do lado esquerdo simultaneamente, de forma que suas duas 

mãos estejam fora da área onde a guilhotina desce para cortar o material (que ele terá de 

retirar). Os dois botões são um dispositivo de segurança da máquina para prevenir acidentes 

de trabalho, as adulterações que muitos realizam no funcionamento da prensa permitem 

mais rapidez no processo, mais produção. 
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Essa “insubordinação” não é punida e, de certa forma, por não ser punida, é incentivada por 

aumentar a produção, mas a finalidade do trabalhador, além da produção, é desafiar a si 

próprio, competir com os colegas, vencer a monotonia (com uma espécie de roleta russa) 

mesmo com o risco sério de acidente, enfim, dar uma configuração própria ao que faz. Ele 

precisa vencer o tédio, manter-se vivo para produzir . Considerando-se essas questões é 

bastante ingênuo restringir as campanhas de prevenção a cartazes alertando: evite 

acidentes!  

 

 

No léxico das relações de trabalho, a palavra do superior hierárquico é sempre uma ordem 

para ser obedecida e não um assunto para ser discutido entre dois sujeitos.  

 

Nunca fazer nada, por menos que seja, que se constitua numa iniciativa. Cada gesto 

é simplesmente a execução de uma ordem. ... A gente é uma coisa entregue à 

vontade de outro.(Simone Weil, 1979, p. 104). 

 

 

A falta de direito à palavra destitui do trabalhador sua condição de humanidade. Janine 

Pujet (2002) discute se a condição humana é inata ou adquirida, neste caso é possível 

perdê-la. Constata que em algum ponto filósofos e alguns psicanalistas parecem  concordar 

quando consideram que o humano requer uma prática entre dois outros. Varia o status 

desses dois outros, mas “o dois” define o vínculo, além de ser emblemático dos demais 

outros, quando atos de imposição mútua os vão constituindo e nomeando sujeitos.  A 

condição humana pode-se perder como adquirir, é uma qualidade em estado de permanente 

ameaça dada sua frágil constituição. A linguagem é a categoria que define o acesso à 

condição humana. Janine entende por linguagem – atos de linguagem – um sistema 

complexo como um meio para construir códigos, memória, pensamento: capacidade de 

prever, interrogar-se e escolher. 
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(a linguagem permite) a realização de certas práticas que dão sentido ao conjunto  

de forma contínua, para que a condição humana vá se tornando mais complexa e 

para que os conjuntos dentro dos quais um sujeito adquire subjetividade se 

mantenham. De todo esse processo dependerá, em um constante devir, a 

constituição do sentimento de pertencer a diversos conjuntos.(Janine Pujet, 2002, 

tradução livre, p.126).  

 

 

Quando entre dois ou mais, a palavra de um é uma ordem aos outros resta o silêncio; este 

procedimento vincular é característico das relações de trabalho aqui descritas. O 

trabalhador ocupa no vínculo a posição de quem está destituído da linguagem, no sentido 

de uma voz que conta e, portanto, pode produzir transformações no conjunto. Quando não 

há o direito à expressão resta a língua do corpo, é nesse sentido que o acidente pode ser 

considerado como uma afirmação pelo avesso da humanidade do trabalhador. Tendo sido 

negada no vínculo, nem por isso a linguagem – testemunho do existir e da perspectiva dessa 

existência - deixou de existir, por isso ela se afirma pelo avesso – único lugar -, e ao 

contrário – único sentido -, permitido pelo código normativo da organização de trabalho.  

 

 

O SIM E O NÃO 

 

 

O acidente pode ser entendido como uma tentativa de afirmação do sujeito. Por que esta 

afirmação ocorre através de uma mutilação?  Talvez por ser a única permitida pelo sistema, 

um mesmo ato se opõe a ele e também o reafirma.Trata-se de uma afirmação dúbia que 

condensa num mesmo ato o sim e o não -o primeiro relativo à forma, o segundo ao 

conteúdo- isto confere ao ato a natureza de um sintoma.   

 

A hipótese é que para tingir o sistema com a marca da sua existência além da força de 

trabalho, o trabalhador atinge a si. Este procedimento define um processo psíquico 

melancólico.  
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Retomo o caso de Ernesto, eletricista colocador de placas, sofreu uma descarga elétrica de 

alta tensão quando trabalhava. Ele havia contado sobre seu pai e uma surra marcante na sua 

história. O caminhão do dono da firma, que ele julgou ter explodido no momento do 

acidente, é uma fantasia carregada de elementos sádicos e masoquistas, expressa 

provavelmente o ódio e a revolta nele. Se do ponto de vista psíquico ele agride o pai (dentro 

dele), do ponto de vista objetivo a agressão tem por objeto ele próprio.     

 

 

Na entrevista seguinte a essa, Ernesto conta que seu pai veio a São Paulo para 

visitar os filhos e pediu-lhe para acompanhá-lo à casa de uma irmã.Num domingo à 

tarde eles foram lá, depois de almoçarem, seus dois cunhados que são irmãos, 

começaram a discutir. O motivo era um jogo do Corinthians. Em determinado 

momento, um dos cunhados deu um tapa na cara do outro. Ernesto que até esse 

ponto não tinha se envolvido, praticamente perdeu a consciência e agrediu 

fisicamente o cunhado que tinha dado o tapa. Ele conta que se não fosse a 

intervenção dos parentes, talvez até tivesse matado o cunhado, que já estava roxo e 

sem ar. 

 

Ele estava muito surpreso com sua reação, pois sempre foi muito pacato e não se 

julgava possuidor da força que demonstrou ter, principalmente porque o cunhado é 

muito maior que ele. Além da surpresa era visível seu contentamento e também 

alguma preocupação. O motivo desta reação não é difícil de compreender, pois se 

de fato ele agrediu o cunhado, em verdade, era o seu pai, ali presente, o objeto da 

sua fúria. Ao conseguir manifestar sua agressividade, ele alivia a si próprio deste 

ônus, mostra para o pai quanto ódio ele sente e prova a si mesmo que não está 

morto. O caminho da sua reabilitação passa, necessariamente, pela recuperação da 

agressividade e com ela, da sua força.(Rodrigues, 1984, p. 74)    
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Está colocado o dilema: reagir ao pai é vivido como matá-lo, submeter-se a ele é o mesmo 

que morrer. Nas relações de trabalho há um outro dilema: reagir ao sistema é equivalente a 

morrer. Se o trabalhador ficar excluído do mercado de trabalho, ficará privado dos meios de 

subsistência econômica, da inscrição social e da referência de identidade que lhe confere 

direito ao futuro, enfim reconhecer-se como elemento legítimo de um conjunto social. Não 

reagir muitas vezes é sentido como morte. Na linguagem popular se ficar o bicho pega, se 

correr o bicho come, não há saída institucional. O veio por onde correrá o fluxo dessa 

angústia  tem no acidente de trabalho uma das suas possibilidades, o sujeito ataca a si para 

atingir o sistema.  

 

 

Este nível de análise não se passa no plano da fenomenologia, dela toma os dados tendo em 

vista alcançar a estrutura que sustenta os fenômenos. Não faz parte da vivência consciente 

do trabalhador o objetivo de atacar a organização de trabalho, lesar a si próprio talvez seja a 

única agressão tolerada, ainda que a contragosto. Se todo ato humano contém um verbo, o 

acidente é um ato que contém o sim e o não. É a tentativa de resolução de uma situação 

vincular cruel e perversa. 

 

Janine Pujet (2002) considera que a crueldade pode ser pensada a partir do modelo 

pulsional e do modelo situacional, ao primeiro corresponde o trauma, ao segundo o vínculo. 

No trauma o processamento posterior se refere ao contexto privado, singular e 

intrapsíquico, já quanto ao vínculo é preciso pensar em termos de excessos que 

inevitavelmente darão lugar a uma nova organização a uma outra situação. No modelo 

situacional  

 

a crueldade do outro humano é a manifestação da imposição de um ato, de um 

enunciado, de uma idéia a um outro-sujeito que não está em condição de receber 

(digerir, pensar, fazer),seja porque o excede nesse momento ou porque o ato 

consubstancia um impossível em qualquer momento,como uma produção que 

excede a situação, acarretando uma brusca destituição-expulsão dos que ocupam a 
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cena. A impossibilidade de digerir-pensar-fazer o que um outro transmite-faz-

impõe, despoja a um outro humano, duradouramente ou momentaneamente, de 

alguma das qualidades que lhe possibilita ir sendo sujeito humano.   (tradução livre, 

p.p. 129-130) 

 

 

O ato cruel não comporta mediação, é ou não é, e encontra o outro sem recursos para 

proteger-se de um ataque a um aspecto essencial do seu ser, eliminando as prerrogativas 

que lhe conferem a condição humana. Nas relações de trabalho aqui analisadas, o medo e a 

ameaça de perder o emprego deixam o empregado sem recursos para não se submeter às 

exigências e sobretudo à condição de obedecer. 

 

 

Se é verdade que, no plano fenomelógico, do contrato de trabalho o trabalhador conhece os 

deveres, é lícito supor que permanece viva a ânsia de imprimir ao que faz sua marca 

pessoal, permanece viva a necessidade de ver seus direitos reconhecidos, ver-se 

reconhecido como sujeito do conjunto a que pertence, não só como força de trabalho. A 

ideologia atua com força no nível do imaginário, mas não tem poder para eliminar o 

conflito real, tanto social como psíquico, o primeiro diz respeito ao reconhecimento dos 

seus interesses e o segundo, o reconhecimento do seu valor. Acredito que os efeitos do 

conflito continuam ativos e o acidente de trabalho pode ser lido como expressão deste nível 

estrutural do problema em que o acidente é um verbo em ato.  

 

Verbo cujo texto não poderá deixar de exprimir a posição do trabalhador diante da 

contradição capital / trabalho, contradição estruturante da linguagem e dos vínculos no 

trabalho. A repercussão psíquica aparece nas disposições significantes e vinculares em que 

ao trabalhador cabe obedecer ou rebelar-se, a qualificação será de capaz ou folgado.  Toda 

conduta está marcada pela presença inquietante do fator moral: é um bom empregado?  
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No campo significante promovido pela organização do trabalho, estar ou não ajustado ao 

sistema não coloca em causa os procedimentos do sistema, apenas se refere à disposição do 

trabalhador, assim qualquer problema será de sua responsabilidade. Dessa maneira insinua-

se, imperceptível, a culpa como fator emocional nas trocas libidinais entre o empregador e 

o empregado. A culpa é o ponto mais visível do processo, que começa com a suspeição 

generalizada da organização de trabalho para com o trabalhador.  

 

 

Esta parece ser a psicodinâmica que amarra psiquicamente o trabalhador na armadilha 

proposta pela organização capitalista do trabalho, tal como se apresenta nos casos 

estudados. Formulada dessa maneira, a mentira reside em que não há reconhecimento da 

dependência que o capital tem do trabalho, portanto, da sua importância; poderá não haver 

simetria nessa relação de dependência, certamente ela é assimétrica, especialmente numa 

conjuntura de desemprego, mas certamente ela existe. 

 

 

O acidente de trabalho pode ser considerado um símbolo do caráter político do conflito 

entre capital e trabalho. O valor simbólico do acidente independe da vontade individual ou 

da consciência do trabalhador acidentado. “Mas sofremos também , na instituição, por não 

compreendermos a causa, o objeto, o sentido e a própria razão do sofrimento que aí 

experimentamos. Talvez se encontre aí um traço específico do sofrimento institucional e eu 

o acredito tributário daquele estado particular do vínculo que corresponde à indiferenciação 

fundamental dos espaços psíquicos comuns” Essa formulação de Kaës16 ganha 

especificidade e alarga a compreensão do sofrimento do trabalhador no contexto de 

trabalho. 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Utilizei essa citação no início da discussão para apresentar o contexto teórico. 
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A IMPOSSIBILIDADE DA RECUSA 

 

 

Uma condição social de desamparo pode gerar diversas condutas, não produz 

necessariamente uma resposta de adoecimento físico ou mental, portanto de fragilização do 

sujeito. Mas quando a ordem social-econômica do trabalho legitima a fragilização, 

reconhecendo-a como condição para o trabalhador pertencer a ela, depreende-se um código 

implícito de conduta nessa ordem social, que torna mais provável a fragilização dos sujeitos 

a ele submetidos. A recusa de fazer horas extras ou de trabalhar em uma máquina com 

problemas está prevista em lei, mas não no código do meio social que rege os vínculos no 

trabalho; ele predomina quando se trata da realidade cotidiana.  

 

 

A ameaça de perder o emprego enfraquece a força da recusa, a submissão às ordens do 

chefe, mediada pelo código vincular, é condição necessária no contexto dessas relações de 

trabalho, para a manutenção do emprego. Esse procedimento pode comprometer a 

integridade física, a humilhação compromete a integridade moral e ambas, a psicológica.  

 

 

Como pudemos perceber (e os dados colhidos na pesquisa exemplificam essa 

questão), parte dos indivíduos acidentados compõe o exército industrial de reserva, 

juntamente com uma série de pessoas que lá estão pelos mais variados motivos. No 

extremo poderíamos dizer, que à medida que a limitação sofrida os tenha impedido 

de trabalhar sem possuir uma fonte de renda suficiente para garantir a 

sobrevivência, e, ou porque o acidente lhes desmoralizou psíquica e 

psicologicamente, etc., podem “lumpenizar-se” (Márcia Regina da Costa, op.cit., 

p.114) 

 

 

O ponto de vista que apresento procura reconhecer na condição do trabalhador, o 

acidentado. A desmoralização no trabalhador acidentado explicita as condições cotidianas a 
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que está exposto o trabalhador brasileiro, se existem diferenças evidentes na situação de um 

e outro, elas não eliminam a condição de estrutura social e de cultura que os constituem 

como sujeitos dessa organização capitalista das relações de trabalho. Para se obter a 

finalidade capitalista do lucro, a organização do trabalho utiliza como recurso um código 

vincular cujas relações se dão sob uma forma arcaica: a autoridade inquestionável do chefe 

a que os sujeitos devem se submeter; na vigência dele, as leis ficam do lado de fora. 

 

 

Os dados e os processos constatados no acidentado pertencem em parte ao trabalhador, eles 

se manifestam em contexto e de maneira diferentes, mas guardam entre si uma relação 

estrutural. A mutilação do acidentado pode ser tomada como metáfora de peculiaridades 

psíquicas no trabalhador brasileiro, que se expõe ao risco do acidente tendo em vista 

sobreviver. Essas peculiaridades são analisadas no tópico relativo à condição do 

trabalhador.  

 

 

A essência desta situação vale para o segurado diante da instituição seguradora e para o 

trabalhador diante do responsável pela organização do trabalho. Através da análise do 

trabalhador acidentado é possível compreender o processo que permanece subjacente à 

conduta daquele que ainda não teve sua saúde prejudicada a ponto de precisar afastar-se do 

trabalho. Este se orgulha de trabalhar e não deseja ver-se afastado do trabalho, nem 

adoecer, mas as tensões, insatisfações e a agressividade decorrente, vividas por ele no 

trabalho, encontram no seu corpo uma direção, aceita em parte e, em alguma medida 

incentivada, pelo código da organização do trabalho para serem descarregadas17.  

 

A dinâmica psíquica inconsciente poderia ser formulada em termos de um deslocamento do 

objeto da agressividade. A ordem autoritária não comporta diálogo, portanto o 

reconhecimento da palavra, da voz e da condição humana do trabalhador, que se vê 

reduzido à sua força de trabalho, sem a possibilidade de apresentar sugestões ou sua 

                                                           
17 Este é o tema da dissertação de Mestrado que realizei na Psicologia Social da USP, O acidente de 
trabalho:um enfoque psicológico, 1984.  
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insatisfação, nem suas necessidades, mesmo porque isto soa para o código vincular da 

organização do trabalho como rebeldia ou insubordinação.  

 

 

Os sujeitos desta ordem tem na atividade produtiva uma oportunidade de descarga das 

tensões, mas como a agressividade tem endereço certo e, ele está interditado, atingem a 

organização do trabalho, indiretamente,  ao danificar no próprio corpo o instrumento e a 

força de trabalho necessárias a esta ordenação. Não tendo como atingir diretamente ao 

meio, acabam por atingi-lo indiretamente.18

 

 

A pesquisa de Márcia Regina da Costa (1981) com trabalhadores acidentados apresenta 

dados significativos sobre os vínculos destes trabalhadores no trabalho 

 

 

A vigilância dentro das empresas é extremamente rígida, sendo que chefes, 

encarregados ou supervisores, cumprem, antes de tudo, os interesses do capitalista. 

A função dessa vigilância é, também, despótica, como atestam pelo menos dois 

acidentes ocorridos. Um deles ocorreu, simplesmente, porque o chefe não deu 

ordem para que os operários desligassem as máquinas para efetuarem a limpeza. O 

outro operário que se acidentou, não quis desligar a máquina para uma correção, 

por estar com medo que seu chefe dissesse no departamento de pessoal que ele não 

estava trabalhando. 

 

Mas a vigilância é exercida também pelos guardas das empresas que vigiam os 

operários, revistam-nos nas portas das fábricas ou construtoras, para ver se não 

estão levando para casa algum material da fábrica ou da obra. O horário também é 

controlado rigidamente, pois qualquer atraso, principalmente se somado com 

atrasos de vários operários pode significar uma diminuição dos níveis de produção. 

O exemplo mais coercitivo de controle de horário de chegada foi relatado por um 

                                                           
18 Edith Seligmann-Silva (1994) trata deste tema pp. 280-1. 
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dos operários da construção civil: apesar do horário normal de trabalho começar 

às 7:00 horas, todos tinham que estar na obra a partir das 6;30, sendo “tolerados” 

atrasos até às 06;55 horas.(p.64) 

 

O medo e a raiva, em combustão, estão presentes na dinâmica do acidente de trabalho. A 

fragilidade torna-se instrumento, senão para obter benefício, ao menos, para não se ver 

excluído do trabalho; no acidentado, a fragilidade diante da instituição seguradora procura 

evitar que ele se veja exposto e, sem defesas adequadas, para enfrentar condições hostis no 

mercado de trabalho. 

 

 

Nessas circunstâncias, o vínculo do segurado com os representantes da instituição 

seguradora fica marcado pela necessidade de gerar dó e o do trabalhador na empresa, pela 

submissão.  A fragilidade é a forma de pertencer a este conjunto, aceita pela ordem social e, 

de certa forma, por ela induzida. Do ponto de vista de quem detém o poder econômico e 

social, a fragilidade do seu opositor diminui o sentimento de ameaça  que ele desperta.  

 

 

Essas defesas fazem parte da organização psíquica e se referem a processos da 

subjetividade do grupo mediados pelo vínculo institucional no caso do segurado, e pela 

organização do trabalho no trabalhador com pouca qualificação profissional. 

 

 

A VIOLÊNCIA 

 

 

O sofrimento que provém da maneira como se dá o enquadramento do acontecer social não 

pode ser resolvido no âmbito deste enquadramento, não há nele a legítima defesa ou melhor 

a única possibilidade de tentar se defender do sofrimento é diminuir a força da acusação, o 

que implica reconhecê-la, pois não há como desqualificá-la. Esta talvez seja a violência 

maior por ser estruturante, as outras são decorrentes. A situação de trabalho envolve uma 
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violência para com o empregado, tanto maior quanto menos provido de recursos para se 

defender. Ela se fez bastante presente nos depoimentos dos segurados relativos às suas 

histórias de vida e às situações vividas no trabalho.  

 

Há também a violência como herança não só familiar, mas sobretudo cultural. Mudam os 

protagonistas sociais, as épocas e regiões, mas as formas da violência têm acompanhado as 

classes subalternas ao longo da nossa história. 

 

 

O entrelaçamento dos fatores psíquicos e sociais faz com que a atividade significante 

relativa a si mesmo e às relações havidas no meio social se realize, tendo como estímulo e 

pressuposto, a organização social dada. Maria Sylvia de Carvalho (1974) descreve a 

posição marginal do dependente dentro da ordenação da sociedade, ele fica sem uma 

função social definida no processo econômico, de onde possa projetar-se e reconhecer-se, 

vive só o vazio de si mesmo numa condição onde falta a ressonância pública ou coletiva da 

sua existência.  Procurando salvaguardar o valor próprio necessita medir-se, desafiar e 

vencer, sobretudo seus iguais, aqueles que compartilham com ele a mesma condição, as 

mesmas necessidades de afirmação. A violência torna-se o instrumento dessa afirmação e 

nesse sentido é compreensível a sua aceitação pelo grupo. 

 

 

...surge uma moralidade que incorpora a violência como legítima e a coloca mesmo 

como um imperativo, tendo efetividade e orientando constantemente a conduta nos 

vários setores da vida social. A emergência desse código que sancionou a violência 

prende-se às próprias condições de constituição e desenvolvimento da sociedade de 

homens livres e pobres. ... A definição do nível de subsistência em termos de 

mínimos vitais, a emergência de tensões em torno das probabilidades de 

subsistência e sua resolução através de conflitos irredutíveis têm uma mesma e 

única matriz: a forma de inserção dessas populações à estrutura da sociedade 

brasileira, que as tornou marginais em relação ao sistema sócio-econômico, numa 

terra farte e rica, e colocou-as, assim, a um só tempo, diante da quase 
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impossibilidade e da quase desnecessidade de trabalhar. Ainda mais, essa inserção 

tangencial à estrutura sócio-econômica mais ampla entravou o pleno 

desenvolvimento de formas próprias de regulamentação da vida social (op.cit.p.57) 

 

 

Nesse contexto, formado por núcleos isolados e à margem da produção das grandes 

fazendas, com enorme desperdício da força de trabalho desses grupos, a violência não se 

constituiu numa transgressão das normas, mas na própria norma instituída no plano dos 

costumes. 

 

Nestas existências inteiramente pobres, incipientes no domínio da natureza e 

rudimentares nos ajustamentos humanos, pouco se propõe ao entendimento do 

homem senão a sua própria pessoa. ... apenas ela constitui o sistema de referência 

através do qual o sujeito consegue perceber-se. Desde que, nas realizações 

objetivas de seu espírito, quase nulas, dificilmente lograria reconhecer-se, é aquilo 

que pode fazer de si próprio e de seu semelhante que abre a possibilidade de auto 

consciência ... Através dessa pura e direta apreensão de si mesmo como pessoa, 

vinda da  irrealização de seus atributos humanos na criação de um mundo exterior, 

define-se o caráter irredutível das tensões geradas. ... Em seu mundo vazio de 

coisas e falta de regulamentação, a capacidade de preservar a própria pessoa 

contra qualquer violação aparece como a única maneira de ser: conservar intocada 

a independência e ter a coragem necessária para defendê-la são condições de que o 

caipira não pode abrir mão, sob pena de perder-se. A valentia constitui-se, pois, 

como o valor maior de suas vidas. (op.cit. p.58-9) 

 

 

A violência é o recurso mais simples para garantir algum valor perante si mesmo, na falta 

de uma atividade regular na ordem econômica e função na estrutura social, onde possa 

projetar uma imagem de si e reconhecer-se. 
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As vidas vazias e descansadas porque não participavam do contexto formal de trabalho, 

ansiavam por razões. A justiça sofria uma interpretação pessoal sancionada pelo grupo, as 

pendências diziam respeito aos interesses materiais, de vida ou da honra.  A classe 

dominante, além da franquia para agredir ou revidar e das imunidades que a condição 

privilegiada lhe assegurava, dispunha de um conjunto de homens cujas vidas não tinham 

muito valor, nem encontravam muita razão de ser naquela sociedade. 

 

Eram os agregados das fazendas, nelas estabelecidas pelo favor dos proprietários, 

mas desvinculados de tudo quanto de importante aí se passava. Destituídos de 

meios próprios de subsistência e com uma vida despojada de significado para 

aqueles de quem dependiam, tudo deviam e nada de essencial podiam oferecer aos 

senhores das fazendas onde se fixavam.  Por isso mesmo, transformavam-se em seus 

instrumentos para todo e qualquer fim, inclusive os de ofensa e da morte 

 

Por vezes, essas missões emprestaram às suas existências avulsas o sentido de que 

careciam, ligando-os por um nexo firme e importante àqueles que lhes davam a 

casa de morada mais o espaço para plantar e criar, junto com o encargo de 

defenderem o chão à volta. (op.cit. p.143) 

 

 

 A violência foi a forma de fazer valer os interesses do fazendeiro e conferir algum sentido 

a uma vida esvaziada de sentido tanto do agregado como do capanga, observamos uma 

acomodação de interesses entre ambas categorias, predominantemente sócio-econômicas 

nos fazendeiros e sobretudo psíquicas nos dependentes. 

 

 

A ausência ou prejuízo de matéria narcísica promove o endosso íntimo e, de certa forma, 

inevitável da autoridade, portanto, dos seus atos e dos seus desejos.  A autoridade funciona 

do ponto de vista psíquico como suprimento de valor, a proximidade, ainda que para servi-

la, funciona como uma prótese psíquica. Este processo adia e de certa forma impede a 

resolução do comprometimento narcísico, acentua problemas na dimensão social, por 
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exemplo a corrupção, além das ressonâncias psíquicas, como a falta de autonomia do 

sujeito  prevalecendo o matiz do superego social nos seus vínculos.  

 

 

A violência como um modus vivendi próprio ao ambiente rural analisado por Maria Sylvia 

não tem lugar na cidade, mas acaba por se manifestar nas relações familiares entre os que 

ocupam o lugar do poder, sobretudo o pai em relação aos filhos e nas relações do sujeito 

com ele mesmo. Pode-se arriscar uma síntese concluindo que no meio rural a apresentação 

fenomenológica da violência se realiza para fora, tem como objeto um outro e, na situação 

urbana de trabalho ela volta-se contra o próprio sujeito. No primeiro caso ela tem uma 

função afirmativa do sujeito, nas relações de trabalho o ataque ao “outro” se faz no próprio 

sujeito, configurando uma dinâmica psíquica melancólica. 

 

 

Mas esta diferença não impede de perceber que subjaz às duas situações, sociais e 

economicamente tão diversas, o vínculo de sujeição do caipira e do operário. 
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8 - EMPREGO E FAVOR 
 

 

Sem fazer nada, pelo simples fato de estar empregado pesa sobre o trabalhador uma dúvida 

de natureza moral “ele é um bom trabalhador?”,  Ele vai usar o seu trabalho para responder 

positivamente a pergunta e assim justificar a chance do emprego, que neste contexto 

significante aparece na vivência subjetiva do empregado como um favor.  Agora ele precisa 

provar que o merece, com competência produtiva e sobretudo com resignação à maneira 

como a organização do trabalho enquadra a relação do trabalhador com o emprego.  

 

 

Esse enquadramento é um pressuposto nas relações de trabalho, por isso não é visível, 

nem questionável, mas seus efeitos são consideráveis por fixar o trabalhador na posição de 

um julgamento onde figura como réu e diante do qual terá continuamente  que se defender e 

sem possibilidade de questionar o enquadramento. Não existe igualdade quando um dos 

elementos do vínculo ou do jogo começa em desvantagem, parte portanto de um a menos 

por isso terá de produzir um a mais. A vivência do emprego como favor é promovida pelos 

processos psíquicos grupais deste conjunto, processos que expressam os conteúdos da 

ideologia dominante. Ela funciona como importante fator de organização dos vínculos no 

trabalho  e responde aos interesses patronais capitalistas.  Quem aceita o emprego 

inevitavelmente aceita as condições em que ele é oferecido                    

        

Se estas observações forem precedentes estamos a léguas de distância, no plano subjetivo19, 

das relações burguesas em que a competência e a igualdade seriam os fatores definidores 

das relações sociais. Nas relações de trabalho analisadas, o trabalho aparece a quem 

trabalha um favor da parte de quem o emprega, promovendo nas relações de trabalho um 

contexto estranho, porque uma entidade impessoal (empresa) formula ao trabalhador, 

através das autoridades que constitui, uma expectativa de ordem pessoal e moral, 

assemelhada, de certa forma, às relações que na nossa história ficaram registradas entre o 

agregado e o fazendeiro e o dependente e o proprietário. Teríamos sob uma face exterior, 

 92



moderna e impessoal, regida pela lei e firmada no contrato de trabalho, relações de tipo 

arcaico baseadas na confiança e na pressão moral, plasmadas no trato relativo às condições 

do emprego. O atraso servindo à modernidade, às finalidades capitalistas do lucro.  

 

O trabalhador será considerado bom empregado –a ordenação moral é uma categoria 

humana- se produzir e não reclamar das condições de trabalho, apropriadas às máquinas. É 

ambígua a formulação de ver reconhecida sua condição humana desde que se despoje do 

desejo que a constitui. Além de ambígua é também perversa, pois não há saída dentro desse 

enquadramento em que para ser reconhecido do ponto de vista humano, tem que se sujeitar 

a ser reduzido à sua força de trabalho, portanto, sem direito à palavra própria que manifesta 

seus interesses. A coisa se passa como se o emprego resumisse todos os interesses do 

trabalhador, a partir daí a palavra a ser ouvida é “sim, senhor”.   

 

 

Desenvolver no contexto de trabalho uma linguagem própria com outras disposições 

significantes para contrapor-se às dicotomias, obediente-rebelde / coitado-folgado, é uma 

construção da história, envolve fatores sociais, econômicos, além dos psicológicos. Não 

será uma instituição, uma pessoa, que realizará essa tarefa, mas ela não será realizada se 

cada um, participante do processo, não agir na direção de instituir um gesto histórico novo. 

Gesto em que o dilema dominante-dominado se veja transformado no problema de como 

conviver com a dependência de maneira civilizada, necessariamente de mão dupla, entre 

capital e trabalho. As relações entre as classes sociais entre nós acontecem como categorias 

diferentes de pessoas, as de primeira e as de segunda, ou as que são gente e as que nem 

tanto. Sem dúvida, heranças da escravidão e da cultura patriarcal que o modus operandi 

capitalista potencializa em seu favor. 

 

 

O atraso a serviço da modernidade é um tema marcante na nossa vida social e econômica. 

Maria Sylvia de Carvalho Franco (1974) trata da dominação pessoal pelo fazendeiro dos  

agregados e camaradas, nas condições da produção colonial de natureza mercantil: as 

                                                                                                                                                                                 
19 tal como proposta pelos procedimentos da organização de trabalho aos sujeitos deste conjunto. 
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grandes propriedades destinadas a uma cultura onerosa, desenvolvidas numa época de 

dificuldades de mão-de-obra, criaram a possibilidade do fazendeiro ceder de favor partes 

improdutivas de suas terras.  Dessa forma, ficou estabelecido o morador em terra alheia, aí 

vivendo por sua conta e risco sem transformar-se em “trabalhador livre”, sobretudo no que 

respeita ao agregado.  Apesar de não haver encargo de trabalho para ele, haviam os 

encargos pessoais que o proprietário entendesse lhe confiar, sua dependência atingia as 

áreas mais íntimas da vida: a anulação de sua vontade revela-se na incapacidade de tomar 

uma decisão autônoma.   

 

 

As relações entre fazendeiros e dependentes baseiam-se nas normas sancionadas pelo 

grupo, que prescreve algumas obrigações ao fazendeiro e a retribuição obrigatória, na 

forma de contraprestação, dos dependentes que chegam a assumir perante a justiça crimes 

que não cometeram por ordem do seu senhor.  A visão do homem pobre na consciência da 

camada dominante o aproxima do escravo, estabelecendo abertamente a desigualdade no 

plano da vida social, embora reconheça a igualdade enquanto condição humana e, em nome 

da qual selam compromissos morais, que sujeitam a vida do pobre às mercês dos interesses 

de quem tinha o poder do dinheiro. 

 

 

Os grupos privilegiados utilizam seus dependentes como meios para atingir os 

próprios objetivos, com o mais completo desconhecimento de sua humanidade, 

claramente identificando desclassificação social como incapacidade moral. Não 

obstante, esse mesmo dependente é compelido à atividade em que estão implícitos 

predicados humanos dos mais altamente prezados na civilização ocidental. 

 

Da reconstituição do homem livre e sem posses como uma categoria social 

concluiu-se que nos ajustamentos entre grupos dominantes e dominados se 

entrelaçam as duas “faces” constitutivas da sociedade: de um lado, a área que 

tendia a ordenar-se conforme ligações de interesses, de outro, os setores 

articulados por via de associações morais. A presença desses princípios opostos de 

 94



organização das relações sociais permitiu que fosse levada ao extremo a assimetria 

do poder, nada limitando a arbitrariedade do mais forte e reforçando a submissão 

do mais fraco. (Maria Sylvia de Carvalho, 1974, p. 99) 

 

 

É interessante observar se nas relações de trabalho descritas coexistem esses dois 

princípios, a que se refere Maria Sylvia, de ordenação das relações sociais: os de interesse e 

os de associação moral. Acredito termos fortes indícios para identificar a coexistência deles 

nessas relações de trabalho havidas em contexto histórico, geográfico, político, social e 

econômico tão diverso do original. Isso faz pensar na persistência de formas culturais 

associadas às relações entre as classes dominantes e as subalternas com conseqüências na 

nossa vida social e na formação da nossa subjetividade.  O vínculo de sujeição parece-me 

ser dentre as conseqüências uma das mais significativas. 

 

 

Mudam o cenário e os personagens, mas não muda o vínculo sobretudo quanto ao sentido 

de sujeição do mais pobre. A sujeição parece ser conseqüência da depreciação do pobre e 

da redução dramática da sua auto-estima, agravante do prejuízo narcísico, e correlata à 

desqualificação “claramente identificando desqualificação social com incapacidade moral”.  

É uma história antiga a da pobreza ser equiparada a um déficit moral, é possível que a 

organização capitalista do trabalho potencialize dessa herança cultural a disposição 

significante que lhe corresponde, tendo em vista suas finalidades. 

 

 

As relações através do vínculo moral comprometem não apenas a conduta do homem pobre 

e dependente, mas também aspectos da sua psique, atingindo a dominação o mais íntimo do 

espírito do sujeito na qualidade de ser humano e de categoria social.  Suas conseqüências 

aparecem nas lógicas dos espaços psíquicos intrasubjeitvo - na relação consigo mesmo - e 

intersubjetivo, sobretudo na relação com a autoridade.    
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Desse modo, muito naturalmente confluíam os objetivos do fazendeiro, que visava 

assegurar a posse de seu chão, e os propósitos do agregado, que procurava manter 

a permissão para usá-lo. Os homens que ficaram com suas terras desocupadas, 

pelo modo como se organizou a produção, encontram-se, neste passo, com aqueles 

que igualmente ficaram com suas vidas disponíveis, como decorrência do mesmo 

fato.  Ambos aí se completam, cedendo uns suas terras ociosas e assim permitindo a 

sobrevivência dos outros, que em penhor davam suas vidas descansadas. De fato, 

esses conflitos deram a este último alguma estabilidade, ao vinculá-lo a um 

proprietário de terras, mas, de outra parte, aumentaram a precariedade de sua 

existência, visto que somavam, ao de ser desalojado a qualquer momento por quem 

o engajava, o perigo constante de expulsão pelo inimigo. (Maria Sylvia de Carvalho 

Franco, p.144) 

 

 

Em retribuição ao pedaço de terra ociosa - que permitia aos dependentes sobreviverem - 

davam aos proprietários suas vidas. Será a estrutura desse vínculo muito diferente do que 

observamos nos vínculos de trabalho e que a análise dos acidentes de trabalho revelou? 

Tivemos oportunidade de acompanhar como no ato do emprego, o trabalhador fica 

destituído da sua perspectiva dos acontecimentos, reproduzindo no espaço psíquico 

intrasubjetivo os processos psíquicos do grupo, propostos pela ideologia dominante e, em 

relação aos quais não pode introduzir a transformação que lhe assegura a posse da sua 

subjetivação.  

 

 

A dramaticidade e o alcance desse processo no dependente descrito por Maria Sylvia é 

muito maior, envolve toda sua existência, ocorre em contexto histórico distinto e, no caso 

do agregado, não há sequer relação formal de trabalho entre ele e o proprietário. A 

experiência com os segurados e o contacto com suas vidas, sobretudo os fatos vividos no 

trabalho, parecem indicar que nas situações de trabalho ocorria a reprodução dessa estrutura 

vincular de despojamento da subjetivação do mais fraco, de endosso, não in totum, como 
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parece ter acontecido com o agregado, dos valores e do sentimento de si formulado a partir 

da ótica dominante.  

 

A ordenação moral tinha validade até quando os interesses do proprietário eram 

coincidentes com o do dependente, se deixasse de ser interessante ele seria desalojado a 

qualquer momento, prevalecendo a ordem do interesse a que a ordenação moral servia. Um 

fato assemelhado foi repetido muitas vezes pelos segurados, ressentidos quando da recusa 

da empresa em oferecer-lhes outras funções permitindo que continuassem a trabalhar 

depois do acidente. A frase mais comum era “eu dei o sangue e agora recebo um pontapé”, 

havia a dor pela situação objetiva e a dor por sentirem-se traídos na expectativa de 

reciprocidade do vínculo de ordenação moral e confiança que esperavam da empresa.”Se 

a gente não produz como antes para eles vira lixo”.  

 

 

Assim como o agregado será despejado a qualquer momento, o trabalhador será despedido 

se não corresponder mais aos interesses da empresa. Esta é a ordenação capitalista normal, 

mas enquanto as relações entre eles estão vivas elas respondem à ordem da confiança o que 

coloca o vínculo preponderantemente no plano da moralidade e menos no do interesse. Esse 

arranjo, dúbio, se presta a servir melhor aos interesses do dominador. É nesse sentido que o 

atraso serve à modernidade, este tema é tratado por Roberto Schwarz (2000,b) 

 

 

É sabido que a emancipação política do Brasil, embora integrasse a transição para 

a nova ordem do capital, teve caráter conservador. As conquistas liberais da 

Independência alteravam o processo político de cúpula e redefiniam as relações 

estrangeiras, mas não chegavam ao complexo sócio-econômico gerado pela 

exploração colonial que ficava intacto, como que devendo uma revolução. Noutras 

palavras o senhor e o escravo, o latifúndio e os dependentes, o tráfico negreiro e a 

monocultura de exportação permaneciam iguais, em contexto local e mundial 

transformado. No tocante às idéias caíam em descrédito as justificações que a 

colonização e o Absolutismo haviam criado, substituídas agora pelas perspectivas 
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oitocentistas do estado nacional, do trabalho livre, da liberdade de expressão, da 

igualdade perante a lei etc., incompatíveis com as outras, em particular com a 

dominação pessoal direta. No plano econômico-político firmava-se o sistema 

internacional polarizado pela industrialização capitalista, especialmente inglesa, 

cujo lado liberal pautaria a consciência do século. O que significava nestas 

circunstâncias a persistência do sistema produtivo montado no período anterior? 

 

...Já o curso local das coisas confundia o juízo, quando não ensinava uma 

avaliação discrepante.O tráfico de africanos por exemplo continuou a ser um alto 

negócio, “o mais lucrativo sob o sol”, até a sua supressão definitiva em 1850. 

Mesma coisa para o ciclo do café, decisivo e longo, cuja prosperidade assentava 

sobre a escravidão e, mais adiante, sobre o trabalho semiforçado, com o qual 

chegaria a nosso tempo. Assim, a ligação do país à ordem revolucionada do capital 

e das liberdades civis não só não mudava os modos atrasados de produzir, como os 

confirmava e promovia na prática, fundando neles uma evolução com pressupostos 

modernos, o que naturalmente mostrava o progresso por um flanco inesperado. O 

estatuto colonial do trabalho, desassistido de quaisquer direitos, passava a 

funcionar em proveito da recém-constituída classe dominante nacional, a cujo 

adiantamento a sua continuidade interessava diretamente. A mão-de-obra 

culturalmente segregada e sem acesso às liberdade do tempo deixava portanto de 

ser uma sobrevivência passageira, para fazer parte estrutural do país livre, a 

mesmo título que o parlamento, a constituição, o patriotismo revolucionário etc., 

igualmente indispensáveis. Seria, do ângulo prático, uma necessidade 

contemporânea, do ângulo afetivo, uma presença tradicional, e do ângulo 

ideológico, uma abjeção arcaica – atributos contraditórios mas verdadeiros à luz 

da experiência histórica da camada dominante. 

 

...Essa complementaridade entre instituições burguesas e coloniais esteve na 

origem da nacionalidade e até hoje não desapareceu por completo. (Schwarz, 

2000,b, pp.37-8) 
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O desenvolvimento moderno do atraso não foi privilégio do Brasil, Roberto Schwarz 

recorre à tradição marxista para explicar a aberração brasileira mas, não só, como resultado 

da expansão capitalista que, na busca do lucro, provoca a ruína de formas anteriores de 

opressão ou as acentua. O Brasil se abria ao comércio internacional intensificando formas 

arcaicas de dominação, execradas no mundo civilizado. A discussão das relações entre 

atraso e modernidade se dá em diversos planos, o sócio-econômico foi tratado por Roberto 

Schwarz que analisa a maneira como eles são apreendidos na feitura dos romances em 

especial na obra de Machado de Assis. Alfredo Bosi refere-se à coexistência de trabalho 

não assalariado nas fazendas do Brasil, em plena metade do século XIX como uma 

anomalia, de acordo com o ponto de vista de Marx. 

 

 

Entretanto, se o objetivo é conhecer a situação interna e peculiar às formações 

colonizadas, a verdade nua é que tal anomalia durou longamente e vincou fundo a 

nossa existência social e psicológica. Ainda Marx, em outro contexto: “Os horrores 

bárbaros civilizados do sobretrabalho são enxertados nos horrores bárbaros da 

escravidão”.Foi ao longo dessa enxertia ao mesmo tempo moderna e retrógrada 

que se gestaram as práticas políticas do povo brasileiro. Se Marx tem razão no uso 

do termo, então cabe-nos estudar a fenomenologia de uma situação anômala.(Bosi, 

2002, p. 23) 

 

 

Foi ao longo dessa sobreposição a um só tempo, moderna e retrógrada, que se gestaram as 

práticas do povo brasileiro, não me parece descabido contextualizar as relações de trabalho 

apresentadas como parte dessas práticas o que significa situá-las num continuum histórico. 

Tais práticas aparecem não enquanto reprodução inalterada das relações de mandonismo e 

dependência colonial, as diferenças são gritantes: nas relações coloniais só havia o trato 

pessoal, nas relações de trabalho aqui descritas há o contrato jurídico. Porém, a análise 

revela a existência de uma anomalia se considerarmos o (con)trato,  pois o que se pratica na 
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situação de trabalho não é o que o contrato estabelece, a aberração não está no caráter de 

exceção, mas de regra. 

 

 

Contudo, uma vez que a realidade não obrigava a optar, por que abrir mão de 

vantagens evidentes? Coerência moral (da parte das elites brasileiras) não seria 

outro nome para a incompreensão do movimento efetivo da vida? Valorização da 

norma (burguesa) e desprezo pela mesma eram da natureza do caso...  

 

... Nestas circunstâncias, os amigos do progresso e da cultura podem ser inimigos 

da escravidão?... ale, de infração, a infração é norma, e a norma, além de norma, é 

infração (Schwarz, 2000, pp. 42-3).  

 

 

No mundo do trabalho, segundo os depoimentos colhidos, também a infração 

(correspondente ao nível jurídico) é norma no plano dos costumes. Sob roupas modernas 

bate um coração antigo, convivem num mesmo ato ou situação de trabalho dois tempos 

distinto até o despertador assinalar, sem sombra de dúvida, a hora do interesse. A idéia de 

um continuum histórico relativo à convivência entre faces modernas e antigas, torna 

pertinente a síntese de Alfredo Bosi sobre nossa formação colonial.  

 

 

Em síntese apertada, pode-se dizer que a formação colonial no Brasil vinculou-se 

economicamente, aos interesses dos mercadores de escravos, de açúcar, de ouro; 

politicamente, ao absolutismo reinol e ao mandonismo rural, que engendrou um 

estilo de convivência patriarcal e estamental entre os poderosos, escravista ou 

dependente entre os subalternos. (Bosi, 2002, p. 25) 

 

 

É de se estranhar ao menos na teoria que relações francamente capitalistas ocorram, 

propiciem e se alimentem de vínculos sociais arcaicos. A condição de dependência do 
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trabalhador, necessária à estrutura do sistema capitalista, promove vínculos, relações e 

formas de subjetivação intra e entre as psiques.  

 

 

 

 

TRABALHO E EMPREGO 

 

 

O trabalhador acidentado que se encontra na condição de segurado propicia ao investigador 

apreender uma significativa diferença entre trabalho e emprego, quando afirma que quer 

trabalhar, mas não pode. O trabalho cumpre a função psíquica de ser a referência básica  da 

saúde e da sua identidade, ele é um trabalhador. Na impossibilidade do trabalho, a doença 

cumpre a função de lhe designar uma categoria social, assegurando-lhe a condição de 

segurado. 

 

 

O dilema entre dependência e autonomia parece ser básico no segurado. É tão certo que 

aspiram a uma maior autonomia, quanto se beneficiam com os ganhos secundários da 

dependência. Trabalho significa autonomia, no sentido de capacidade de produzir seu 

próprio sustento e produzir riquezas; por outro lado, na sociedade capitalista o trabalho para 

ser exercido depende do emprego.  

 

 

A distinção entre trabalho -capacidade produtiva e criativa do trabalhador associada à 

sensação de autonomia- e emprego –dependência do mercado de trabalho e sujeição à suas 

normas, que envolvem negação da sua subjetividade, portanto da sua autonomia- torna 

possível supor que o segurado rejeita o emprego que o trabalho implica. Talvez, o 

trabalhador rejeita no emprego o favor, a dívida e a dúvida que lhe são dolorosamente 

correlatas e diante das quais não tem argumento, não encontra saída para tal enquadramento 

social e vincular que acaba por se configurar como uma relação estruturalmente 
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perversa.20 A falta de recursos para se defender caracteriza a situação perversa. Um 

esclarecimento: o trabalhador procura se defender da acusação no plano empírico 

trabalhando a mais e se sujeitando a essa condição, ele não tem chance de defesa no plano 

estrutural.  

 

 

Como a dívida é estrutural, não há nada no plano dos fenômenos, que possa resgatá-la. Pelo 

fato de existir o trabalhador, na condição de empregado, contrai uma dívida impossível de 

saldar e que ele não pode dela se subtrair. Permanece uma inquietante questão: como 

manter a saúde em condições sociais tão hostis? 

 

 

 

                                                    *       *         * 

 

 

Ao finalizar a primeira parte do estudo, pode-se, à guisa de conclusão, observar que 

perspectiva metodológica desta investigação não toma o acidente de trabalho como um fato 

isolado que deforma uma substância material ou subjetiva, até então intacta. Pelo contrário, 

o acidente de trabalho coloca em relevo com tintas fortes o processo cotidiano de violência 

a que é submetido o trabalhador no contexto das relações capitalistas de trabalho. Considera 

o AT um momento de encontro ou confluência do reprimido na história pessoal do sujeito e 

do que está reprimido pela organização de trabalho e não há repulsa entre essas duas 

categorias como coisas radicalmente distintas. A história pessoal de um trabalhador é 

história social, da mesma forma que sua história no trabalho expressa a particularidade da 

sua inscrição social. Estabelece o continuum entre elas a violência com que a sociedade 

através das camadas dominantes têm tratado as subalternas. 

 

 

                                                           
20 Marie-France Hirigoyen trata das relações perversas no ambiente de trabalho sob um prisma de motivação 
mais pessoal que estrutural em El acoso moral, Paidós, Buenos Aires, 2000. 
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A violência do processo vincular tão nítida no trabalho, fica diluída no dia a dia da vida ou 

não será violenta a desigualdade de distribuição de renda em que, muitas vezes, um item do 

vestuário na vitrine corresponde a um mês de trabalho, quando não, há um ano? As horas 

nos ônibus, trens, a moradia, o bairro, o descaso da polícia, o hospital não são violências 

cotidianas a que está sujeito o trabalhador pobre no Brasil? 

 

 

O acidente de trabalho do ponto de vista empírico é um desvio, mas o sentido  que dele se 

depreende revela os efeitos da condição social de subalternidade. Traz à tona a norma de 

vida da classe trabalhadora-subalterna como um contínuo episódio de violência social, 

psíquica e política. A informação do desvio importa porque traz à tona o que na norma está 

reprimido e, portanto, não apreensível pelo dado estatístico.  

 

 

É possível perceber alguma continuidade entre categorias empíricas diferentes como o 

segurado, o trabalhador acidentado, o trabalhador e o pobre no Brasil. Quem é o segurado 

senão o trabalhador pobre brasileiro?  Este estudo ao reconhecer as diferenças nas 

categorias empíricas procura nelas encontrar os processos psíquicos e sociais  em que seja 

possível reconhecê-las como partes de um mesmo processo social. Chalhoub (1996) dá 

indícios importantes nessa direção. 

 

 

Vamos encontrar o conceito de classes perigosas como um dos eixos de um 

importante debate parlamentar ocorrido na Câmara dos Deputados do Império do 

Brasil nos meses que se seguiram à lei de abolição da escravidão, em maio de 

1888. Preocupados com as conseqüências da abolição para a organização do 

trabalho, o que estava em pauta na ocasião era um projeto de lei sobre a repressão 

à ociosidade. (p.20) 

 

Nesse momento de incerteza em relação ao que poderia acontecer, a primeira 

invenção que permitiu pensar a organização das relações de trabalho em novos 
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termos foi a “teoria” da suspeição generalizada – que é, de fato, a essência da 

expressão “classes perigosas”. Já que não era mais possível manter a produção 

por meio da propriedade da própria pessoa do trabalhador, a “teoria”da suspeição 

generalizada passou a fundamentar a invenção de uma estratégia de repressão 

contínua fora dos limites da unidade produtiva. (Chalhoub,1996,  p.24)  

 

 

A suspeição que, como vimos, define o vínculo do empregador com o empregado não 

parece ser uma invenção recente, no caso tratado por Chalhoub, nem se refere às relações 

de trabalho, mas às relações entre os  ricos e os pobres, antes mesmo da República, 

sugerindo semelhanças importantes no trato do empregador com o empregado e do rico 

com o pobre. Em comum, identifica-se a noção de “perigo” associada ao subalterno, a 

estratégia da humilhação como maneira de afirmar o poder e também de mantê-lo revela-se 

uma prática de domínio em ambas situações.  

 

 

A suspeição como pressuposto do vínculo expressa a ordenação das relações entre as 

classes, é, por si só humilhante e os fatos decorrentes reproduzem e acentuam no plano 

empírico o processo estrutural de adjetivação negativa do subalterno na sociedade 

brasileira.  

 

 

As relações sociais entre dominadores e dominados pautam-se por uma estrutura vincular 

em que os dominados ficam sob suspeita, o termo correspondente à suspeição é a dúvida; o 

contraponto empírico da suspeita é a dívida.  Temos uma inversão gritante dos fatos pois os 

que mais trabalham são os que menos têm e, os que nos intercursos subjetivos entre as 

classes, mais devem.  Inverte-se o sentido da dívida social que a elite brasileira tem diante 

da população, ficando esta devedora em relação a aquela.   
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Ao longo da nossa história, a culpa inconsciente não tem mobilizado a elite para reparar 

danos seculares à população brasileira, ao contrário, o mecanismo de defesa, salvo honrosas 

exceções, utilizando-se da ideologia, tem sido o de inverter ainda mais o sentido dos fatos, 

ao culpar e responsabilizar o pobre pela sua pobreza. Os processos e valores ideológicos 

dominantes atingem a todos que fazem parte do conjunto social, eles se transmitem de 

forma imperceptível, inconsciente. Serão absorvidos e processados conforme as 

peculiaridades de cada pessoa, grupo e classe do conjunto. No caso, a inversão configura-se 

como uma prática perversa em que o pobre é penalizado materialmente pela pobreza e 

psiquicamente, pela responsabilidade sobre ela. À dor da fome corresponde um sofrimento 

orgânico, à dor de ter fome advém outra natureza de sofrimento, social; e à dor de ser 

responsável por ela envolve outros deslizamentos de angústia. Distinguimos os termos do 

fenômeno, mas na vida eles se encontram misturados, em linguagem psicanalítica, 

condensados. Estes termos configuram níveis distintos de opressão social e psicológica. 
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PARTE – II  A CONDIÇÃO SOCIAL DE DEPENDÊNCIA  

9 -VÍNCULO DE SUJEIÇÃO 
 

 

Quais as repercussões psíquicas para quem ocupa nas relações sociais a posição de 

dependente? É uma pergunta presente ao longo deste estudo, cujo foco empírico são as 

relações de trabalho vividas pelos segurados. A análise psíquica e social dos depoimentos 

sugere existir nas relações de trabalho formas de sujeição vincular relativa à vivência de 

dependência do emprego, assemelhadas às relações de dependência e favor num contexto 

social diverso e, em tese, oposto ao de origem. Não será demais insistir que a vivência 

subjetiva de dependência, sendo do indivíduo, intrasubjetiva, responde a um processo 

psíquico deste grupo - mobilizado pela ideologia capitalista da organização de trabalho – e 

participa da ordem da cultura através das suas ressonâncias psíquicas, que definem o 

âmbito transubjetivo. Em outras palavras, há um ponto em que convergem e se sobrepõem 

os valores pessoais  do sujeito, os do grupo e os da cultura, porque o sujeito é um sujeito 

social (do grupo) e também sujeito da cultura. 

 

 

Os desdobramentos do tema vão esboçando, de maneira quase imperceptível, a noção de 

uma condição social de dependência. Ela está associada ao regime político, sistema social, 

à época, que definem peculiaridades desta condição, mas não pode ser compreendida 

exclusivamente em função desses fatores, pois tem persistido como a condição das 

classes subalternas ao longo da história brasileira e nos seus embates com as classes 

dominantes.  

 

 

Alfredo Bosi (2002) faz a distinção conceitual entre sistema e condição. Quando se 

pesquisa a vida colonial brasileira “como tecido de valores e significados” importa “a 

complexa aliança de um sistema agromercantil, voltado para a máquina econômica 

européia, com uma condição doméstica tradicional, quando não francamente arcaica nos 

seus mores e nas suas políticas”. 
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Por sistema entendo uma totalidade articulada objetivamente. ...Quanto ao termo 

condição, atinge experiências mais difusas do que as regularidades da produção e 

do mercado. Condição toca em modos ou estilos de viver e sobreviver.  

 

...A condição senhorial e a condição escrava supunham um desempenho de papéis 

no sistema produtivo, objeto de uma análise funcional da economia do açúcar, mas 

não se reduziam ao exercício das ações correspondentes a esses mesmos papéis. 

Condição traz em si as múltiplas formas concretas de existência interpessoal e 

subjetiva, a memória e o sonho, as marcas do cotidiano no coração e na mente, o 

modo de nascer, de comer, demorar, de dormir, de amar, de chorar, de rezar, de 

cantar, de morrer e ser sepultado. (pp.26-7) 

 

 

O estudo do sistema sem a contrapartida da condição é frio e o estudo da condição sem 

referência ao sistema, limitado. O termo vínculo alude à condição e nele nos interessa 

particularmente os aspectos psíquicos envolvidos nas relações capitalistas de trabalho 

mencionadas. Esta discussão é um desdobramento da temática do estudo presente, não se 

trata nele de observar tão somente as relações de trabalho em si, mas como aproveitar esta 

observação para discutir as relações entre as classes subalternas e as dominantes tendo 

como diretriz a investigação da natureza dos vínculos com que têm se defrontado, se 

estranhado e convivido.  

 

 

Tomo da riqueza de características fenomenológicas correspondentes às diferentes épocas e 

categorias sociais, o vínculo de sujeição como fator emblemático dos travamentos que entre 

elas tem havido e como expressão dos conflitos que entre elas se passam.   

 

À força de tirar os meios de vida desse vazio, preenchido somente pelas missões em 

que encarnavam os seus mandantes, acabavam por endossar os propósitos das 
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rixas encomendadas. Mesmo quando se tratou de indivíduos ainda dedicados às 

atividades de subsistência padronizadas para o grupo caipira, pode-se observar 

esse aferro aos desígnios de seus protetores e a transferência dos conflitos alheios 

para o nível de suas próprias vidas. (Maria Sylvia de Carvalho Franco, 1974. p.145) 

 

 

Viver como próprios os conflitos dos seus protetores é conseqüência da dependência 

psicológica.  A miséria psíquica está na falta de resistência a essa transposição pelo gosto, 

ilusório, de se sentir fazendo parte deste outro mundo como a forma de acesso à 

respeitabilidade.  Fica clara a desvalorização do que diz respeito ao seu próprio mundo, 

nesse contexto a prática da violência pode significar o acesso a algum reconhecimento 

social. No contexto social e histórico descrito por Maria Sylvia, não parecia haver 

resistência psíquica à dominação, pelo contrário, ela se insinuava nos mais íntimos 

meandros mentais dos sujeitos que tinham por ideal o fazendeiro e junto com ele seus 

valores à custa da anulação dos próprios.  

 

 

Nas análises das relações de trabalho observamos a existência do endosso, no mais íntimo 

do operário, da ideologia dominante capitalista e dos seus valores, mas também alguma 

resistência ou oposição a essa dominação. De acordo com  as reflexões sobre o acidente de 

trabalho propusemos ser ele uma afirmação dúbia da subjetividade do trabalhador, pois no 

mesmo ato em que rejeita o sistema, acidentando-se, reafirma-o, quando dirige a 

agressividade diretamente contra si próprio e indiretamente contra a situação de trabalho. 

São significativas essas diferenças, através delas é possível observar na dialética sujeição-

autonomia, o trabalho sob a terra da autonomia em busca de realização.  

 

 

A análise das relações de trabalho está apoiada nas influências recíprocas das forças sociais 

e dos processos psíquicos, elas indicam que a violência no meio rural é exteriorizada, 

enquanto, volta-se contra o próprio sujeito, nas relações de trabalho analisadas; por outro 

lado, apesar da ausência de canais institucionais e do código vincular da organização de 
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trabalho funcionarem como obstáculos, o anseio pela autonomia se faz presente enquanto 

conflito oculto nas relações de trabalho e ditando a dinâmica dos seus principais 

acontecimentos. 

 

 

A CONDIÇÃO SOCIAL DE DEPENDÊNCIA 

 

A condição social de dependência está ligada à ordenação social patriarcal e às formas 

culturais que a partir dela se desenvolveram e, em alguma medida, sobrevivem nos estratos 

mais profundos da psiquê do brasileiro. Gilberto Freyre (1968) constata a dificuldade em 

datar e localizar no espaço os começos da sociedade patriarcal no Brasil, “em vez de um 

começo só, teve vários em espaços e datas diversas ... amadurecendo numas áreas mais 

cedo do que noutras, declinando no Norte, ou no Nordeste ... quando apenas se 

arredondava, por iguais motivos (econômicos e ecológicos), em formas adultas no Brasil 

meridional”.  Variou muito de substância do extremo norte ao extremo sul de forma a 

confundir estudiosos mais superficiais que se prendiam mais às exterioridades de aparência 

que aos processos propriamente sociológicos de formas, funções e processo. A diversidade, 

para Gilberto Freyre, é antes etnográfica, geográfica ou econômica que sociológica. Ele 

define a seguir o sentido da unicidade sociológica de forma e de processo 

 

 

Unicidade,ao nosso ver, caracterizada em áreas e em espaços diversos pela 

organização mais ou menos patriarcal ou tutelar, não só da família como da 

economia, da política, da sociabilidade; pela monocultura; pelo latifúndio; e pelo 

trabalho escravo ou servil com todas suas decorrências ou correlações, inclusive de 

transporte, a de cozinha, a sanitária. Por conseguinte, por um verdadeiro 

complexo. 

 

Desse complexo a amplitude pode ser apenas sugerida nunca perfeitamente 

definida, com os qualificativos de que vimos nos utilizando desde a publicação do 

nosso primeiro estudo sobre o sistema patriarcal brasileiro:patriarcal, monocultor, 
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latifundiário, escravocrático e, sociologicamente feudal, embora já misto, 

semifeudal, semicapitalista, em sua economia.(pp. XXXVIII-I) 

 

 

Sob inspiração econômica capitalista uma convivência e formas sociais feudais nas suas 

principais características; o descompasso entre a forma econômica e social confere à 

formação brasileira peculiaridades próprias que aparecem antes na complementaridade 

entre atraso e modernidade que na sua oposição. Em Sobrados e mucambos Gilberto Freyre 

estuda a transição do poder patriarcal rural para a cidade e também a primeira fase de 

decadência deste complexo que tem na família e não no indivíduo seu elemento propulsor. 

 

  

A Família, sob a forma patriarcal, ou tutelar, tem sido no Brasil uma dessas 

“grandes forças permanentes”. Em torno dela é que os principais acontecimentos 

brasileiros giraram durante quatro séculos; e não em torno dos reis ou dos bispos, 

de chefes de Estado ou de chefes de Igreja. Tudo indica que a família entre nós não 

deixará completamente de ser a influência se não criadora, conservadora e 

disseminadora de valores, que foi na sua fase patriarcal. O personalismo do 

brasileiro vem de sua formação patriarcal ao mesmo tempo que cristã – um 

cristianismo colorido pelo islamismo e por outras formas africanas de religiosidade 

inseparáveis da situação familial da pessoa; e dificilmente desaparecerá de 

qualquer de nós. 

 

...O patriarcal tende a prolongar-se no paternal, no paternalista, no culto 

sentimental ou místico do Pai ainda identificado, entre nós, com as imagens de 

homem protetor, de homem providencial, de homem necessário ao governo geral da 

sociedade; o tutelar – que inclui a figura da mãe de família – tende a manifestar-se 

também no culto, igualmente sentimental e místico, da Mãe, identificado pelo 

brasileiro com imagens de pessoas ou instituições protetoras: Maria, Mãe de Deus 

e Senhora dos Homens; a Igreja, a madrinha, a mãe – figuras que freqüentemente 

 110



intervêm na vida política ou administrativa do país para protegerem, a seu modo, 

filhos, afilhados e genros. 

 

De maternalismo, ou maternismo, se mostra, na verdade,impregnado quase todo 

brasileiro de formação patriarcal ou tutelar. Era como se no extremo amor à mãe 

ou à madrinha ou à mãe-preta o menino e o próprio adolescente se refugiassem do 

temor excessivo ao pai, ao patriarca, ao velho -  senhor, às vezes, sádico, de 

escravos, de mulheres e de meninos.(pp. LXX-I) 

 

A figura do patriarca estimula nos que estão sob seu domínio, os sentimentos de ser 

protegido e também o terror de ficar fora da sua proteção ou de ser mal visto por ele, o que 

são praticamente a mesma coisa. Pavor e admiração compõem os sentimentos básicos do 

tabu21, que parecem presentes nos meandros psíquicos da nossa cultura, cuja expressão 

mais visível aparece no vínculo social de natureza paranóide. 

 

 

Gilberto Freyre considera que a família é a instituição a partir de onde surgiu o Brasil 

desdobrando-se em funções sociais, econômicas e políticas 

 

 

A família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado nem nenhuma companhia de 

comércio, é desde o século XVI   o grande fator colonizador no Brasil, a unidade 

produtiva, o capital que desbrava o solo, instala as fazendas, compra escravos, 

bois, ferramentas, a força social que se desdobra em política, constituindo-se na 

aristocracia colonial mais poderosa da América. Sobre ela o rei de Portugal quase 

que reina sem governar.(Gilberto Freyre, 1983, pp. 18-9)  

 

 

Não serão pequenas as conseqüências sobre nossa vida social da influência familiar, pois a 

compreensão do acontecer social tende a se dar a partir da ordenação familial. A 

                                                           
21 A esse respeito ver Totem e tabu, Freud, Obras Completas, vol. XIII, Imago, Rio de Janeiro, 1974. 
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preponderância dos efeitos da cultura patriarcal sobre a psiquê do brasileiro, colocam-no 

em posição psicológica equivalente a de filho, prevalecendo no vínculo o caráter 

paternalista sobre o fraternalista e o âmbito afetivo sobre todos os outros, já que este é a 

característica do vínculo familial.  

 

 

Com outras substâncias e sob outras aparências – a servidão do pária de qualquer 

cor, nas grandes propriedades, e o despotismo ou o autoritarismo dos presidentes 

de República com os quais o Brasil seria por longos anos uma simples monarquia 

sem coroa – o sistema patriarcal chegaria, no Brasil, quase aos nossos dias. 

(Gilberto Freyre, 1968, p. XC) 

 

 

A servidão do pária de qualquer cor e o despotismo que lhe é correlato formam uma 

estrutura vincular que tem dado forma à vida e à sociedade brasileiras. As emanações do 

sistema patriarcal sob a forma do paternalismo, acredito, estarem presentes e, em alguma 

medida, contribuem para configurar uma vivência peculiar às relações de trabalho aqui 

apresentadas. As formas de domínio da ideologia capitalista se aproveitariam das 

disposições significantes e vinculares, transmitidas e herdadas da cultura e, assim,  de 

forma inconsciente, estariam participando num nível menos superficial das relações de 

trabalho. 

 

 

A instituição do favor é onde  se pode apreender os efeitos da cultura patriarcal sobre a vida 

e os vínculos brasileiros. 

 

 

pode-se dizer que a colonização produziu, com base no monopólio da terra, três 

classes de população: o latifundiário, o escravo e o “homem  livre”, na verdade 

dependente. Entre os primeiros dois a relação é clara, é a multidão dos terceiros 

que nos interessa. Nem proprietários nem proletários, seu acesso à vida social e a 
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seus bens depende materialmente do favor, indireto ou direto, de um grande. O 

agregado é a sua caricatura. O favor é, portanto, o mecanismo através do qual se 

reproduz uma das grandes classes da sociedade, envolvendo também outra, a dos 

que têm. Note-se ainda que entre estas duas classes é que irá acontecer a vida 

ideológica, regida, em conseqüência, por este mesmo mecanismo. Assim, com mil 

formas e nomes, o favor atravessou e afetou no conjunto a existência nacional, 

ressalvada sempre a relação produtiva de base, esta assegurada pela força. Esteve 

presente por toda parte, combinando-se às mais variadas atividades, mais e menos 

afins dele, como administração, política, indústria, comércio, vida urbana, Corte, 

etc. Mesmo profissões liberais, como a medicina, ou qualificações operárias, como 

a tipografia, que, na acepção européia, não deviam nada a ninguém, entre nós 

eram governadas por ele. E assim como o profissional dependia do favor para o 

exercício de sua profissão, o pequeno proprietário depende dele para a segurança 

de sua propriedade e o funcionário para o seu posto. O favor é nossa mediação 

quase universal.(Schwarz, 2000, a, pp. 15-6).  

 

 

Mudam-se os nomes, os conteúdos e os personagens, mas a estrutura do favor continua na 

sua forma; hoje em dia por exemplo, a obtenção de um cargo ou emprego, costuma-se 

dizer, depende do Q.I. (referência indireta ao quociente intelectual do candidato), o que 

seria um critério científico bem ao gosto da eficiência capitalista, mas que na prática do 

costume denota “quem indicou”,  a indicação é certamente um favor, dos mais valiosos, 

tanto no âmbito das empresas particulares como públicas. No seio de relações capitalistas 

encontram-se vínculos tradicionais, alimentando-as. 

 

 

Roberto Schwarz (2000,a) traça um panorama do universo do favor nas diferentes 

modalidades com que o dependente procura livrar-se da incômoda posição servil e das 

humilhações correlatas, através da análise crítica de três romances de Machado de Assis. 

Em A mão e a luva, temos o jogo do interesse claramente capitalista apresentado nos 

códigos de um universo paternalista ilustrado. Já, em Helena existe o repúdio radical do 
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interesse em nome da dignidade e em Iaiá Garcia a tentativa de solução fica colocada no 

trabalho assalariado, mas ele também não está livre dos tentáculos do favor. Na análise de 

Helena estão em jogo as relações entre o dependente e o proprietário no contexto 

paternalista urbano. A família é a categoria ao redor da qual giram os acontecimentos, ao 

dependente interessa fazer parte do círculo familiar pois sabe que “fora do favor só existe  a 

miséria” (p. 127).  

 

 

De um lado, os proprietários e a propriedade (que tem forma mercantil); de outro, 

os homens livres, sem propriedade e sem salário – o trabalho cabe aos escravos – 

que só através do favor dos primeiros participam da riqueza social.Aos segundos 

que não têm nada de “objetivo” para dar, compreensivelmente o aspecto 

econômico da relação parece matéria delicada. (Schwarz, 2000,a, p. 130).  

 

 

A condição social de dependência se inscreve numa ordenação moral das relações sociais, 

cujo elemento organizador dos vínculos, pode ser encontrado na disposição significante, de 

qualificar as pessoas como gente de primeira e de segunda. Ser gente de primeira ou de 

segunda certamente é um dos efeitos da experiência com a escravidão, cuja marca não se dá 

só nos negros, ainda que principalmente, mas em todos nós. Acredito que ela marca as 

relações entre desiguais na sociedade brasileira, de forma que um proprietário diante de um 

outro mais poderoso, poderá se sentir como gente de segunda. No caso, interessa menos a 

substância dos termos que participam do vínculo, que a natureza da relação entre eles. 

 

 

Na dinâmica social, tal como está dada pela nossa cultura, a condição de proprietário é 

confortável, mas não o protege da pecha de vir a ser considerado inferior não só do ponto 

de vista econômico, também moral. Esta será uma sombra presente no nosso haver social e, 

em alguma medida, responsável pela necessidade de sempre marcar uma superioridade 

qualquer. A necessidade de reafirmar sua superioridade pode indicar que do ponto de vista 

subjetivo ela não está suficientemente constituída ou, de qualquer forma, precisa ser 
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reafirmada a cada oportunidade; há sem dúvida o gosto sádico nesse proceder, mas talvez, 

não só. O certo é que a superioridade precisa estar atrelada a signos exteriores e ao 

reconhecimento do mais fraco para ser validada; do ponto de vista psicológico a 

superioridade do proprietário se realiza através das práticas de humilhar e desqualificar o 

dependente.  

 

Em síntese, a posição inferior no vínculo equivale, na ordem dos processos psíquicos 

inconscientes da cultura, à condição subalterna, que por sua vez alude à condição servil, 

própria do escravo. Terminada a escravidão, sua sombra paira sobre nós, desse ponto de 

vista, não só etnicamente, mas social e psicologicamente, todos nós temos um pé na 

cozinha. Não será o pavor da nossa herança cultural que nos faz marcar “uma superioridade 

qualquer”, como a dizer que, socialmente, independente da cor, somos branco-dominantes, 

não preto-servis ou mestiço-dominados. Como substância, a relação entre proprietários e 

dependentes, os “homens livres”, dá o movimento social e ideológico – como bem afirmou 

Roberto Schwarz -, mas como densidade simbólica o elemento de articulação  do vínculo 

parece-me ser a experiência  da escravidão na subjetividade brasileira, de cujas marcas 

todos querem fugir. 

 

 

Quando Gilberto Freyre (1983) diz que o escravo não foi só a lama negra que cultivou os 

campos brasileiros e nos lembra das capacidades de muitos segmentos de escravos quanto 

ao uso de metais e outras habilidades importantes, chama atenção para aspectos positivos 

das nossa origens, sem nunca deixar de apontar a instituição hedionda da escravidão. Do 

ponto de vista da psicologia da cultura, a meu ver, ele presta um serviço fundamental ao 

relativizar o aspecto, até então só negativo, do escravo; o mesmo, fez com o português e o 

índio em Casa grande e senzala. Deixa menos turvas as águas que banham nossas origens 

degradadas. A partir de Gilberto Freyre, já nem tanto. 

 

Os escravos vindos das áreas de cultura negra mais adiantada foram um elemento 

ativo,  criador,  e quase que se pode acrescentar nobre na colonização do Brasil;  

degradados apenas pela sua condição de escravos.  Longe de terem sido apenas 
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animais de tração e operários de enxada,  a serviço da agricultura desempenharam 

uma função civilizadora. 

...O Brasil não se limitou a recolher da África a lama de gente preta que lhe 

fecundou os canaviais e os cafezais;  que lhe amaciou  a terra seca;  que lhe 

completou a riqueza das manchas de massapê.  Vieram-lhe da África “donas de 

casa” para seus colonos sem mulher branca;  técnicos para as minas;  artífices em 

ferro;  negros entendidos na criação de gado e na indústria pastoril;  comerciantes 

de panos e sabão;  mestres,  sacerdotes e tiradores de reza maometanos. (pp.307-8) 

 

Quem poderia supor esses predicados nos negros escravos?  Quem poderá imaginar que na 

revolta malê na Bahia, em 1835,  quase todos os revoltosos sabiam ler e escrever em 

caracteres desconhecidos,  que se assemelham ao árabe? (Freyre, 1933).  Que país teremos  

quando nossas origens e formação forem conhecidas por todos?  Quando diminuir o pavor 

de sermos para nós?  Quando cuidarmos do que é nosso,  atentos e orgulhosos do que 

ajudamos a desenvolver. Quando acabar o enquadramento social entre gente de primeira, a 

elite e de segunda, o povo. 

 

 

Analisando a conduta autodefensiva dos liberais, comentava Saint-Hilaire no ano 

em que se fazia a Independência:”Mas são estes homens que, no Brasil, foram os 

cabeças da Revolução: não cuidavam senão em diminuir o poder do Rei, 

aumentando o próprio. Não pensavam, de modo algum, nas classes inferiores”. 

(Bosi, 1992, p. 203) 

 

 

Talvez, porque, além de motivos econômicos e políticos, fosse preciso haver inferiores para 

alguns se sentirem superiores. Essa pode ser uma das características mais marcantes das 

nossas elites, encobrir o sentimento de inferioridade através de alguma coisa, alguma 

insígnia externa, para se mostrar e, assim reconhecer-se, superior. Se a análise procede, a 

existência do subalterno responde também a necessidades psíquicas da elite dominante, 

cujo sentimento de integridade possa lhe parecer insuficiente.  
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No romance, Memórias Póstumas de Brás Cubas, a volubilidade, categoria central na 

análise de Schwarz (2000,b), é a representação no plano literário do arbítrio na vida social. 

A desqualificação do mais fraco e o arbítrio definem a condição do proprietário, no 

romance ela se expressa pela volubilidade de estilos do narrador sempre a procura de “uma 

supremacia qualquer que fosse” (p.30), no caso, sobre quem lê. O capricho do proprietário 

fica à mercê dos seus humores e, deixa sempre incerta a posição do dependente, o capricho 

é o instrumento de realização do arbítrio. 

 

 

 “Qual das fisionomias de Brás é a verdadeira?” (Schwarz, 2000b, p.23) Nenhuma em 

particular, a única certeza é a intenção de confundir, firmando a liberdade do autor e, por 

outro lado, reafirmando o gozo da sua superioridade em relação ao leitor. O autor atualiza 

na relação literária com o leitor a matéria que trata o romance, rompe com as formas 

consagradas do romantismo e realismo e funda num gesto largo de autonomia uma mistura 

de estilos e formas sem cabimento nos estilos consagrados da época e, bem ao estilo do 

caos ideológico, em que estava imerso o pensamento brasileiro e a nossa vida social 

 

 

A análise que Schwarz (2000,a) faz de Helena, romance da chamada primeira fase de 

Machado de Assis, é particularmente elucidativo do universo social regido prioritariamente 

pela instituição do favor.  O proprietário é o chefe da família, suas relações com os outros 

sobretudo com o não-proprietário estão marcadas pelo mando e obediência. Sob o manto de 

proteção da família de posses estão a mulher, os filhos, parentes próximos e distantes e os 

apadrinhados. À proteção corresponde a gratidão com a sua inevitável contraparte de 

humilhação. Não se trata de uma gratidão qualquer, “a gratidão de Helena é eterna e sem 

limites” (p.126), filha ilegítima do chefe da família que morreu deixando para  ela a parte 

da herança que lhe cabia. Mas, Helena não quer a lei, quer ser da família, ou melhor, quer a 

estima da família, pois esta lhe garante que o “Ascenso social se faça sem degradação, nem 

da pessoa nem da ordem, como pura decorrência da estima em âmbito familiar” (p.124)  
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Através da estima da família ela conseguiria a igualdade que as relações sociais 

desmentem, o que em verdade procura é a dignidade, para isso não pode desejar bens 

materiais o que, na ideologia do paternalismo em causa, conspurcaria a pureza, esta o 

caminho para a conquista da estima: “a virtude está na defensiva, e a dificuldade de provar 

a própria pureza é o elemento dinâmico do conflito”.  A prova é não só para os outros, é 

sobretudo para ela , uma prova de natureza impossível.  

 

 

Se os proprietários inevitavelmente suspeitam os motivos dos desfavorecidos ...estes 

suspeitam a suspeita, e se defendem pela recusa absoluta do comportamento 

interessado, que vem a ser o seu pesadelo. Daí os pobres que respeitam a 

propriedade mais que os ricos, e a filha natural escrupulosamente legitimista, que o 

leitor moderno não engole.(op.cit. p. 130) 

 

 

A prova da pureza é impossível porque das tentações é possível se defender no plano do 

comportamento, mas não no plano íntimo do desejo. A análise de Roberto Schwarz 

continua fascinante ao percorrer os meandros da luta do dependente por encontrar uma 

posição menos degradada, mais aceitável no contexto social do favor. Para os interesses da 

investigação presente, em que procuro estabelecer as continuidades e rupturas, entre os 

vínculos do universo de trabalho (estudado a partir dos segurados) com os vínculos no 

contexto paternalista do favor, temos muito a aproveitar das indicações de Schwarz. 

 

 

A suspeição, a posição defensiva do dependente em relação ao proprietário, a necessidade 

de provar algo, cuja natureza não é possível, nem passível de prova, a humilhação, o 

vínculo moral e a necessidade de sujeição ao dominante através da gratidão, enfim, um 

universo regido pelos valores morais do proprietário, em que a necessidade e o desejo do 

dependente ficam na dependência do arbítrio do mais forte são aspectos importantes 

relacionados à instituição do favor e que, acredito, guardam alguma relação de semelhança 

com os processos e vivências observados nas situações de trabalho. 
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Algumas considerações sobre o empregado são necessárias para,  a seguir,  podermos 

cotejá-las com a condição do dependente. Como vimos, a posição de empregado coloca o 

trabalhador na situação de réu, ele é acusado de que? De ser empregado e, como tal, de dar 

menos trabalho do que poderia ao empregador. Essa dúvida própria ao intercurso vincular 

entre empregador/empregado tem um fundamento objetivo nas relações de trabalho 

capitalistas. Edith Seligmann-Silva (1994) mostra como Braverman ajuda na compreensão 

dos motivos e dinâmicas das estratégias de dominação, ela cita o próprio Braverman 

 

 

“O que o trabalhador vende e o que o capitalista compra não é uma quantidade 

contratada de trabalho, mas a força para trabalhar por um período contratado de 

tempo. 

... O que ele (capitalista) compra é infinito em potencial, mas limitado em sua 

concretização pelo estado subjetivo dos trabalhadores, por sua história passada, 

por suas condições sociais gerais – sob as quais trabalham -, assim como pelas 

condições próprias da empresa e condições técnicas do seu trabalho. O trabalho 

realmente executado será afetado por esses e muitos outros fatores, inclusive a 

organização do processo e as formas e de supervisão dele, no caso de existirem 

“(p.93). 

 

 

Um capitalista não poderá considerar um bom negócio comprar o infinito e receber um 

trabalho, necessariamente, limitado sobretudo em relação ao potencial imaginado. A 

energia de trabalho é de difícil quantificação, para saber até onde pode ir é preciso testar e 

tentar ir sempre um pouco mais do que o trabalhador ofereceu; fica estabelecida, do ponto 

de vista do capitalista, a dívida do empregado para com ele. A relação assimétrica, agora, 

além de objetiva é também subjetiva; a dúvida coloca o empregado na situação de dívida. 

A dúvida funciona no plano ideológico como uma justificativa racionalizada da exploração 
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do trabalho. A contraparte do empregado a esse enquadramento da relação de trabalho é a 

culpa.  

 

 

O enquadramento da situação não se dá apenas no plano material, ele contém a 

predisposição para a ótica com que os acontecimentos serão vividos, sentidos e julgados, ou 

seja, as disposições significantes. A culpa é estimulada a partir da situação de trabalho, 

portanto, responde a processos psíquicos transubjetivos; é como se essa culpa originada na 

situação de trabalho pegasse carona no sentimento de culpa inerente a cada um de nós, se 

sobrepondo, se confundindo, ambas se misturando. A sobreposição de processos, 

intrapsíquicos de culpa com os transpsíquicos, resulta numa dinâmica vincular em que, a 

organização de trabalho ao promover o conflito, utiliza-o para obter mais produção, além 

de domínio psicológico sobre o empregado.  

 

 

Tal procedimento define uma posição incômoda e de difícil solução para o sujeito, ele sofre 

por ser empregado – o que é diferente de sofrer por trabalhar, ainda que também – e não 

pode deixar de sê-lo, quer dizer de se sujeitar a essas condições para assegurar a 

sobrevivência. As condições de sujeitamento envolvem despojá-lo da posse da ótica 

própria para configurar a situação. Em outras palavras despojá-lo do processo de 

subjetivação.  

 

 

A subjetivação, como vimos, consiste em introduzir a diferença que corresponde à 

experiência do sujeito - seu nome -, no que é fornecido pela ideologia do grupo, o 

sobrenome. A falta de condições de subjetivação é um fator comum tanto na situação 

francamente paternalista do dependente, como do empregado assalariado. Ela tem 

conseqüências psíquicas e sociais importantes pois, o mais fraco encontra dificuldades para 

formular seu ponto de vista da situação e com isso criar resistências ao domínio, de forma 

que sua única, ou mais importante alternativa, acabe sendo o sujeitamento não só social, 

também psíquico à autoridade. Desse modo, a falta de condições de subjetivação pode, 
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quanto ao aspecto psicológico, ser um fator fundamental no estabelecimento da condição 

servil de dependência.  

 

 

Tive oportunidade de constatar a sujeição sob o prisma da dependência amorosa em 

algumas experiências clínicas de atendimento psicológico em grupo com os segurados. O 

potencial revelador de tais experiências está diretamente relacionado à abordagem clínica, 

orientada para identificar os sentimentos e processos inconscientes vividos no trabalho.  

 

 

A partir da década de noventa,  aumentou muito no INSS o atendimento da instituição aos 

bancários,  a importância crescente dos bancos na vida das pessoas,  centralizando 

pagamentos e atividades que,  antes estavam dispersas,  a introdução do computador,  as 

reformulações nas atividades dentro dos bancos,  tudo isso trouxe grande efervescência 

para o setor,  resultando num enorme contingente de trabalhadores afastados pela LER.    

 

 

Nos nossos grupos recebíamos bancários do setor público e privado,  eram em sua grande 

maioria mulheres, exercendo a função de atendimento ao público no caixa: recebendo, 

pagando, conferindo entradas e saídas, esclarecendo dúvidas e também em muitos casos, 

vendendo produtos do banco. Os relatos tinham algo em comum:  o medo do chefe e 

sobretudo a vontade de agradá-lo;  em geral,  faziam a mais do que era solicitado, 

tornando-se mais realista que o rei.   A carga normal de trabalho era grande e a procura da 

excelência, do perfeccionismo, exauria física e mentalmente essas funcionárias que 

buscavam o reconhecimento profissional através do afeto da autoridade mais próxima.  Do 

total dos casos de afastamento devido às lesões por esforços repetitivos,    80%   eram de 

mulheres. 

 

 

O relato de cada bancária indicava o afã diário de lidar com suas funções, com os colegas, o 

chefe,  com as emoções;  era possível distinguir a forma pessoal,  o acento peculiar como 
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cada uma lidava com a situação de trabalho, compartilhada por todas. A necessidade de 

reconhecimento emocional pela autoridade era  a motivação compartilhada,  o desejo 

secreto a animar a conduta no trabalho.   A princípio, no nosso grupo essa motivação não 

ficava clara, pelo contrário, aparecia simplesmente a necessidade de manter o emprego. Ao 

mesmo tempo,  eram incompreensíveis a intensidade e a avidez com que se empenhavam,  

a justificativa econômica do emprego não parecia suficiente para mim e, aos poucos, 

também para elas pareceu estranha uma conduta até então habitual. Tiveram oportunidade 

de perceberem na experiência grupal algo que não tinham em conta.     

 

 

O desenvolvimento deste tema no grupo,  através da dinâmica das associações,   foi 

indicando outros horizontes compreensivos.  O problema ficou mais claro,  quando as 

funcionárias dos bancos públicos (ainda havia muitos na época) deram seu testemunho 

absolutamente semelhante,  para elas também era primordial sentirem-se queridas pelos 

chefes;  ocorre que elas não sofriam como as outras a ameaça de perderem o emprego,  

porque tinham estabilidade,  então o que movia a conduta de agradar a autoridade? A 

necessidade de se sentirem queridas por ela pareceu a todas nós o caminho mais plausível 

de entendimento, até que alguém comentou: “mas que carência afetiva!”    

 

 

Tal carência não se refere à história pessoal de cada uma - ainda que também assim possa 

ser -, deve ser compreendida como um processo da situação de trabalho refletida sobre o 

grupo que a constitui. À figura do chefe certamente se sobrepõe a autoridade parental e, a 

meu ver, também a herança cultural certamente devedora, em muito, à revivência da 

profunda experiência que como povo temos com o paternalismo.   

 

 

Um outro grupo em que estavam presentes várias funcionárias de uma mesma empresa,  

todas com  LER e todas da mesma seção:  mexiam com peças de rádio para carros,  eram 

peças muito delicadas de forma que a eletricidade do corpo deveria ser anulada para não 
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interferir no processo, pois havia risco de danificar as peças. A fim de evitar o problema era 

amarrado no calcanhar um fio terra para descarregar a eletricidade estática do corpo.    

 

 

A sensação que elas tinham era a de perder o controle sobre o fluxo de energia do corpo,  

sentiam estar sendo violentado um processo que, a seu ver, deveria ser natural e não 

controlado de fora. Estavam impotentes para impedir tal abuso, além de se sentirem 

amarradas, como escravas.  No caso, o sujeitamento não se restringia ao plano do 

comportamento e da subjetividade, envolvia – o que para elas era mais grave – o controle 

da energia do corpo, experiência que mostrou  ser aterrorizante e com ressonâncias 

religiosas. 

 

 

Nada disso foi dito claramente,  elas tinham vergonha,  muita vergonha e evitaram durante 

o tempo que foi possível tocar nesse assunto e  quando o fizeram foi com dificuldade e 

muita emoção. Enfim falaram,  eu tive dificuldades para compreender o que elas diziam – 

as palavras mais sussurradas de forma envergonhada que pronunciadas -, até aparecer mais 

claro a palavra  descarrego, (de energia)  com fortes ressonâncias do candomblé. Um 

descarrego dirigido não pelo Pai-de-santo, mas pela engenharia de produção. O 

sujeitamento da ordem interna do corpo mostrou ser insuportável para essas operárias.  A 

doença ocupacional foi a válvula de escape dessa situação.  

 

 

Esses relatos dão a dimensão da complexidade das práticas preventivas e de gerenciamento 

de pessoal.  Nesta empresa,  havia sido feita uma grande reformulação no ambiente de 

trabalho com a preocupação de oferecer condições mais confortáveis para a realização das 

atividades,  móveis com  desenho ergonômico,  um ritmo de produção mais flexível e,  

mesmo assim,  o índice das doenças ocupacionais não havia melhorado.   Essas mudanças 

importantes não se mostraram suficientes,  desconheciam a vivência íntima dos que ali 

trabalhavam,  seus valores,  sua cultura.  
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Em síntese há continuidades e rupturas nas situações vividas pelo dependente em relação ao 

proprietário e pelo empregado diante do empregador. Uma condição servil de sujeitamento  

e a suspeição do mais forte em relação ao mais fraco é comum a ambos. A gratidão no 

agregado é o sentimento através do qual se exerce o domínio; no empregado o sentimento 

de culpa reforça o sujeitamento. É possível  apreender no empregado alguma oposição ao 

domínio, oposição que se manifesta de diferentes maneiras e indica o fortalecimento do 

pólo da autonomia no conflito com o sujeitamento.   

 

 

Os vínculos havidos nas relações de trabalho colocam em cena dramática as disposições 

significantes, os valores e ideais veiculados pela ideologia do dominante. Eles se formam 

de maneira impessoal, os sujeitos os protagonizam certamente conferindo a eles matizes 

próprios à sua singularidade. Os vínculos grupais perpassam os sujeitos e conformam suas 

subjetividades enquanto membros deste conjunto. 

 

 

 Quem pertencer ao conjunto viverá os vínculos que no grupo estão propostos. Quando não 

é possível introduzir no processo psíquico grupal a diferença que cabe ao sujeito introduzir, 

temos as condições psíquicas do assujeitamento, neste caso o exercício do poder toma 

formas autoritárias.  Do ponto de vista psicológico, a falta de condições para a 

subjetivação constitui aspecto importante na caracterização da condição servil e de 

dependência, porque a fonte dos valores está precisamente num outro, não qualquer, mas 

dominante. 

 

 

Em outra linguagem, o instituído não se deixa fecundar pelo instituinte, de maneira que o 

conflito capital-trabalho tende a polarizar-se com a autonomia do capital e a dependência 

do trabalho.  Entre eles, tanto de um lado como do outro, encontra-se a sombra da ameaça e 

do medo, mais aberto no pólo fraco, menos visível no forte.      
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10 - HERANÇA CULTURAL 

 
 
 
Michael Pollak (1992) em Memória e Identidade Social faz uma distinção entre o 

acontecimento ou fato histórico e o fato de memória, para ele a memória remete mais à 

percepção da realidade do que ao conjunto de fatos de natureza positivista subjacente a tais 

percepções.  Ele identifica na pesquisa histórica da França e também de outros países 

designações, que aludem diretamente a fatos de memória, mais do que a acontecimentos 

não trabalhados por memórias. 

 

 

Pollak solta os grilhões que constringem o tema a uma visão positivista, factual.  A 

memória é o que está lá e pode ter aí chegado através de uma experiência direta ou 

transmitida pelo grupo de pertencimento e pode também ser herdada.  Dessa maneira, é não 

só um fenômeno individual, mas pode ser entendida como um fenômeno coletivo, cuja 

construção social é passível de constantes transformações. 

 

Quais os elementos constitutivos da memória? 

 

Os acontecimentos, personagens e lugares são as principais referências para a memória, 

eles podem ser vividos diretamente pelo sujeito ou indiretamente, no sentido em que sendo 

um patrimônio do grupo a que ele pertence, tornam-se também uma aquisição do sujeito. 

Ninguém pertence impunemente a uma coletividade.  O imaginário do grupo compõe o 

imaginário do indivíduo, situações que não pertenceram ao espaço-tempo de vida de uma 

pessoa, por transferência através da herança, passam a fazer parte de seu mundo mental.      

 

 

... os acontecimentos que eu chamaria de “vividos por tabela”, ou seja, 

acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente 

pertencer. São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou mas que, 
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no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase impossível 

que ela consiga saber se participou ou não. (p.201)  

 

 

Os efeitos destes acontecimentos incidem sobre o funcionamento psíquico do grupo e do 

próprio sujeito.  Este tema é de interesse  para este estudo, em que as experiências e 

situações relativas à instituição do favor – como modus vivendi originado na sociedade 

colonial - deixam marcas significativas no funcionamento psíquico da coletividade e nas 

subseqüentes formas da vida social com as características do vínculo de mando-sujeição.   

 

 

A memória é um fenômeno construído e os modos de construção, como propõe Pollak, 

podem ser conscientes e inconscientes, nesse sentido nela está incluído também o 

recalcado, trata-se de um conceito cuja amplitude não se restringe à lembrança consciente.       

 

 

Se podemos dizer que, em todos os níveis, a memória é um fenômeno construído 

social e individualmente, quando se trata da memória herdada, podemos também 

dizer que há  uma ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o 

sentimento de identidade. (op.cit. p.204)  

 

 

A identidade, de acordo com Pollak, relaciona-se com três elementos essenciais 

 

Há a unidade física, ou seja, o sentimento de ter fronteiras físicas, no caso do corpo 

de uma pessoa, ou fronteiras de pertencimento ao grupo, no caso de um coletivo; 

há a continuidade dentro do tempo, no sentido físico da palavra, mas também no 

sentido moral e psicológico; finalmente, há o sentimento de coerência, ou seja, de 

que os diferentes elementos que formam um indivíduo são efetivamente unificados. 

... Podemos portanto dizer que a memória é um elemento constituinte do sentimento 

de identidade, tanto individual como coletiva (op.cit. p. 204). 
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A identidade de uma pessoa se compõe do que é peculiar na sua experiência e também dos 

processos que compartilha com o grupo.  Quando Pollak refere-se aos acontecimentos que a 

pessoa não participou diretamente, mas acaba participando através do grupo, acredito que a 

diferença estabelecida por Bleger (1985) entre sociabilidade por interação (esfera da 

consciência) e sincrética (esfera inconsciente), torna-se útil para definir as dimensões da 

vivência. Na sociabilidade sincrética não existe diferenciação entre os indivíduos nem entre 

os processos por eles vividos; nesse sentido é compreensível o fato do sujeito não distinguir 

se participou ou não de determinada situação.  Na interação manifesta não participou, mas 

no plano da sociabilidade sincrética, está inscrito nele o acontecido, e sofre portanto os 

efeitos de pertencer a um conjunto social do qual faz parte a experiência subjetiva do grupo 

sob a forma da memória. 

 

 

As proposições de Pollak mantêm uma sintonia fina com as concepções psicanalíticas sobre 

o assunto.  Em Totem e Tabu, Freud propõe a hipótese do que denomina o mito científico 

da horda primitiva,  um misto de antropologia,  psicologia social e psicanálise,  tem por 

princípio a suposição que as estruturas mentais e parte dos elementos que compõem o 

universo psíquico,  foram um dia história,  relações havidas com outros.  Pela sua 

importância e densidade emocional foram sendo introjetadas,  compondo no indivíduo o 

patrimônio comum da humanidade.  O acervo do inconsciente é em larga escala 

filogenético,  é nesse sentido que Freud (1913 ) refere-se à idéia de uma mente coletiva.   

Essas proposições são particularmente importantes porque fornecem o fundamento para a 

análise da cultura de um dado conjunto social.  

 

Sem a pressuposição de uma mente coletiva,  que torna possível negligenciar as 

interrupções dos atos mentais causadas pela extinção do indivíduo,  a psicologia 

social em geral não poderia existir.  A menos que os processos psíquicos sejam 

continuados de uma geração para outra,  ou seja,  se cada geração fosse obrigada 

a adquirir novamente sua atitude para com a vida,  não existiria progresso neste 

campo e quase nenhuma evolução.  ... A psicologia social em geral mostra muito 
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pouco interesse,  pela maneira através da qual se estabelece a continuidade exigida 

pela vida mental de sucessivas gerações.   

... O problema pareceria ainda mais difícil se tivéssemos de admitir que os impulsos 

mentais podem ser tão completamente reprimidos que deles não reste nenhum 

vestígio.  Mas não é este o caso,  Mesmo a mais implacável repressão tem de deixar 

lugar para impulsos substitutos deformados e para as reações que deles resultem.  

Se assim for,  portanto,  podemos presumir com segurança que nenhuma geração 

pode ocultar,  à geração que a sucede,  nada de seus processos mentais mais 

importantes,  pois a psicanálise nos mostrou que todos possuem,  na atividade 

mental inconsciente,  um apparatus que os capacita a interpretar as reações de 

outras pessoas,  isto é,  a desfazer as deformações que os outros impuseram à 

expressão de seus próprios sentimentos. (pp. 187-8) 

 

 

Há no psiquismo a capacidade inconsciente de identificar a expressão deformada dos 

sentimentos e intuir os motivos desse procedimento, ainda que na expressão manifesta, se 

continue a reproduzir os mesmos procedimentos.  Os atos psíquicos continuam de uma 

geração para a outra de forma que a nova geração não começa do nada em sua atitude para 

com a vida.  Isto é facilmente constatável, difícil é estabelecer como se dá essa transmissão 

de conteúdos e processos psíquicos inconscientes.      

 

 

A transmissão psíquica se faz através do conjunto, do grupo, que precede o indivíduo e vai 

constituí-lo em grande medida.  Este é o tema que o psicanalista francês René Kaës (2001) 

desenvolve no livro Transmissão da vida psíquica entre gerações.  Ele desenvolve 

teoricamente o tema da transmissão psíquica a partir das proposições de Freud sobre o 

narcisismo, onde o sujeito singular é um elo, um servidor e também beneficiário da cadeia 

intersubjetiva que o precede.   
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Sobre essa cadeia vêm apoiar-se mais de uma formação de sua psique; em sua rede 

circula, se transmite e se produz matéria psíquica, formações comuns ao sujeito 

singular e aos conjuntos de que ele é parte constituinte e parte constituída. Esse 

ponto de vista leva a considerar o sujeito do Inconsciente como sujeito da herança 

e, mais genericamente, como sujeito do grupo: portanto, em termos psicanalíticos, 

o que está em jogo na questão da transmissão é a formação do Inconsciente e dos 

efeitos de subjetividade que, produzidos na  intersubjetividade, dela derivam. (p.12)  

 

 

0 grupo precede o sujeito que a ele se subordina, pois a realidade intersubjetiva é a 

condição de existência do sujeito humano, ela se constitui “nos sonhos de desejos 

insatisfeitos”, nos recalcamentos, renúncias, nos discursos, fantasias e nas histórias 

daqueles que nos precederam. 

 

 

De nossa pré-história tramada antes de nascermos, o inconsciente nos tornará 

contemporâneos, mas só passaremos a ser seus pensadores pelos efeitos a 

posteriori. Essa pré-história em que se constitui o originário, a de um começo do 

sujeito antes de seu advento, se escreve na intersubjetividade. 

 

... O grupo ... nos mantém numa matriz de investimentos e de cuidados, ele 

predispõe sinais de reconhecimento e de apelo, designa lugares, apresenta objetos, 

oferece meios de proteção e de ataque, traça vias de realização, indica limites, 

enuncia interditos.  No grupo realizam-se ações psíquicas que sustentam o 

recalcamento das representações, a supressão dos afetos, a renúncia pulsional, ou 

deles nos libertam.  É nesse conjunto que o recebe, nomeia, que o sonhou, que o 

investe, o situa e o fala, que o sujeito do grupo se torna sujeito falante e sujeito 

falado (op.cit. p. 13) 
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Essas são as condições para o sujeito utilizar a fala das gerações que o precederam, ele 

herda as suas predisposições significantes; esse é o sentido de continuidade, não estática, 

mas a base através da qual ela aparece e vão ocorrer as transformações. 

 

 

Os autores acima mencionados estabelecem as condições teóricas para a compreensão do 

tema da transmissão psíquica de formações culturais. Vimos observando, ao longo desta 

tese, as continuidades e rupturas concernentes à situação do empregado e do agregado, cada 

um à sua maneira participa de uma mesma condição servil. A discussão sobre as 

repercussões psíquicas da condição servil nos reporta à pergunta: por que ele obedece? E 

isto seria o mesmo que perguntar: por que ele quer agradar? Ou do que tem medo?  

 

 

Não faltarão razões para o subalterno obedecer, agradar e temer, mas na falta dessas razões, 

observamos a persistência destas atitudes, mesmo sem um vínculo de trabalho ou uma 

relação direta de dependência. Tomo como ilustração um “causo” do imaginário popular do 

Pará, como a história mesma aponta poderia ter sido em qualquer lugar do Brasil. 

 

 

 

ANTÃO CUMÉ?  

 

 

O que faz algo entrar para o imaginário, senão o que tendo se repetido inúmeras vezes, por 

muitas gerações, passa a fazer parte da cultura de um conjunto de pessoas?  Cultura não só 

como idéias, também como modo de vida, costumes e conformação do pensamento.  

 

 

Foi num rio qualquer do Pará ... É,  pode ter sido em qualquer um,  não faz diferença.  O 

que conta é a história em si... Era um doutor, destes metidos a sebo,  que por ser doutor... 

gosta de pisar nos mais humildes 
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- Caboclo, eu quero passar para a outra margem.  Qual é a tua canoa? Nem ao menos 

perguntou se o caboclo podia ou não atravessá-lo.  Falou imperativamente e o pobre 

caboclo indicou com um trejeito na boca a direção onde estava sua montaria ... Mal a 

pequena embarcação desatracou, começou a espicaçar o pobre caboclo 

 

-  Caboclo,  tu és formado em que? 

 

-  Cumantão, dotô? Formado? O que é isto? 

 

-  Que faculdade tu cursaste?   

 

- Ara, mas, dotô!  Eu não cursei facurdade nenhuma.  Mas, ara... 

 

- Então perdeste dez anos de tua vida.  Mas fizeste o segundo grau,  não? 

 

- Mas,  quar, dotô.  Num fiz não,  isto nem tem pros meus lados... 

 

- Perdeste mais dez anos de tua vida... Pelo menos cursaste o primeiro grau? 

 

- Não,  seu dotô,  Mas quando,  antão? 

 

- Perdeste mais dez anos de tua vida... 

 

O caboclo fez as contas – isto ele sabia fazer- e viu que já tinha perdido trinta anos da vida 

dele.  Olhava o doutor com admiração,  mas ao mesmo tempo já chateado de tanto estar 

perdendo anos de sua vida por não ter estudado ... E o doutor,  implacável,  fez ainda mais 

uma pergunta: 

 

- Mas, caboclo,  pelo menos tu sabes ler e escrever? 
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- Sei,  não, dotô.  Purra,  eu so anarfabeto de pai e mãe... 

 

- Pois perdeste mais dez anos de tua vida... 

 

Já eram quarenta anos que o caboclo perdia. 

Estavam bem no meio do rio.  Neste momento a canoa começou a fazer água rapidamente 

e mais rapidamente a afundar. 

 

Aí o caboclo perguntou para o outro: 

 

Dotô,  o senhô sabe nadá? 

 

- Não... não... disse o doutor apavorado. 

 

- Pois antão,  dotô,  o senhor perdeu a sua vida toda ...! 

 

E saiu nadando em direção à margem,  enquanto o doutor morria afogado,  com toda a sua 

soberba...  (Walcyr Monteiro, 1998). 

 

Os personagens desta estória fazem parte da vida social brasileira, o que se passa entre eles 

está mediado pelos usos e costumes, há tanto tempo e por tantas vezes repetidos, eles 

compõem o repertório das relações entre os de cima e os de baixo. Os usos e costumes 

fazem pare da cultura e, a partir dela, configuram-se as relações entre as classes subalternas 

e as mandantes. Para apreender a dinâmica dessas relações, mesmo quando não 

correspondem a um vínculo objetivo de trabalho, é preciso vê-las como se fossem relações 

de trabalho, ainda que não o sejam explicitamente. Se virmos os acontecimentos do ponto 

de vista fenomenológico, percebemos que existe o pressuposto de algo equivalente a um 

vínculo de trabalho, de forma que um ordena o serviço e o outro cumpre. Só um tem direito 

à palavra, “Qual a tua canoa?”, como resposta, “o pobre caboclo indicou com um trejeito de 

boca”, ele responde com o corpo. 
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Esta passagem é particularmente ilustrativa para perceber a ordem do que a cultura 

apresenta como pressuposto para as relações sociais. A atitude do “dotô” expressa o 

sentimento do dominante, que a existência do subalterno se justifica para servi-lo. Um 

observador externo dirá que entre eles existe um vínculo servil, embora faltem as condições 

objetivas que justificam a atitude servil. Certamente faltará ao observador apreender as 

motivações da servilidade, pois no “causo” do caboclo e o dotô sequer eles se conheciam.   

 

 

 

SOCIABILIDADE SINCRÉTICA 

 

 

O conceito de sociabilidade sincrética, apresentado por Bleger num texto clássico de 1970, 

A instituição como grupo e o grupo nas instituições, é importante para esclarecer a função 

da cultura na ordenação de algumas relações.  Neste estudo Bleger faz a distinção da 

sociabilidade por interação da sincrética, e discute os limites da observação naturalista em 

relação à fenomenológica.  

 

 

Ocupei-me com essa questão em outras ocasiões, tomando como ponto de partida o 

problema da simbiose e do sincretismo; ou seja, aqueles estratos da personalidade 

que permanecem num estado de não discriminação e que estão presentes em toda 

constituição, organização e funcionamento do grupo; eles existem sobre a base de 

uma comunicação pré-verbal, infraclínica (subclínica) difícil de detectar e 

conceitualmente difícil de se caracterizar, em razão da necessidade na qual nos 

encontramos de formular, com um determinado tipo de pensamento e de 

categorização, fenômenos muito distantes da estrutura desses últimos.(p.42, op.cit.) 
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As interações podem ser descritas a partir de uma descrição naturalista, onde o observador 

está fora do fenômeno. A sociabilidade sincrética só pode ser descrita por uma observação 

fenomenológica, realizada no interior dos fenômenos tais como são vividos por quem deles 

participa.  Bleger aponta a dificuldade de descrever acontecimentos de um ponto de vista 

fenomenológico com uma linguagem que corresponde a ponto de vista naturalista.   

 

 

Nesse sentido, vejo-me freqüentemente obrigado, por limitação semântica e 

conceitual, a descrever fenômenos de um ponto de vista fenomenológico com uma 

linguagem que corresponde ao ponto de vista naturalista. Tenho essa tendência 

quando, por exemplo, digo que, num certo nível, um grupo se caracteriza por uma 

não-relação ou por um fenômeno de não-discriminação entre os indivíduos (p. 44, 

op.cit.). 

 

 

Uma imagem aproximada e, talvez pouco exata, seria a de um conjunto de árvores: acima 

do solo, distinguem-se as espécies, abaixo, suas raízes nutrem-se de uma seiva comum, 

uma mesma qualidade de nutriente.  Estes fenômenos subterrâneos, onde as raízes se 

enlaçam, cruzam, e se confundem é a condição para a diferenciação à luz do sol.  Bleger 

define a identidade ou existência de uma pessoa ou grupo pela integração dos diversos 

elementos  

 

 

Mas essa individuação, essa personificação ou essa identidade que um indivíduo, 

ou um grupo, possui ou alcança, se funda necessariamente sobre uma determinada 

imobilização dos estratos sincréticos ou não discriminados da personalidade ou do 

grupo. Descrevi em outros artigos como se instala entre esses dois estratos da 

personalidade (ou da identidade) uma forte clivagem que os impede de se 

relacionarem. (p. 42, op.cit.) 
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Bleger dá um exemplo de sociabilidade sincrética, não pretendendo com isso demonstrar 

nem exaurir sua totalidade. 

 

Numa sala encontra-se uma mãe lendo, olhando para uma tela de televisão ou 

costurando. Na mesma sala está o seu filho, isolado e concentrado num jogo. Se nos 

referirmos ao nível da interação, não encontraremos comunicação entre essas 

pessoas: elas não se falam, não se olham, cada uma age independentemente, de 

maneira isolada, e podemos dizer que não há interação ou que elas não estão em 

comunicação. Isso é verdade se considerarmos apenas o nível da interação. ... a 

mãe, num determinado momento, deixa o que está fazendo e sai da sala; o filho 

larga imediatamente o jogo e sai correndo para ficar perto dela. Podemos então 

compreender que quando a mãe e o filho estavam ocupados cada um com um afazer 

diferente, sem se falar nem se comunicar no nível da interação, havia entre eles, 

todavia, um laço profundo, pré-verbal, que não tinha sequer necessidade de 

palavras e que, ao contrário, teria sido perturbado pelas palavras. Dito de outra 

forma, enquanto a interação não se produz e enquanto essas duas pessoas não se 

falam nem se olham, a sociabilidade sincrética está presente: cada uma delas, que 

de um ponto de vista naturalista acreditamos ser uma pessoa isolada, se encontra 

num estado de fusão ou de não-discriminação. Esse grupo pode servir de exemplo 

do que, muitas vezes, significa o silêncio no grupo terapêutico, e do fato de que o 

modelo da comunicação verbal leva, às vezes, a distorcer ou a ocultar a 

compreensão desse fenômeno. (op.cit., pp.44-5) 

 

 

Haverá o momento, onde a mãe sai da sala e a criança continua seu jogo, não por não ter se 

dado conta da saída da mãe, mas porque sua presença física não é mais imprescindível. 

Quando a criança dispõe do registro psico-emocional da mãe, sua presença física deixa de 

ser imprescindível, ela passa a compor a organização do estrato sincrético na personalidade 

da criança.  A condição para uma pessoa estar só é trazer em si outros significativos, que 

lhe conferem a sensação de segurança. 
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O conceito de sociabilidade sincrética tem vários desdobramentos, mostra-se útil para 

pensarmos os grupos, instituições e também os vínculos sociais.  Neste estudo, Bleger 

comenta o exemplo da fila de ônibus, dado por Sartre como um tipo de serialidade. 

 

 

Ele supõe que a característica fundamental da serialidade consiste no fato de que 

cada um dos membros dessa fila de espera é um indivíduo totalmente isolado, 

intercambiável, como um número, um valendo o outro. Para mim, mesmo no 

exemplo de uma fila formada na espera de um ônibus, a sociabilidade sincrética 

está presente, ela está depositada nas regras e nas normas que regem todos os 

indivíduos. E cada um dos membros da fila de espera conta de tal forma com essa 

segurança, que nem sequer chega a ter consciência dela e tanto que o próprio 

Sartre a negligenciou. Podemos nos comportar como indivíduos em interação na 

medida que participamos de uma convenção de regras e de normas que são mudas, 

mas que estão presentes e graças às quais podemos então desenvolver outras 

regras de comportamento. Para entrar em interação é preciso que haja um fundo 

comum de sociabilidade. A interação é a figura de uma Gestalt sobre o fundo da 

sociabilidade sincrética. Pode-se dizer que esta constitui o código daquela. (op.cit., 

p. 45) 

 

 

A interação pressupõe um fundo comum de sociabilidade,  no caso mencionado, as normas 

e regras cumprem essa função, e por constituírem um pressuposto, não são percebidas. 

Elas se tornam perceptíveis quando algum acontecimento contraria suas disposições. Tais 

regras e normas fazem parte dos processos psíquicos intersubjetivos e têm papel importante 

na organização do vínculo. A sugestão interpretativa sobre as motivações servis do caboclo 

refere-se à presença entre ele e o dotô de reminiscências da ordem patriarcal. As palavras 

de Roberto Schwarz (2000,a) colocam a discussão no contexto do paternalismo brasileiro, 

oitocentista e urbano, mas cuja forma estrutural é suficientemente abrangente para incluir 
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uma substância diversa, “nunca o essencial é dito entre as personagens... Os poucos 

transbordamentos sérios do livro são solitários” (p.207).  

Constatamos como o pensamento encurta no vínculo para aumentar no íntimo “o caboclo 

fez as contas – isto ele sabia fazer –“, quer dizer ele sabia bem da afronta, mas não faz parte 

das normas que conformam as relações entre desiguais, o inferior propor o confronto pois 

elas se baseiam no não afrontamento do menor diante do superior.  

 

 

Esclarecer algo, colocar uma dúvida ou um problema pressupõe igualdade entre os 

interlocutores, o que em si, já constitui a afronta segundo a ordem paternalista. Fica uma 

reserva de indefinições que deixa o menor em compasso de espera, na defensiva e 

expectativa de ver como se resolvem os acontecimentos num mundo onde “as veleidades de 

um são quase o destino do outro” (p.181). Em proporção e alcance diversos, a cultura 

paternalista permanece em todos nós. O móvel da relação entre eles é a natureza da 

autoridade, inquestionável, do mais forte diante do mais fraco; nesta relação não cabe o 

pensamento, a obediência no caboclo quase equivale a um reflexo orgânico. Mas ele pensa! 

 

 “Caboclo eu quero passar para a outra margem. Qual a tua canoa?”  Não está claro se 

havia entre eles um vínculo de trabalho; neste caso, o trabalho do caboclo seria levar as 

pessoas com sua canoa ao outro lado do rio. A retribuição pelo trabalho de levar o dotô à 

outra margem do rio, pode não haver como na escravidão, pode ser da ordem do favor ou 

mesmo capitalista e corresponder a alguma quantia em dinheiro. A estória parece indicar 

que não, a dúvida em si mesma é valiosa, no sentido de ressaltar que mesmo não estando a 

serviço, o subalterno diante do outro deve servi-lo.  

 

 

As observações “nem ao menos perguntou se o caboclo podia ou não atravessá-lo” são 

feitas pelo narrador , o caboclo consente e limita-se a responder com respeito e admiração 

e alguma chateação às perguntas. Ele não provoca o desenlace da história, de uma certa 

forma apenas consente com o acontecido e nisto cabe muita ironia, já que sua vida diante 

do mais forte resume-se em consentir. Se em nenhum momento do intercurso entre eles o 
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caboclo afrontou o dotô, não pode evitar salvar-se, ver o outro morrer e, nós sabemos, em 

segredo, gozar com isso.  

O narrador explicita os pensamentos reprimidos do caboclo, eles permanecem à margem, 

enquanto a canoa dirige-se para o meio do rio, dirige-se para o desenlace desejado e jamais 

proferido, ele apenas acontece naturalmente. O desprezo de um alimenta o ressentimento do 

outro,  o dedo em riste na mão que ordena faz a outra mão esquiva.  Ambas desconhecem a 

mão estendida,  que socorre.   

 

 

Estes personagens compõem conflitos básicos da organização social no Brasil,  entre o 

mundo letrado e o iletrado,  entre os que mandam porque detém o poder e os que 

obedecem.  Estes estão destituídos das condições de acesso ao poder instituído,  são pau-

mandado , sofrem o despojamento da condição de gente “nem ao menos perguntou se o 

caboclo podia atravessá-lo” (op.cit).  

 

 

Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda (1969) comenta a dificuldade em 

aceitarmos um princípio supra-individual de organização, o bacharelismo seria expressão 

de um culto à personalidade que marcaria a transição da nossa formação colonial e agrária 

para a vida urbana, já francamente burguesa. O trato que ainda hoje mantemos com a 

autoridade, apesar de inegáveis e promissoras transformações, guarda algum componente 

da antiga ordem patriarcal, de forma que diante de um superior na hierarquia social, o mais 

baixo, ontem, se dirigia ao “coronel”, hoje ele dirige-se ao “doutor”.  

 

 

A dignidade e importância que confere o título de doutor permitem ao indivíduo 

atravessar a existência com discreta compostura e, em alguns casos, podem libertá-

lo da necessidade de uma caça incessante aos bens materiais, que subjuga e 

humilha a personalidade. Se nos dias atuais o nosso ambiente social já não permite 

que essa situação privilegiada se mantenha cabalmente e se o prestígio do bacharel 

é sobretudo uma reminiscência de condições de vida material que já não se 
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reproduzem de modo pleno, o certo é que a maioria, entre nós, ainda parece pensar 

nesse particular pouco diversamente dos nossos avós. O que importa salientar aqui 

é que a origem da sedução exercida pelas carreiras liberais vincula-se 

estreitamente ao nosso apego quase exclusivo aos valores da personalidade. Daí, 

também, o fato de essa sedução sobreviver em um ambiente de vida material que já 

a comporta dificilmente. (p. 116, op.cit) 

 

 

Nesta passagem há clareza para distinguir o processo em que um valor ou uma atitude 

mental, originada em determinadas condições sociais, pode sobreviver a elas como 

“reminiscência de condições de vida material que já não se reproduzem de modo pleno”.  O 

pensamento de nossos avós continua a agir em nós, certamente, não da mesma maneira, 

mas em alguma medida. Este assunto coloca em cena o  tópico da transmissão cultural e 

das transformações que novas experiência históricas acrescentam ao legado tradicional da 

cultura. 

 

 

Não existiria, à base dessa confiança no poder milagroso das idéias, um secreto 

horror à nossa realidade? 

... É curioso notar-se que os movimentos aparentemente reformadores, no Brasil, 

partiram quase sempre de cima para baixo: foram de inspiração intelectual, se 

assim se pode dizer, tanto quanto sentimental. Nossa independência, as conquistas 

liberais que fizemos durante o decurso de nossa evolução política, vieram quase de 

surprêsa: a grande massa do povo recebeu-as com displicência, ou hostilidade. Não 

emanavam de uma predisposição espiritual e emotiva particular, de uma concepção 

da vida bem definida e específica, que tivesse chegado à maturidade plena. Os 

campeões das novas idéias esqueceram-se, com freqüência, de que as formas de 

vida nem sempre são expressões do arbítrio pessoal, não se “fazem” ou 

“desfazem” por decreto. A célebre carta de Aristides Lobo sobre o 15 de Novembro 

é documento flagrante do imprevisto que representou para nós, a despeito de toda a 

propaganda, de toda a popularidade entre os moços das academias, a realização 
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da idéia republicana. “Por ora – dizia o célebre paredro do novo regime – por ora 

a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi deles, deles só, 

porque a colaboração de elemento civil foi quase nula. O povo assistiu àquilo 

bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava”. 

A fermentação liberalista que precedeu à proclamação da Independência constituiu 

obra de minorias exaltadas, sua repercussão foi bem limitada entre o povo, bem 

mais limitada, sem dúvida, do que o querem fazer crer os compêndios da história 

pátria. Saint-Hilaire, que por essa época anotava suas impressões de viagem pelo 

interior brasileiro, observa que, no Rio, as agitações do liberalismo anteriores ao 

12 de janeiro foram promovidas por europeus e que as revoluções das províncias 

partiram de algumas famílias ricas e poderosas. “A massa do povo –diz- ficou 

indiferente a tudo, parecendo perguntar como o burro da fábula: Não terei a vida 

toda de carregar a albarda?”. (Sérgio Buarque de Holanda, 1969, pp.118-120.) 

 

 

Mudam as circunstâncias históricas e as formas políticas de domínio, mas a sujeição a ter 

de “carregar a albarda” permanece, hoje é possível constatar com mais nitidez formas de 

oposição ao domínio que antes não eram tão claras. A relação entre o caboclo e o dotô é um 

exemplo do desejo de afirmação e, talvez, de montar no burro e não só limitar-se a carregar 

o fardo. A estória nos fala do desejo de vingança e triunfo sobre quem humilha e retira do 

caboclo a condição de homem.  

 

 

A história ao afirmar o desejo do caboclo,  afirma seu ser,  legitima sua existência não para 

servir o outro,  mas para si. Funda o olhar próprio do fato. A estória compensa no 

imaginário o sofrimento do dia a dia,  é o registro da história na subjetividade do caboclo, 

na intersubjetividade com o dotô e na ordem transubjetiva da cultura. Percebe-se que no 

plano da interação o caboclo obedece e respeita, já na sua intimidade, via o narrador, 

aparece o elemento reprimido, a raiva e o desejo de vingança, que faz tenso o vínculo entre 

eles, até em fim, advir a vingança.   
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As motivações da servilidade produzem efeitos na relação interpessoal, mas se originam na 

cultura dos usos e costumes, através dos quais tem se dado o intercurso entre as classes 

dominantes e as subalternas. Tudo indica que o aspecto dinâmico deste vínculo reside na 

autoridade social com fortes características do paternalismo, nas suas diversas nuances e 

versões: ora rude, em que a ordem é dada sem modulação de voz ou das palavras, ora mais 

ilustrada por meio dos mecanismos de sedução. Eles incitam a fantasia do dependente, 

consentida e induzida pelo dominador. Em última análise a fantasia diz respeito ao desejo 

de ver anuladas as diferenças. O dependente troca serviço por apreço e, posteriormente, o 

apreço deverá se transformar em benefícios materiais recebidos.    

 

 

Ponto de passagem obrigatório e nevrálgico nesta troca diferida é o arbitrário da 

gente de posses, cuja benevolência não é nunca inconcebível, e em cujo poder está 

até mesmo a anulação da diferença entre as partes, pela cooptação – sem esquecer 

o outro pólo do arbítrio, que é a prepotência – de modo que à parte dependente é 

sempre permitido alimentar fantasias, de que a parte dominante abusa conforme lhe 

convenha. (Schwarz, 2000, a, pp.170-1) 

 

 

A mentalidade é um termo para designar os processos psíquicos, oriundos de determinadas 

condições sociais, que tendem a se sedimentar sobrevivendo em alguma medida às 

condições em que se originaram. Quando isto ocorre, eles passam a predispor vivências 

semelhantes nos sujeitos dos vínculos, ainda que as circunstâncias sociais e históricas sejam 

diversas. Em síntese, as motivações da conduta servil e do mandonismo se originam “fora” 

do vínculo, pertencem à cultura, à qual os dois representantes, de segmentos sociais 

diferentes, também pertencem como sujeitos da cultura. 
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11 - O VÍNCULO 
 

 

O Vínculo dá contorno à transcrição psíquica das formas sociais. É o veículo por onde 

circula o conteúdo humano de uma relação social.  Na estória do caboclo e do dotô,  cada 

um deles pertence a um estrato da sociedade,   entre eles se passam muitas coisas.  Importa 

perceber como a cultura organiza a interação entre ambos. 

 

 

Logo,  as coisas não se deslocam por elas mesmas,  são colocadas em movimento 

pela vontade dos homens,  mas esta vontade é ela mesma animada por forças 

subjacentes,  necessidades involuntárias,  impessoais,  que agem em permanência 

sobre os indivíduos,  sobre aqueles que tomam decisões como também sobre os que 

as suportam,  porque através das ações dos indivíduos e dos grupos são as relações 

sociais que se reproduzem e se encadeiam,  é a sociedade toda inteira que se re-

cria e o faz não importando a forma e o grau de consciência que os atores tenham,  

individual e / ou  coletivamente,  dessas necessidades. (Maurice Godelier, 2001, p. 

157) 

 

 

Essas palavras de Godelier, sobre a circulação dos dons nas sociedades primitivas, fazem 

pensar na estrutura que suporta os vínculos,  reproduzindo e produzindo a sociedade. Esse 

parece ser o papel das estruturas psíquicas que se organizam como mentalidade que 

compõe o fundo de uma paisagem social,  onde os vínculos são as figuras que lhe conferem 

movimento e vida. 

 

 

A cultura é um campo de forças que predispõe acontecimentos e os sentidos possíveis que 

eles assumem para seus protagonistas. Se a concebermos como uma totalidade significativa 

seria a partir de onde adquirem sentido, os usos e costumes que ela engendra.  A liberdade 

está na diferença que, enquanto indivíduos, acrescentamos ao que está dado, refere-se à 
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maneira pessoal e original de absorver a herança para verdadeiramente usufruí-la,  

transformando-a.  

 

 

Voltando à estória do caboclo, percebemos  um jogo de forças entre os segmentos sociais 

que cada um representa e simboliza.  Eles encenam uma cena que se origina “fora deles”, 

na cultura originada nos valores que alicerçam nossa organização social.  Entre eles forma-

se um campo denso de pulsões e conflitos. 

 

 

 ... (é) o lugar de onde provém tipos especiais de sofrimento que só podem ser 

entendidos sob o prisma do vínculo.  Este organiza um campo,  que poderemos 

chamar contexto, do qual depende o recorte de sentido. (Berenstein, p. 15)22  

 

 

No intercurso do “causo” eles medem forças e cada um conta com recursos próprios,  entre 

eles prevalece o medo.  O medo do dotô é mais escondido,  mas ficam claras suas razões no 

desfecho da estória. O tema encenado poderia ser formulado:  como atravessar o rio,  

chegando à outra margem sem que nenhum dos dois perca sua humanidade.  Este é um jogo 

sem vencedor porque matar no outro a humanidade aniquila junto à própria liberdade.  O 

dotô poderá até chegar até a outra margem do rio,  mas chega sozinho:  não viu,  ouviu,  

nem conheceu o caboclo;  de certa forma,  não terá atravessado o rio,  continua na mesma 

margem. 

 

 

Para atravessar o rio,  o dotô dependia do caboclo que poderia levá-lo ou não para a outra 

margem, pisou firme e falou grosso.  Caso reconhecesse a dependência teria que 

desenvolver uma  estratégia para conseguir o que desejava;  talvez seus estudos não fossem 

úteis para conhecer e cativar o caboclo.  Usa da sua condição social superior para impor sua 

vontade e durante a travessia reafirma o procedimento de humilhar quem o servia. 

                                                           
22 Vínculo e inconsciente.  Apuntes para una metapsicologia,  Isidoro Berenstein. Texto mimeografado 
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O que faz o caboclo se sujeitar? 

 

 

Esta pergunta, tão natural – mais que isso, necessária - ao observador externo, não ocorreria 

a nenhum dos dois personagens da estória, para eles é natural o dotô mandar e o caboclo 

obedecer. É interessante observar que o caboclo ressente-se não exatamente da ordem, mas 

dos modos de quem mandava, talvez, até pudesse considerar uma distinção prestar um 

serviço ou favor a tão ilustre personagem, aumentando assim o sentimento íntimo de valor. 

Não está em causa a desigualdade, mas a brutalidade com que ela aconteceu.  

 

 

O medo,  uma ameaça indefinida,  provavelmente, fazem o caboclo obedecer e consentir 

em levar o dotô,  mas chega uma hora em que a sujeição faz água e a canoa vira,  aí tem 

que saber nadar.  A canoa virou,  foi deixar ela virar,  foi por causa ...?   

 

 

Essa angústia indefinida e indefinível e,  ao mesmo tempo,  muito palpável é o tributo por 

pertencer a um conjunto em que o lugar a ele designado só prevê deveres,  esqueceu-se de 

prover seus direitos.  Essa angústia é a presença dos elementos transubjetivos, próprios à 

ordem da cultura, na intimidade do sujeito,  orientando a relação consigo mesmo e com o 

outro,  com os outros e sobretudo com o conjunto do qual faz parte.  Pertencemos a um 

conjunto que não nos pertence. 

 

 

Ao evitar a possibilidade do não,  o dotô evita que o caboclo possa escolher.  Falar com é 

reconhecer no outro uma vontade,  portanto, autonomia.  Sua estratégia é desqualificar  

uma para negar a outra.  Então,  o dotô manda.  Quando não se conta com um sistema que 

nos oferece proteção,  segurança e amparo, é imprescindível obedecer,  sem reclamar.  A 

vingança é natural,  casuística.  Como não consentir diante do mais forte quando não se 

encontram elementos sociais para articular uma defesa,  quando não contamos com canais 

institucionais que nos protejam? 
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Não é difícil supor que esse mesmo medo e ameaça estejam também presentes na relação 

do doutor com seus pares,  sobretudo seus superiores, na sujeição às formas vigentes 

propostas pelos outros doutores,  aqueles que vêm de longe.  A sujeição não é um privilégio 

do caboclo quando ela é uma estrutura que se reproduz e dá os principais contornos aos 

vínculos de um conjunto social, delineando as disposições mais profundas dos indivíduos.  

 

 

Como não consentir quando não desenvolvemos outras estruturas mentais para nos 

posicionar diante do mais forte?  Sobretudo quando esta força tem uma inscrição que nos 

paralisa a ponto de não conhecermos a própria.  A dramaticidade deste conflito reside nos 

efeitos sobre a subjetividade do mais fraco, a paralisia do ser traz a paralisia do processo 

social.  É possível observar a repetição deste processo, nos seus aspectos essenciais,  

embora mudem os personagens,  as roupas e os lugares.  

 

 

                                                 *        *         * 

 

 Matriz vincular é o lugar impalpável, onde a força social transforma-se em disposição 

psíquica, esta disposição materializa-se numa tendência para significar os acontecimentos e 

para agir. As instituições sociais necessárias à reprodução da vida têm um papel importante 

na formação do sentimento de valor dos sujeitos que necessitam e usam os seus serviços. 

Algumas instituições não realizam de forma satisfatória o objetivo formal que as justificam, 

essa experiência reiterada suscita representações nos que com elas se relacionam.  Isto 

define uma maneira de pertencer ao conjunto,  ser significado por ele e de significá-lo.  

Quando prevalece o caráter negativo das experiências ocorre um rebaixamento no 

sentimento de auto-estima do usuário e do valor que sente ser a ele atribuído pelo conjunto 

do qual faz parte.  

 

 

 Todo sujeto nace en un espacio hablante (Aulagnier,1993, p.112). 
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O espaço transubjetivo, hablante, fala sobre nós, muitas vezes, reproduzimos suas 

proposições de forma que ele fala em nós – é possível que isto que fala em nós, faz o 

caboclo obedecer e o dotô mandar.  Kaës(2001) desenvolve a perspectiva aberta por Freud, 

em que ele coloca o indivíduo como herdeiro,  servidor e beneficiário de uma cadeia 

intersubjetiva que o precede. Kaës faz a proposição que sobre nesta cadeia  vem apoiar-se 

mais de uma formação da psique; em sua rede circula,  se transmite e se formula matéria 

psíquica: 

 

 

formações comuns ao sujeito singular e aos conjuntos dos quais é parte constituinte 

e parte constituída.  Este ponto de vista leva a considerar ao sujeito do Inconsciente 

como sujeito da herança e,  mais amplamente,  como sujeito do grupo: a aposta 

psicanalítica da questão da transmissão é então a da formação do Inconsciente e de 

seus efeitos de subjetividade que,  atrelados na intersubjetividade,  derivam dele. (p. 

12) . 

 

  

O grupo precede o sujeito e, em grande parte, o determina ao constituir estratos importantes 

do seu psiquismo inconsciente.  Somos herdeiros e servidores dos sonhos e desejos 

insatisfeitos dos que nos precederam, de seus recalques e das suas renúncias, surgimos na 

malha de seus discursos e temos por horizonte a tarefa de enfrentar o desafio dos seus 

conflitos e das contradições da história que nos legaram. 

 

 

“Nenhum povo que passasse por isso como sua rotina de vida,  através de séculos,  

sairia dela sem ficar marcado indelevelmente.  Todos nós,  brasileiros,  somos 

carne da carne daqueles pretos e índio supliciados.  Todos nós brasileiros somos,  

por igual,  a mão possessa que os supliciou.  A doçura mais terna e a crueldade 

mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que 

somos e a gente insensível e brutal,  que também somos.  Descendentes de escravos 

 146



e de senhores de escravos seremos sempre serviços da malignidade destilada e 

instalada em nós,  tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para 

doer mais,  quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens,  sobre mulheres,  

sobre crianças convertidas em pasto de nossa fúria.” (Darcy Ribeiro, 1995,  p. 

120).    

 

 

Brasileiro designa menos uma substância, o indivíduo, que o conjunto de relações,  no 

sentido de formas e procedimentos para lidar com o conflito entre os desiguais na vida 

social.  Os interesses se chocam quando um não cumpre o que prometeu ou já não é 

suficiente o que ele oferece.  Possa ser, em determinadas circunstâncias históricas, que as 

compensações imaginárias mostrem-se insuficientes e os sujeitos anseiem por outras 

formas de satisfação.  
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12 - O QUE O BRASIL FALA DOS BRASILEIROS? 
 

 

 

Fazer parte de uma nacionalidade, de um conjunto transubjetivo no qual o sujeito se inclui e 

a partir de onde se define como integrante de um povo, constitui uma referência psíquica 

importante.  O que é o Brasil senão o conjunto imaginário que habitamos e nos habita. O 

sujeito é um sujeito falado por este conjunto,  menos pelo que dele se diz explicita ou 

oficialmente e mais pelo que o indivíduo encontra e reconhece na sua prática cotidiana. 

   

 

O que o Brasil fala podemos saber pelos brasileiros e pela análise do tratamento que 

recebemos,  quando necessitamos de serviços fundamentais oferecidos pelo estado,  por 

exemplo,  a saúde.  O esforço de muitos funcionários fica comprometido pelo descaso das 

autoridades,  via de regra,  interessadas apenas no jogo político do poder.  Quem entra em 

um hospital público,  muitas vezes,  encontra macas com doentes deitados no chão dos 

corredores, faltam materiais básicos para primeiros socorros; não é raro existir em alguma 

sala,  aparelhos caríssimos e sofisticados,  estragados e sem uso.  A burocracia não previu a 

contratação de técnicos para operarem estes aparelhos ou faltou dotação orçamentária. O 

importante é que os aparelhos foram comprados, com dinheiro público, e provavelmente 

alguns ganharam muito com isso. 

 

 

Esses fatos falam da importância e do lugar que o brasileiro tem para o Brasil oficial.  É a 

fala que emana do que se pratica,  do que não sendo de direito é um fato referendado pelo 

costume.  Esses fatos expressam os valores que alicerçam a organização social brasileira,  

eles repercutem na constituição mental dos que pertencem e constituem o conjunto.  A 

força disruptiva da mensagem oficial reside na dissociação entre o que se diz e o que se faz,  

sobretudo porque é necessário dizer isto para fazer o contrário.  Mudam os que ocupam o 

poder,  mas muda muito pouco a relação que mantém com os que estão excluídos do poder, 

impregnados das formas do falso. 
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... observar os processos de continuidade e mudança dos significados e das práticas 

culturais.  Para nós,  é especialmente importante observar o que se reproduz,  o que 

se mantém apesar das transformações e da implantação de processos 

modernizadores do Brasil:  os arcaísmos,  os traços do atraso,,  as ambigüidades.  

Quais são esses paradoxos que se estabilizam na cultura e que se inserem nos 

destinos dos indivíduos e dos grupos? (Madeira,  e Veloso, M.,  Descobertas do 

Brasil, op.cit. p.17) 

 

 

Todo fato tem um verbo,  desvendar a vivência do fato para encontrar o verbo que nele se 

inscreve é a tarefa de uma análise comprometida com a realidade humana do seu país.  O 

sentido que se inscreve na subjetividade da coletividade pode ser uma reprodução do que é 

proposto pela organização do sistema ou pode sofrer uma transformação.  Essas 

transformações  são a medida do grau de autonomia e liberdade dos indivíduos em relação 

às proposições e valores do conjunto social.   Fazer do que fizeram de nós uma obra em 

constante construção para afirmar no vai e vem da história a direção da autonomia.  

 

 

Honneth (2003) refere-se às tentativas do jovem Hegel de formular uma representação do 

conceito de totalidade ética da sociedade, cito a passagem onde ele acentua a importância 

do que se pratica intersubjetivamente  

 

 

vida a pública teria de ser considerada não o resultado de uma restrição recíproca 

dos espaços privados da liberdade, mas, inversamente, a possibilidade de uma 

realização da liberdade de todos os indivíduos em particular.   ... os costumes e os 

usos comunicativamente exercidos no interior de uma coletividade como o médium 

social no qual deve se efetuar a integração de liberdade geral e individual; ele 

escolhe o termo costume (sitte) com cuidado, a fim de deixar claro que nem as leis 

prescritas pelo Estado nem as convicções morais dos sujeitos isolados, mas só os 

comportamentos praticados intersubjetiva e também efetivamente são capazes de 
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fornecer uma base sólida para o exercício daquela liberdade ampliada; daí ... o 

sistema de a legislação pública ter de expressar sempre os costumes existentes de 

fato. (p. 41) 

  

Estas afirmações constituem um alerta para a distância entre o que está dito e o que é 

praticado, esse abismo entre o fato de direito e o direito do fato é bastante significativo na 

vida social brasileira, em que a lei é menos um conjunto abstrato de prescrições e mais um 

exercício pessoal de poder.  As idéias não têm correspondido aos fatos e quanto mais ardor 

em propagá-las, mais os fatos permanecem delas alheios, a ponto de se perguntar se, 

inconscientemente, as idéias não servem a esta finalidade.  Uma coisa é certa: o burro 

sempre carrega a albarda e ainda que não fale, pensa.  O que dirá no dia em que vier a 

falar?  Vai rugir vomitando fogo e devolver a pancada?  Essas possibilidades e 

representações permeiam a relação entre os desiguais, elas sugerem  o medo não só no mais 

fraco.       

 

 

Quando o serviço oferecido à população pobre é de boa qualidade realiza-se com respeito, 

as vozes que se fazem ouvir são surpreendentes.  Uma reportagem sobre apresentação de 

teatro para o público da periferia23 dentro do Projeto de Formação de Público da Secretaria 

Municipal de Cultura, coordenado por Gianni Ratto, registra o depoimento de alguns 

espectadores no debate após a peça  Mire Veja  

 

 

Como costuma acontecer nessas conversas com o público, há uma certa timidez 

inicial. Sobretudo se levarmos em conta que boa parte da platéia acabara de ver a 

primeira peça teatral de suas vidas.  ... vencendo a barreira inicial, uma jovem 

levanta a mão, se identifica como Sônia e observa: “Adorei a peça! Eu me senti 

como se vocês tivessem tirado o telhado de uma casa e, por isso, eu podia ver, do 

alto  e de uma só vez, coisas que aconteciam em cômodos diferentes. Só que essa 

                                                           
23 Caderno 2 do O Estado de São Paulo, Ano XIV Número 6.102, 1 de maio de 2004,  realizada por Beth 
Néspoli. 
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casa era a cidade de São Paulo. E eu via desde gente procurando emprego, até o 

camelô, o cara de classe média num carrão. Eu via uma cidade sem telhado”. 

 

 

Surpreende a quem não conhece, a capacidade de percepção e síntese numa linguagem 

clara e ligada à vida. Élson Morais, baiano de 39 anos vive em São Paulo há 9 anos, 

operário 

 

 

“Hoje descobri que o teatro tem uma emoção diferente da TV. Aqui a gente precisa 

estar ligado na história”. (p. 1) 

 

 

Não será demais recuperar experiências bem sucedidas de alcance significativo para a vida 

das pessoas, sobretudo para o sentimento próprio de valor sugerido por formas sociais 

como as realizações de Lina Bo Bardi. A dignidade para não ser uma palavra vazia precisa 

de uma realidade onde se materializar.   

 

 

Nunca houve aqui um conceito de povo,  englobando todos os trabalhadores e 

atribuindo-lhes direitos.  Nem mesmo o direito elementar de trabalhar para nutrir-

se, vestir-se e morar. ( Ribeiro,  1995, p. 441).  

 

 

 Se a vida modela o conceito,  ele também tem o poder de configurar novas formas de vida,  

num movimento contínuo da terra para o céu e do céu para a terra.  É extraordinária a 

experiência de observar os movimentos da história sob o prisma que, apesar de não existir 

um conceito de povo, existe um povo que pede um conceito.  Esta força engendra o 

movimento das representações, apesar de resistirem os doutores.   
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 No Caderno 2/ Cultura, de O Estado de São Paulo, 17/03/2002,  há alguns artigos sobre 

Lina Bo Bardi em comemoração aos dez anos de sua morte.  Jotabê Medeiros cita um 

trecho do ensaio acadêmico que ela preparou para a USP em 1957,  Contribuição 

Propedêutica ao Ensino da Teoria da Arquitetura,  onde ela inicia o trabalho com uma 

citação de Manoel de Araújo Porto-Alegre: 

 

 

Não há uma pedra posta pela mão do homem no centro das suas cidades que não 

exprima uma idéia,  que não represente uma letra no alfabeto da civilização. 

 

 

 Marcelo Ferraz,  colaborador de Lina durante muitos anos,  num outro artigo deste 

Caderno,  Nunca procurei a beleza,  mas sim a poesia,  cita um trecho do pensamento de 

Lina que dá a dimensão das suas realizações:   

 

 

Certa vez,  questionada sobre o que era a arquitetura ou qual o seu papel no mundo 

atual,  ela respondeu:  Para mim, arquitetura é ver um velho,  ou uma criança,  

carregando um prato de comida,  caminhando com altivez,  com a dignidade de um 

ator de teatro no palco,  desfilando,  num dia qualquer da semana no Restaurante 

do Sesc Pompéia.    Lina se referia às possibilidades de atuar na realidade através 

da arquitetura,  através da criação de“espaços-recipientes da existência”,  como 

bem definiu Steven Holl; em sua capacidade de alterar comportamentos,  

dignificar,  confortar:  ser útil.    

 

 

O Brasil é mais que o estado,  mas o estado é um representante fundamental para as 

representações e referências que temos sobre nós, devido à importância e conseqüência das 

suas ações na vida de todos nós,  sobretudo das camadas mais pobres,  pois são elas que 

mais necessitam dos seus serviços.  

 

 152



Que país teremos  quando nossas origens e formação forem conhecidas por todos?  Quando 

diminuir o pavor de sermos para nós?  Quando cuidarmos do que é nosso,  atentos e 

orgulhosos do que ajudamos a desenvolver. 

 

 

Vamos observar o que acontece quando quem necessita recebe verdadeiramente atenção.  

Quem trabalhou em serviço público, tratando e atendendo a população, conhece a 

intensidade da resposta do que costumamos chamar o povo brasileiro,  quando o vínculo 

que mantemos não é de menosprezo,  nem de caridade.  A experiência que passo a 

apresentar não é propriamente do serviço público,  mas de uma contribuição a ele.  Trata-se 

do Círculo de Leitura, coordenado por Catalina Pages,  filósofa e psicanalista que 

organizou esta atividade em algumas escolas públicas em Diadema, município próximo a 

São Paulo com elevado índice de violência num projeto do Instituto Fernand Braudel.24   

Transcrevo a seguir a carta convite de uma aluna para seus colegas,   estes alunos de 

algumas escolas públicas de Diadema,  município da grande São Paulo,   estão sendo 

formados para serem multiplicadores da experiência. 

 

 

Venha,  vamos comigo fazer uma aventura!  Os barcos já estão prontos,  vamos sair 

para o mar,  vamos descobrir o que existe em nosso mundo,  aprender com o mar a 

enfrentar a vida!  Mais do que aprender com o mar,  vamos aprender com um 

grande herói,  Ulisses,  e com todos aqueles que o cercam,  os que querem ajudar,  

os que querem atrapalhar!  Ele está a nossa espera!  Sem nós,  ele não conseguirá 

voltar para casa!  E sabe,  ele já está há tanto tempo esperando ...  Não podemos 

deixá-lo esperar mais ...  Sua esposa,  a bela Penélope,  o está esperando em casa,  

e o filho Telêmaco,  que era bebê quando ele saiu já é um varão bonito e forte,  Se 

ele não voltar logo,  sua família estará falida!  Um bando de tolos quer arruinar a 

reputação de sua casa,  e não podemos deixar um herói nesse estado,  ele já fez 

                                                           
24 Círculo de Leitura,  atividade do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial com recursos da Found 
GE,  tem por finalidade promover a leitura e discussão de obras clássicas dos alunos da rede pública.  Esta 
atividade vem sendo desenvolvida há seis meses depois de vencer muita resistência da burocracia da 
Secretaria de Educação. 
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muito por nós,  mesmo que você ainda não saiba o que ele fez!  Também é uma 

grande oportunidade de descobrir o que ele fez que influencia nossa vida até hoje... 

Até hoje?  Sim,  porque você vem comigo para a Grécia Antiga!  Não acredita que 

podemos ir ao passado?  Eu já fiz esse trajeto,  ele é seguro,  só voltei para te 

buscar!  Não,  calma,  não vamos usar uma daquelas grandes máquinas do tempo,  

que se vê em filmes e costumam falhar.  Esses meios realmente ainda não são 

seguros,  sabe?  Vamos usar um meio bem mais antigo,  cujo formato não mudou 

muito dos últimos anos para cá.  Usaremos um livro. 

Não tenha medo dos livros,  companheiro.  Venha comigo,  vamos usar nossos 

livros não apenas para enfeitar as estantes.  Vamos viajar com eles!  Você acha que 

não pode?  Não se preocupe,  não está sozinho,  estaremos todos no mesmo barco,  

vamos nos ajudar a descobrir o mundo tão diferente do nosso que encontraremos 

em nosso caminho.  Além de ser muito divertido,  ainda vamos descobrir que os 

antigos tinham os mesmos problemas que nós!  Se encontrarmos alguma resposta 

que possa anos ajudar,  melhor 

Ah,  que bom,  então você vem comigo.  Prepare suas malas e sua mente,  te 

encontro Sábado,  no Circulo de Leitura,  aqui mesmo,  no CEFAM – Diadema!  

Apareça,  e não tenha medo! 

 

 

Chama atenção neste convite o cuidado com o interlocutor e a delicadeza para com seus 

possíveis sentimentos;  a autora interpreta a Odisséia de Homero,  utiliza alguns dados do 

livro para convocar,  interessar e conseguir a presença de seus colegas.  Venha,  ... vamos 

descobrir o que existe em nosso mundo aprender com o mar, a enfrentar a vida!  A seguir, 

fornece dados do livro e atiça a curiosidade:  um grande herói,  tem uma esposa,  um filho,  

saiu de casa e fez coisas que influenciam nossa vida até hoje.  Para apresentar o livro,  faz 

referência ao passado e ao presente,  à máquina do tempo,  aos filmes,  à tecnologia,  ao que 

eles estão acostumados,   Eu já fiz esse trajeto ... só voltei para te buscar!  ...  Não tenha 

medo dos livros  ...  Você acha que não pode?  ...  não estará sozinho  ... (é) divertido  ...  

Ah,  que bom,  então você vem comigo.   Tão importante quanto o livro são seus 
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companheiros,  um alimenta a vida do outro.   O valor do livro não é abstrato,  sua utilidade 

é ajudar a enfrentar a vida.  

 

                                                   *   *    * 

 

Talvez, não seja por acaso que as escolas públicas sofram ataques destruidores, 

praticamente gratuitos, dos marginais.  Eles atacam a vida nascendo no que ela possa conter 

de princípio de autonomia, o prazer de conhecer e ir além de um cotidiano de miséria e 

monotonia, como se no Brasil isso nunca pudesse vir a se transformar.  Destruir as escolas, 

deixar que elas sejam destruídas, submeter-se, é referendar inconscientemente o ataque 

ancestral a qualquer forma de autonomia brasileira, conhecer e pensar, ainda que se diga 

exatamente o contrário.   

 

 

No plano profundo, onde se gestam as formas e os costumes da cultura, parece haver nessas 

práticas e na condescendência com elas, os efeitos palpáveis da identificação com o 

agressor.  A história tem nos fornecido versões, em acordo com as diferentes épocas, da 

figura do agressor, mas ela também se nutre de uma natureza mítica.   

 

 

O vínculo dá concretude à dimensão psíquica da relação social, resulta do funcionamento 

concreto das instituições:  é o tributo ou legado por fazermos parte de um conjunto social.  

Por exemplo,  cabe ao estado brasileiro fornecer educação;  como são suas escolas,  os 

prédios,  a rotina escolar,  os professores,  a relação que mantém com os alunos,  a limpeza,  

os cuidados de manutenção: vidros,  pintura,  carteiras,  a segurança,  os critérios e práticas 

pedagógicas,  a atenção às dificuldades dos alunos,  às suas famílias?  O funcionamento 

concreto das escolas públicas fala das pessoas e às pessoas que utilizam este serviço,  

designa a elas um lugar mais ou menos importante na estrutura que organiza as relações 

sociais.  
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Norman Gall25  assina o artigo,   Por que abandonamos a escola pública?,  onde analisa 

acontecimentos importantes procurando retratar e esclarecer os fatores responsáveis pelas 

dificuldades da educação pública no Brasil.  A questão pedagógica,  não sendo secundária,  

para ser bem equacionada e resolvida,  necessita da resolução de um outro problema,  a 

segurança.   

 

Até quatro semanas atrás,  Edi Greenfeld,  de 52 anos,  dirigia a Escola Municipal 

Madre Joana Angélica de Jesus,  em Guaianases,  região violenta da periferia de 

São Paulo.  Edi era uma educadora dedicada.  Trabalhou nos fins de semana para 

melhorar o padrão de uma escola de 2.120 alunos,  dotando-a de 15 computadores 

e sala de música,  vigiando a qualidade da merenda.  Ainda dava aulas de História 

à noite em outra escola,  chegando em casa à meia noite.  Segundo notícias da 

imprensa,  seu erro fatal foi resistir aos traficantes que vendem drogas na escola.   

 

Após a morte de Edi,  o diretor do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil 

avisou aos professores das escolas públicas: “É muito perigoso enfrentar esses 

bandidos”.  

 

Na tarde de 1 de abril,  Edi Greenfeld foi assassinada perto da escola com dois 

tiros na cabeça.  Até agora,  o assassino não foi identificado.  Sua morte alinha-se 

entre a grande maioria dos 11.000 homicídios registrados a cada ano na Grande 

São Paulo,  que não são solucionados.  A epidemia de homicídios é terrível,  mas a 

tolerância a eles espanta mais ainda.  Uma procissão de 2.500 alunos,  professores 

e pais parou o trânsito no centro de Guaianases,  seguindo até o distrito policial 

para exigir apuração do crime. 

 

... A falta de resposta oficial,  prática ou simbólica,  ao assassinato de um diretor de 

escola dá testemunha do descaso com o ensino público que virou norma em nossa 

sociedade.  As autoridades escolares parecem pouco preocupadas com o impacto 

moral do assassinato de Edi Greenfeld na vida profissional dos milhares de 

                                                           
25 Norman Gall, O Estado de São Paulo, 28/04/2002, caderno Cidades, p. C-7. 
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diretores e professores da rede pública na Grande São Paulo.  Gente que enfrenta 

todos os dias o tráfico de drogas e armas dentro das escolas,  aulas superlotadas,  

badernas nos corredores,  ameaças e invasão das unidades por delinqüentes,  Uma 

professora de Diadema nos contou que,  na escola onde leciona,  alunos cobram 

pedágio dos outros até par ir ao banheiro. 

 

... Verificamos em nossas pesquisas sobre o ensino público que na periferia de São 

Paulo trabalham muitos professores e diretores de talento e dedicação num 

ambiente de desamparo institucional,  em meio ao descaso de uma burocracia 

negligente que,  em muitos casos,  recorre a manobras para preservar seus cargos 

a todo custo,  sem poder ou vontade de intervir em situações que ameaçam 

professores,  alunos e pais.  Existem algumas escolas públicas boas,  mas outras 

são uma calamidade.  

 

 

A falta de resposta oficial e providências configura o desamparo institucional,  este 

desamparo é uma característica da condição de brasileiros,  colocando a todos nós na 

condição de órfãos.  Superar esta situação é o nosso grande desafio como povo.  Este 

desamparo institucional é uma das conseqüências da cultura senhorial,  personalista,  

individualista.  

 

 

É mais fácil construir escolas,  pois isto confere visibilidade política,  do que mantê-las em 

bom funcionamento de forma que cumpram sua finalidade,  a educação dos brasileiros.  

Esta finalidade teórica,  na prática,  encobre o objetivo político da autoridade responsável.  

O ônus moral desta situação quem carrega é o povo, além de usufruir ao mínimo a 

existência da escola.    

 

 

A perversidade,  contida em um serviço cuja finalidade não se pode verdadeiramente 

usufruir,  atinge o usuário deste serviço modelando as representações através das quais ele 
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localiza um lugar para si  no conjunto social e se identifica. A representação inconsciente 

que circula no espaço da transubjetividade é que ele não é merecedor de coisa melhor.  

Kaës refere-se a esses fenômenos como as transferências e transmissões entre os espaços 

psíquicos.  

 

 

Este é um exemplo das representações que,  ao se formarem no espaço transpsíquico da 

cultura,  se reproduzem no indivíduo e acabam falando por ele.  A perversidade é da 

organização social,   que altera na prática a finalidade teórica ou retórica de um serviço,  de 

uma instituição;  em vez de servir ao usuário, serve a autoridade.  Essa inversão de 

finalidade resulta em um serviço desmerecido e quem toma para si o desmerecimento é o 

usuário.  A dinâmica perversa,  origina-se no contexto social,  mas atinge em cheio o 

sentido do valor que o sujeito tem para si próprio,  minando no nascedouro o valor que ele 

pudesse atribuir a si, minando no nascedouro um melhor ânimo e coragem para exigir.  

 

 

Entre nós, tanto do ponto de vista social como psicológico, é impraticável ao pobre exigir; a 

alternativa é pedir e o que vier a receber terá a forma do favor, portanto, da humilhação e da 

conseqüente dívida de gratidão.  A lógica dessa dinâmica reside em que gente de segunda 

não exige, pede.  Esta dinâmica é em grande parte responsável pelo déficit narcísico que 

acompanha o brasileiro,  o lugar onde poderia estar o amor e o orgulho de si, encontra-se 

ocupado em grande parte pelas diferentes formas da vergonha. 
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13 - A IDENTIFICAÇÃO COM O AGRESSOR 
 

 

 

Na nossa história a referência ao sentimento paranóide seria a identificação com o agressor, 

tema muito presente na vida social brasileira.  A identificação com agressor é um recurso 

para lidar com a ansiedade proveniente de situações ameaçadoras.  Esse mecanismo foi 

descrito por Anna Freud (1946) e comporta dois momentos,  a absorção inconsciente da 

atitude de um outro ameaçador e a reprodução da mesma no mundo.  O sujeito introjeta a 

figura ameaçadora,  assimilando-a em sua personalidade de maneira a reproduzir 

ativamente a agressão, com o  objetivo de se defender da ansiedade.   

 

 

Ao personificar o agressor,  ao assumir os seus atributos ou imitar a sua agressão,  

a criança transforma-se de pessoa ameaçada na pessoa que ameaça. (p. 96)   

  

 

A identificação com o agressor faz parte,  por um lado,  da formação do super ego,  pois 

está ligado à constituição psíquica da noção de autoridade,  e,  por outro,  constitui um 

estágio intermediário no desenvolvimento da paranóia.  

 

 

Assemelha-se ao primeiro (super ego) no mecanismo de identificação e ao segundo 

(paranóia) no da projeção.  Ao mesmo tempo,  identificação e projeção são 

atividades normais do ego e os seus resultados variam grandemente de acordo com 

o material sobre que se aplicam. (p. 102) 

 

 

Esses procedimentos foram descritos por Anna Freud,  através da análise de indivíduos 

singulares,  referindo-se ao espaço mental intrasubjetivo.   É possível observar a presença 

desses mecanismos também no espaço psíquico transubjetivo,  próprio das formas culturais 
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presentes no dia a dia da vida social brasileira.  Eles se mostram úteis para 

compreendermos aspectos importantes da nossa convivência social.  O aspecto paranóide 

consiste em projetar na figura da autoridade, sobretudo tradicional, o agressor. A projeção e 

o medo, que lhe é correlato, inibem as iniciativas de autonomia acentuando a servidão 

psíquica e moral.  

 

 

A importância do medo associado à figura da autoridade paternalista apareceu com nitidez 

num trabalho clínico de grupo que realizei, durante quatro anos, com diferentes grupos de 

profissionais da rede pública de saúde26. A finalidade destes grupos é identificar os fatores 

de ansiedade vividos pelos profissionais no exercício do trabalho, isto permitiu acompanhar 

alguns movimentos e processos ligados às transformações objetivas e subjetivas, que vem 

ocorrendo nas instituições públicas com que tratamos. A análise da relação com a 

autoridade permeia quase todos os relatos e responde pelos principais conflitos vividos 

pelos profissionais. Os conflitos estão ligados às transformações sociais voltadas à 

descentralização dos serviços e da estrutura de poder. Como a autoridade é o poder 

instituído, as transformações evidenciam conflitos nas formas tradicionais de mando-

obediência inscritas na subjetividade desses profissionais. Observamos o esforço de 

constituição de novos valores e significantes bem como o sofrimento que os acompanha, 

por eles ainda não terem apoio nas formas estabelecidas da cultura.   

 

Observei a presença de sentimentos paranóides nos vínculos institucionais, de forma que a 

figura do agressor, associada aos estratos superiores da hierarquia institucional, extrai sua 

força de aspectos mais imaginários ou míticos que propriamente empíricos, embora estes 

também existam.  

 

 

Esses profissionais carregam o ônus de muitas carências e ausências, uma das principais, 

diz respeito à proibição de tomarem nas mãos a matéria Brasil, o que significa assumir a 

autoridade do trabalho que realizam, pois o que é o Brasil senão quem trabalha, a 

                                                           
26 Médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais. Alguns com cargo de chefia. 

 160



população necessitada de atenção e a tarefa de encontrar caminhos para os impasses 

médicos, sociais e psicológicos? 

 

 

O impedimento para assumir a autoridade sobre a práxis profissional refere-se à 

permanência de aspectos da cultura patriarcal, em que a autoridade tende a ser absoluta e 

inquestionável. O vínculo que pressupõe a obediência entende como ameaça, a liberdade 

presente no gesto de autonomia. É inerente ao gesto o significado de tornar-se senhor de si 

mesmo. O poder sob o prisma patriarcal não convive bem com outros poderes, estes se lhe 

apresentam como perigosos, urge eliminá-los, não mais pela coerção física, agora através 

da ação psíquica, que castra a energia transformadora a se consumir no sentimento de 

medo.  

 

 

Tomo o contraponto empírico como referência para a discussão teórica. A atitude paranóide 

consiste em projetar, na figura de um superior o ataque a quem, brasileiro, se proponha 

potencializar o que o Brasil tem de melhor.  

 

 

A projeção, enquanto mecanismo psíquico endossa, no âmbito da formação transubjetiva 

da cultura, a práxis histórica, em que os resultados do trabalho beneficiam inicialmente o 

colonizador, depois, os que o sucederam nas posições de mando e poder. Há impedimentos 

objetivos e subjetivos para a população beneficiar-se com o resultado do seu trabalho, de 

forma a melhorar a vida de quem trabalhou. Tal projeto expressa um ideário de poder, 

ideológico-político, em que muitos existem para obedecer e servir a alguns.  

 

 

A experiência de análise das formações inconscientes dos grupos de profissionais revelou  

relações com a autoridade impregnadas do sentimento de medo, cuja origem encontra-se na 

cultura, acarretando formas de ansiedade de difícil resolução. Para esclarecer a natureza 

dessas ansiedades, aproveito a interessante análise de Celina Ramos Couri (1977) do conto 
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O espelho de Machado de Assis, ela descobre no texto uma menção disfarçada e, quase 

impossível de ser percebida, ao Barba-Azul “o mais monstruosos e animalesco de todos os 

maridos dos contos de fada” (p.76).  

 

 

As palavras temor e medo correspondem a sentimentos passíveis de serem vividos, não 

alcançam designar essa “coisa” diante da figura do Barba-Azul, que talvez, seja algo da 

ordem do corpo: a paralisia própria do terror que não se formula pensamento e, 

paradoxalmente, pode passar despercebida. Afinal, como diz a personagem antes de se 

casar com ele “a barba não é tão azul”. Mas é sim, “um monstro sanguinário que atua 

quando sua natureza assassina é descoberta... sua fúria mortífera é apenas adiada, e na 

medida da ignorância ou desconhecimento do outro” (p. 76).  

 

 

Para não ficarmos no verde que verdeja e no azul que azuleja é preciso arriscar.  Barba-

Azul é um monstro sanguinário, antes de ser descoberto ele desperta uma sensação estranha 

e indefinível, que pode ser colocada como a coexistência da atração e repulsa na jovem; 

enfim, a moça vence a resistência e dobra-se à sua sedução, a sedução do mais forte.  A 

repulsa diz respeito ao pressentimento do dano, que se evidencia no momento fatal, quando 

quase não há mais jeito.   

 

 

Barba-Azul encarna a figura do agressor no que este possui de ressonância mítica, desperta 

uma sensação indefinível de ameaça, que tende a acentuar a paralisia ou passividade diante 

do terror, algo equivalente ao vínculo da massa com o líder.  O processo de perda da 

ingenuidade é lento e doloroso e deve propiciar uma percepção diferente dos fatos: a barba 

é mesmo azul! e o verde da esperança precisa estar alicerçado em situações reais.  Só a 

perda da ingenuidade permite distingui-las da ilusão. 
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Talvez Barba-Azul represente o caráter totalitário, excludente e cruel de nossas 

instituições culturais, as quais não podemos evitar: somos sócios da sociedade, 

título vitalício intransferível, pelo qual pagamos caro em qualquer circunstância.  

Os cadáveres no quarto condizem com suas (nossas) vítimas. Lembremo-nos que 

Walter Benjamin afirmou que todo documento de cultura é um documento de 

barbárie, que deve sua existência não só aos esforços dos gênios que os 

produziram, mas também à anônima servidão de seus contemporâneos. (Celina 

Couri, 1977, p.78) 

 

 

Tentar compreender a ameaça indefinível, da qual Barba-Azul  é um representante, faz 

pensar em representações inconscientes, algo abstratas e de não fácil apreensão, que 

gravitam em torno dessa ameaça. No caso do Brasil, ocorre a associação entre 

independência e morte. A carga simbólica do grito independência ou morte pode trazer 

oculta a representação, independência é morte. Barba-Azul seria uma apresentação, da 

equivalência no nosso inconsciente, entre os termos independência e morte.  Apesar de 

abstrata, tal formulação pode ser útil para esclarecer aspectos significativos de práticas 

sociais e de procedimentos subjetivos. A meu ver, contribui para a compreensão dos 

fenômenos observados no trabalho com as instituições públicas analisadas. 

 

 

Estas seriam formações inconscientes da ordem da cultura com implicações nas nossas 

práticas sociais, sobretudo, num caráter algo fóbico na relação que, enquanto brasileiros, 

mantemos com a Autoridade e com o que diz respeito às formas da autonomia, por 

exemplo, conhecer-se. Mas não só.  Sugiro que o trabalho com a população, cuja natureza 

não seja paternalista ou assistencial, enfrenta sérias dificuldades, pois segue a mão contrária 

às premissas referendadas pela cultura. 

 

 

Uma constatação inquietante foi perceber que os fatores reprimidos nos profissionais de 

saúde pública com que tratei, referem-se às suas capacidades e realizações. Eles procuram 
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mostrar menos do que sabem, preferem reafirmar uma posição de carência e impotência, a 

deixar ver os resultados significativamente positivos do trabalho realizado.  Fazer bem 

significa ter mais capacidade do que se pode esperar de um “coitado”, questiona o lugar de 

coitado, e portanto muda a relação com quem não é. Significa ocupar um lugar que ainda 

não tem uma representação, algo equivalente a uma pessoa sem nome. Fazer cria a 

necessidade de pensar. Inaugura um gesto novo, inusitado, ainda sem referendo ou apoio 

das representações culturais.   

 

 

Na ordenação paternalista dos vínculos, coitado designa o lugar social do mais fraco, já 

vimos como este é o termo que reveste a experiência subjetiva do segurado do INSS e 

como, a partir dele, a dó é o instrumento para conseguir senão algum benefício, certamente, 

para evitar maiores danos. Uma versão adaptada do coitado para o funcionário público é a 

da impotência e da carência. Sair desta posição é terrivelmente ameaçador, pois ameaça a 

disposição de poder estabelecida.  

 

 

Fazer bem feito e saber disso muda o status subjetivo de quem faz, porque tal conduta 

pressupõe discernimento, ter a posse do próprio corpo portanto responder de forma madura 

pelo ser sexual que somos, ter idéias, realizá-las, enfim ser senhor de si próprio. Pensar e 

agir com moto próprio. No contexto da subjetividade institucional,  essas coisas evocam 

sensações próximas ao tabu, como se a independência de pensar e agir fosse um desrespeito 

à hierarquia27 - portanto com risco de morte, senão física, profissional. A ordenação 

tradicional do vínculo vê na independência do menor, um desrespeito ao superior; a 

proposição moral desse procedimento transforma em pecado o desenvolvimento. Quando 

percebemos as razões, ou a rede significante em que se insere o medo, ele deixa de parecer 

um despropósito.  
 

 

                                                           
27 Não é sem fundamento tal sentimento, porque historicamente tem sido uma prerrogativa das classes 
dirigentes no Brasil. 
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Problemática não seriam as práticas em si, mas a autonomia que elas pressupõem da parte 

de quem, em princípio, existe para obedecer ao que está previsto nos estratos sincréticos 

do conjunto. Este é o ponto em que parece residir o conflito e a razão da ansiedade que faz 

o funcionário ocultar seus fazeres e seu saber. Nada disso é declarado abertamente, nem é 

declarável e não foi nada fácil chegar a estes pontos junto com o grupo. Sem o recurso da 

clínica do inconsciente e do que nele permanece reprimido não seria possível conhecer 

estes fenômenos.  

 

 

Os  conflitos observados e o sofrimento das pessoas, a meu ver, devem sua razão aos efeitos 

de aspectos da cultura patriarcal sobre a estrutura subjetiva do grupo. Esta interpretação 

necessariamente distingue o nível empírico – em que o trabalho é realizado com 

competência e sucesso e tem como contraparte o prazer que deve ficar reprimido – do nível 

imaginário , neste pesa o pecado da independência. Seus correlatos são a ansiedade, o 

medo e a culpa nos que ousaram introduzir elementos novos numa história antiga.  

 

 

Os relatos trazem à tona uma ameaça em que não está claramente definida a figura do 

agressor, talvez por isso, torna-se ainda mais disruptiva. A falta da figura empírica do 

agressor aumenta o medo de assumir responsabilidades, de ter uma atitude mais ativa que 

passiva, pois o referente empírico relativiza a força do vínculo tradicional, de natureza mais 

imaginária que empírica, mais mítica que objetiva. Os fatos não desmentem a tendência 

psíquica, pois se os chefes ou os políticos, oficialmente, apreciam os bons serviços 

prestados à população, talvez, seja mais verdade que eles fazem muito pouco nessa direção, 

evidenciando com isso um movimento contrário. Melhor, apreciam a execução bem feita de 

ordens, apreciam a efetivação das diretrizes gerais que propõem, mas é duvidosa a 

tolerância dos grandes, quando seus funcionários concebem e aplicam soluções não 

previstas por eles nas suas práticas profissionais.  
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É sempre motivo de apreensão a reação dos colegas que não participam dos cursos, nem 

dos grupos:  indignados com o que lhes parece um desperdício de tempo diante das 

“verdadeiras” necessidades do trabalho,  perguntam “o que vocês vão fazer lá?”  Parece 

penetrar na pele a sensação de estar fazendo algo de errado, eles ao fazerem e nós ao 

darmos o curso.   

 

 

Há algo nessa coisa chamada instituição que tende a ver uma reunião para pensar o trabalho 

como uma conspiração.  Pequenas coisas como um encontro no corredor, um mal estar 

indefinido, ou o tom de voz, podem funcionar como indícios de uma condenação 

subliminar, em seguida o pensamento criativo e a ação empreendedora travam, como se só 

fosse possível fazer. Aliás, essa é uma queixa recorrente em todos esses grupos, fazer, 

fazer, fazer, como um modus operandi institucional, em que tudo é para ontem. Talvez, por 

isso, passa desapercebido o medo de pensar e de conhecer implícitos nas finalidades dos 

cursos e dos grupos de reflexão. 

 

 

Sabemos como a demanda de serviços é imensamente superior às capacidades de oferta das 

instituições públicas, disso se faz um modus vivendi,  uma práxis em que parar para pensar 

torna-se “perda de tempo”; em verdade, seria extremamente necessária à eficiência do 

serviço. Tal ideologia sugere a hipótese de haver no Brasil uma proibição de pensar; ou 

melhor, esta tem sido atribuição do segmento dirigente, enquanto aos outros fica designado 

cumprir o que foi por eles planejado.  

 

 

Haveria  por parte dos dirigentes, medo de reunir os funcionários? Talvez não saibam o que 

fazer com o que surge na reunião: como dar continuidade e conseqüência ao que nasce do 

encontro.28 Percebemos como todos os projetos estão sempre começando, pois 

inevitavelmente são interrompidos no início de uma nova administração.  Nada amadurece.  

                                                           
28 Isto corresponderia a um nível genital de organização da libido, um encontro fecundo gera frutos, como 
sabemos essa forma requer amadurecimento não só das pessoas,  mas da sua prática institucional. 
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Tudo está sempre começando ou recomeçando no país do futuro,  onde “nada pode 

prosperar”.29  

 

 

Este é um tema importante e recorrente no gerenciamento das instituições públicas no 

Brasil;  parece haver uma inveja endógena que nos faz atacar e destruir o que realizamos,  

desmerecendo o valor do que é feito ou matando mesmo a continuidade do que fazemos,  

através de intervenções de ordem política ou  devido a conflitos entre os profissionais. 

 

 

Talvez esta seja uma reação condicionada há muito tempo, resquícios da cultura 

escravocrata, da divisão entre o trabalho físico e o mental, da divisão de poder entre as 

classes e por aí vai. Se assim for teremos a transferência dos âmbitos sociológico e histórico 

para o psicológico,  para as reações mais íntimas que norteiam a conduta e delimitam a 

liberdade das pessoas, dando caráter repetitivo à nossa práxis institucional, ordenando a 

natureza dos vínculos e restringindo a liberdade. 

 

 

                                          *            *                * 

 

 

 Os profissionais compartilham uma situação de profundas mudanças no gerenciamento do 

serviço e uma condição de solidão - sem ter a quem se reportar para expor e discutir as 

dúvidas - angustiante para a maioria. Está em construção uma outra representação de 

autoridade, mais democrática, contrapondo-se à experiência tradicional da autoridade 

autoritária. O gesto novo nessa direção construído cotidianamente sem alarde, e sem muita 

consciência, é o sentido profundo da solidão, menos relativa ao número que ao processo 

único.  O serviço público não enfrenta os constrangimentos que, por exemplo, pesam sobre 

o operário, como a pressão econômica pelo lucro, por isso, nos profissionais da rede 

pública é mais nítida a força da cultura enquanto obstáculo significativo para a autonomia.  

                                                           
29 Verso de Caetano Veloso na canção Tieta. 
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O trabalho clínico com os grupos institucionais oferece oportunidade rara de conhecer a 

natureza do que tem sido reprimido na ordem da cultura tradicional, como a capacidade de 

iniciativa e resolução dos setores considerados menores, no caso, aqueles que trabalham 

diretamente com o público em contraposição aos que planejam e dirigem. O movimento do 

reprimido é de integrar-se à ordem dos fatos, o que provoca significativas mudanças no 

sentido dos acontecimentos e valor dos que fazem, do que fazem e para quem fazem.  

 

 

O sentido da modernidade pode ser descrito como o movimento do que tem sido reprimido, 

na ordem tradicional, em busca de vir a ser reconhecido. A dificuldade está em que tal 

processo promove a necessidade de outras acomodações na distribuição do poder e de 

libido narcísica, termos entre si, a meu ver, indissociáveis na análise psíquica da vida 

social. Alguma autonomia pressupõe consistência para exercê-la e um narcisismo 

minimamente estabelecido para formulá-la - a cota de amor próprio, sem a qual não é 

possível sair da servidão. Esses termos psíquicos, autonomia e o narcisismo, para se 

efetivarem necessitam de um correlato de poder social. Este é o ponto de confluência entre 

os fatores psíquicos e sociais, de forma que o verbo aprisionado em ato, na ordem 

tradicional, procura formular-se como o ato do verbo numa configuração mais moderna .   

 

 

Transformações desta ordem envolvem mudanças importantes nos estratos sincréticos a 

partir do qual nos relacionamos, nos vemos e pensamos. É compreensível que este processo 

seja além de difícil, ameaçador, para todos segmentos sociais envolvidos, o que traz a lume 

sentimentos paranóides marcantes na nossa trajetória social. Estivemos tratando do 

sentimento de ansiedade, não é demais lembrar que na ansiedade, o medo permanece fora 

do campo da consciência. Quando pertence à ordem da cultura sua transformação é mais 

lenta.  

 

                                                   *            *                * 
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Ao tratar da influência holandesa no Recife, Gilberto Freyre (1988) coloca que a vida nos 

seus motivos mais profundos e nos seus valores essenciais não havia sido alterada, nem na 

uniformidade da fé católica, nem na moral peninsular; chama atenção para a estratégia dos 

mais fracos para manter e praticar suas crenças religiosas: driblar a possibilidade de 

enfrentamento. De uma certa forma, é a estratégia, inconscientemente adotada pelos 

profissionais, quando os elementos de tensão e possíveis enfrentamentos com os superiores, 

são reprimidos. 

 

 

A não ser por elementos de diferenciação fracos, diante do grupo luso-católico: 

judeus que só em casa mangavam de Nosso Senhor, negros mandingueiros, 

indígenas das santidades. Nem os judeus, nem os negros, eram gente que 

hostilizasse propriamente a religião dominante: grandes diplomatas ou 

contemporizadores, como tendem a ser as nações, os grupos, as mulheres e os 

meninos mais inteligentes, quando muito oprimidos, o que eles principalmente 

realizaram foi obra de substituição: seus santos ou ritos ficaram com os nomes e a 

aparência dos Católicos. Só por dentro diversos. 

 

A grande aventura pernambucana não dera para quebrar a homogeneidade 

aparentemente frouxa, mas na verdade, resistente, em que vinha se desenvolvendo a 

“consciência de espécie” luso-católica entre os colonos do Brasil. (Freyre, 1968, 

p.5) 

 

 

Quando o medo não chega a ponto de eliminar os valores próprios dos mais fracos, eles se 

mantêm na intimidade da vida psíquica e social, a estratégia é a de evitar o confronto. Há 

sabedoria em não se confrontar. O medo tem sempre em mente um objeto a ser evitado ou, 

se for o caso, quando o equilíbrio de forças não é tão desigual, confrontado; o terror é da 

ordem da paralisia mental, quase hipnótica sem qualidade de resistência. 
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Os procedimentos do ego têm por objetivo afastar os motivos de ansiedade,  via de regra,  

ocultando da consciência o que provoca dor psíquica.  A análise dos nossos vínculos com 

as autoridades tem conseqüências na vida social.   

 

 

Pode ser útil tomar em consideração algumas práticas sociais, cuja propriedade significante 

pode ser reconhecida sem dificuldades, para sugerir uma possível ligação entre elas e a 

constituição de determinados processos psíquicos no conjunto de pessoas que as 

protagonizam e vivem. 

 

 

Ora, se o próprio do paternalismo é a falta de fronteira clara, no pólo forte da 

relação, entre a autoridade social e a vontade pessoal, e se esta última é um 

conjunto mais ou menos contraditório de desejos inadmissíveis, de cegueira e de 

justificações infundadas, a situação do inferior ganha outra dimensão. A integração 

social deste se faz pela subordinação direta às servidões e confusões afetivas – que 

fazem autoridade e seria ingratidão não respeitar – da parte superior. (Schwarz, 

2000, a, p.142) 

 

 

A servidão, no caso, se dá no plano social e também no plano psicológico: às servidões do 

superior aos seus desejos pessoais, confusos e, muitas vezes, inconfessáveis. Borram-se as 

fronteiras entre o íntimo e o público, o social e o psicológico. Faltam as condições sociais e 

psíquicas para estabelecer a discriminação entre o público e o privado, fato comum na vida 

brasileira e associado à prática de corrupção pelas autoridades.  De acordo com a ideologia 

paternalista “o chefe da família não pode ter outro interesse que a felicidade dos seus. E 

como não há autoridade acima dele – salvo a religião – a sua convicção tem força de lei” 

(Schwarz, 2000,a, p.142). 
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A figura do patriarca pela densidade simbólica, pelo misto de admiração e terror que seu 

poder inspira nos que estão sob seu domínio, aproxima-se da natureza do tabu30. Suas 

prerrogativas e funções na ordem social conferem à pessoa do patriarca, função equivalente 

a de uma instituição, facilmente ele se confunde com a própria lei e com a ordem do direito.  

 

 

Na expressão popular,  hoje irônica – vá queixar-se ao bispo -  esgotados os apelos 

à polícia,  ao governo,  à justiça,  sobrevive a antiga idéia do prestígio eclesiástico 

maior que o civil dentro da qual formou-se o espírito da gente peninsular.  

Principalmente na Espanha.  No Brasil já esse prestígio não seria tão grande.  As 

condições de colonização criadas pelo sistema político das capitanias hereditárias 

e mantidas pelo econômico,  das sesmarias e da grande lavoura – condições 

francamente feudais -  o que acentuaram de superior aos governos e à justiça Del-

Rei foi o abuso do coito ou homizio pelos grandes proprietários de engenhos;  e não 

pelas catedrais e pelos mosteiros,  Criminoso ou escravo fugido que se 

apadrinhasse com senhor de engenho livrava-se na certa das iras da justiça ou da 

polícia.  Mesmo que passasse preso diante da casa-grande bastava gritar:  - Valha-

me,  seu Coronel Fulano. (Gilberto Freyre, 1983, p. 194)  

 

 

Chama atenção que esta descrição, característica da relação com criminosos, é emblemática 

do que restou como forma de sobrevivência social ao homem pobre; ele partilha com o 

considerado criminoso a mesma condição marginal. As classes dirigentes  brasileiras têm 

sido  

 

 

                                                           
30 Em Totem e tabu, (1913), vol. XIII,Freud trata do assunto e discute a ambivalência de sentimentos e 
impulsos em relação ao objeto considerado tabu. “Não se faz necessária nenhuma ameaça externa de punição, 
pois há uma certeza interna, uma convicção moral, de que qualquer violação conduzirá à desgraça 
insuportável”. (p. 46)  
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... irresponsáveis pelo destino da população que,  a seus olhos,  não constitui um 

povo,  mas uma força de trabalho,  ou melhor,  uma fonte energética desgastável 

nas suas  façanhas empresariais. (Ribeiro, 1995,  p. 256) 

 

 

Brasileiro é uma palavra formada pelo sufixo eiro, que designa profissão, isto faz lembrar a 

análise do vínculo das relações de trabalho, em que o empregado,  aos olhos do patrão,  é 

por hipótese suspeito, precisa portanto ser vigiado, controlado e punido sempre que 

possível. 

 

 

Não há limite para as exigências de produção porque não existe limite para as 

incertezas,  desconfianças e dívidas com que o Capital tem tratado o Trabalho.  ... 

as dívidas do sistema,  sutilmente transformam-se em dúvidas:  ele é bom ou mau 

trabalhador?   

 

... aparentemente,  trata-se da ansiedade quanto ao seu desempenho profissional;  

numa perspectiva menos superficial encontramos a angústia relativa às suas 

qualidades morais:  ele é bom?  É a empresa quem define essa resposta,  segundo 

seus interesses.  Convém a esses interesses manter a suspeita sobre o trabalhador,  

de forma que ele cada vez trabalha mais,  comprometendo até sua saúde para 

provar que não é vadio.  O problema consiste no trabalhador endossar o 

julgamento da empresa a seu respeito e tomá-lo  como referência do seu próprio 

ser.  O julgamento da empresa torna-se vital para sua identificação porque,  

quando veste a camisa,  vão junto os óculos e dessa forma introjeta a ótica através 

da qual a empresa o percebe.  ... assim,  reproduz intrapsiquicamente,  pela pressão 

do superego sobre o ego,  o modelo institucional empregador-empregado.. A 

dependência em relação à empresa não se restringe à necessidade econômica,  

também é psicológica. ( Durand, 2000, pp. 29-30).   
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A autoridade funciona como um farol,  um norte que assume para os que dela dependem as 

características de líder,  aquele que reúne,  agrega,  transformando a pluralidade em uma 

forma organizada que lhe confere unidade. Estas características definem o grupo 

psicológico com características de massa no pensamento freudiano. 

 

 

Freud,31  propõe que o papel agregador e organizador do líder se deve a Eros,  ao amor que 

os outros têm por ele,  dessa forma,  transforma-se no ideal de todos os outros que passam a 

compartilhar a condição de pertencer ao grupo por meio do amor. O laço que une todos ao 

líder estará presente nas relações dos membros entre si.   O vínculo entre eles está,  em 

alguma medida, relacionado ao vínculo com o líder.  Quanto mais forte for o líder aos olhos 

dos que a ele se subordinam,  mais fracos estes se tornam perante si próprios.  O a mais de 

catexia colocado lá faz falta aqui.  Esse é o substrato narcísico que nos falta.  

 

 

Freud (1921) investiga as repercussões sobre os indivíduos da sua condição de membros de 

um grupo,  ocupa-se particularmente do fenômeno da sugestão e do contágio,  para isso se 

propõe esclarecer os processos psicológicos presentes na hipnose.  

 

 

Pelas medidas que toma, o hipnotizador desperta no sujeito uma parte de sua 

herança arcaica que também o tornara submisso aos genitores e experimentara 

uma reanimação individual em sua relação com o pai;  o que é assim despertado é 

a idéia de uma personalidade predominante e perigosa,  para com quem só é 

possível ter uma atitude passivo-masoquista,  a quem se tem de entregar a própria 

vontade,  ao passo que estar com ele,  olhá-lo no rosto,  parece ser um 

empreendimento arriscado.  Só de uma outra maneira semelhante podemos 

representar a relação do membro individual da horda primeva com o pai primevo. 

... O líder do grupo ainda é o temido pai primevo;  o grupo ainda deseja ser 

governado pela força irrestrita e possui uma paixão extrema pela autoridade;  na 

                                                           
31 Sigmund Freud,  1921,  Psicologia de grupo e análise do ego,  vol. XVIII, edição Standard Brasileira, Ima 
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expressão de Le Bon,  tem sede de obediência.  O pai primevo é o ideal do grupo,  

que dirige o ego no lugar do ideal do ego.  ... Aqui fica como definição para a 

sugestão:  uma convicção que não está baseada na percepção e no raciocínio,  mas 

em um vínculo erótico (op. cit. p. 161) 

 

 

A força do líder está em ocupar o lugar do ideal do ego dos membros do grupo que,  

identificados entre si,  têm diante do chefe os sentimentos de admiração e temor,  sendo 

que, muitas vezes,  a admiração cumpre a função de mascarar o pavor.  Neste nível de 

funcionamento psíquico,  inconsciente,  não existe distinção entre termos antinômicos,  

nem contradição.  

 

 

O líder, do ponto de vista psicanalítico,  designa o elemento agregador,  ao redor do qual 

giram os outros.  A autoridade responde pelo cumprimento de funções sociais,  sua posição 

lhe confere poder sobre os outros;  no vínculo que estes mantêm com ela ocorrem 

ressonâncias da relação arcaica com o líder,  que se torna o depositário do narcisismo dos 

membros que compõem o conjunto onde ele ocupa a posição do centro.   

 

 

No Brasil,  essa relação com a autoridade tem um caráter trágico.  Sevcenko (2000) 

comenta a invasão do Exército Federal em 1924 a São Paulo,  procurando restaurar a 

liberdade eleitoral e atacar o poder dos caciques do café que impunham ao país pesado ônus 

para manter seus interesses. 

 

 

Numa única noite,  em 5 de julho de 1924,  os jovens oficiais,  vindos do Rio de 

Janeiro com suas tropas,  conquistaram a capital paulista.  Após esboçar alguma 

resistência,  o Presidente do Estado fugiu com os batalhões que lhe continuaram 

fiéis,  indo se assentar nos arredores da cidade, onde ficou no aguardo de tropas 

leais, que lhe seriam enviadas pelo Presidente da República,  o também paulista 
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Washington Luís.  Assim que os reforços chegaram,  sem hesitação,  sem alertar a 

população,  sem qualquer aviso prévio a quem quer que fosse,  ele ordenou o início 

de um bombardeio maciço e permanente sobre toda a cidade,  com aviões e 

artilharia pesada,  já que não conseguia determinar as posições dos rebeldes.  

Assim,  por quase todo um mês,  São Paulo foi sistematicamente bombardeada,  sem 

qualquer consideração pelos prédios,  residências,  serviços públicos,  instalações 

urbanas ou pelo destino da população,  homens,  mulheres,  crianças,  idosos.  A 

cidade foi devastada,  e dezenas de milhares de civis tombaram mortos,  mutilados 

ou feridos. Quando recebeu uma petição de cidadãos clamando pelo fim dos 

bombardeios,  o Presidente do Estado respondeu: ”Deixe que São Paulo arda,  

depois construiremos a cidade de novo! (Sevcenko, 2000, p. 96)  

   

 

Sevcenko chama atenção de como este episódio é emblemático da atitude da elite diante da 

população.  Quando não encontramos saída e o ideal, do ponto de vista psicológico, reside 

na admiração por quem é forte,  ainda que essa força seja para matar e maltratar, surgem 

implicações destrutivas com nítidos matizes masoquistas.  A servidão não é uma escolha, 

mas a saída que resta quando não existem saídas históricas, intensificando o sentimento 

íntimo de medo diante do mais forte.  

 

 

 

                                                *       *        * 

 

No centro da vida social brasileira existem conflitos,  importa perceber as repercussões 

destes conflitos sobre os que os protagonizam e as formas de organização mental para 

responder a eles.  As reações mais significativas podem ser consideradas como respostas ao 

sofrimento gerado pela organização da vida social.   Existem questões básicas propostas a 

todos nós brasileiros:  como lidar com as autoridades,  a Lei,  as instituições,  enfim com o 

que tem a natureza do público, sem efetivamente sê-lo.   
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Essa diferenciação rudimentar entre função oficial e vida privada permitiu a 

extensão do poder oriundo do cargo público para a dominação com fins 

estritamente particulares. ... Transformar a autoridade inerente ao cargo em 

instrumento usado diretamente em proveito próprio é tão da ordem das coisas 

quanto servir-se  da superioridade garantida pela riqueza, pela posição na 

sociedade ou na política, para pressionar o agente governamental.  

 

... também integrada a esse sistema de dominação, está a transferência da 

inimizade pessoal para o plano das organizações do governo, usadas como armas 

contra os adversários (Maria Sylvia de Carvalho Franco,1974, p. 128). 

 

 

A conseqüência maior talvez diga respeito à sobreposição e confusão entre o público e o 

privado, família e governo, instituição e pessoa, direitos e deveres.  O tabu ligado à figura 

da autoridade patriarcal é indissociável do que se propõe como tabu na vida social 

brasileira, a saber, a obstrução das condições de autonomia das classes subalternas. 

Associar classes pobres com classes perigosas, como tem sido feito pelas elites brasileiras 

ao longo da nossa história, é a formulação ideológica, sob o prisma do tabu, das relações 

entre os desiguais. É inerente à idéia do tabu o horror e a maravilha, o primeiro liga-se ao 

perigo, o segundo à admiração. Na distribuição das prerrogativas sociais, dissociam-se os 

termos, ao pobre cabe o horror e a maravilha fica com o rico.  

 

 

Está em questão a autoridade paternalista, ela pode ter uma natureza mais selvagem ou 

bruta, como na estória do caboclo e do dotô, ou pode corresponder a um paternalismo 

ilustrado, onde a cooptação ao conformismo se faz através da sedução, pode até ter a forma 

de relações capitalistas como nas relações trabalho, em que a estima dos chefes é a maneira 

de garantir o emprego – no caso, vivido como favor. O fato é que em todas essas variações 

e nuances permanece uma estrutura nuclear de mando e obediência, que corresponde à 

dependência psicológica, em que o pobre faz do rico seu ideal.  
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Vamos aproveitar o estudo de Roberto Schwarz (2000,a) sobre o assunto. Está claro que a 

autoridade de cunho paternalista é inquestionável, além de despótica, os outros são 

considerados instrumentos para satisfazer e servi-la em seus caprichos. A vida gira em 

torno da figura que representa a autoridade e não nos antagonismos ideológicos ou nos 

direitos. O direito do proprietário é um tabu. 

 

 

Na verdade, o tabu é a transcrição transposta de outro impasse mais agudo: como 

ficariam os dependentes, se a autoridade de seus protetores não fosse aceitável?... 

O respeito é mais necessário, dado o quadro sem saída histórica desta classe, aos 

dependentes que aos ricos. Assim, o tabu é a transposição da impossibilidade em 

que se encontra o dependente de resistir, e dá fundamento honrado a uma desgraça 

prática. Ainda que divergindo e de má-vontade, e tendo horror à arbitrariedade, 

como deixar de ser submisso? Com que base? Misérias antigas, que chegaram aos 

nossos dias. (p.191) 

 

 

A condição social de dependência tem no respeito e na gratidão os sentimentos que lhe 

acompanham, definindo também a dependência subjetiva como destino, cujo horizonte de 

valor será dado pela palavra e pelo desejo do outro. Está em discussão a persistência de 

elementos de dependência psicológica, mesmo no enquadramento social e econômico 

francamente capitalista. 

 

 

Este orgulho (do operário) é duplo: por se sentirem parte da organização e por 

serem socialmente reconhecidos como tais. Quanto maior e mais importante a 

empresa, mais facilmente se estabelece esse tipo de idealização, que, como já visto, 

também é utilizada a serviço da dominação. (Seligmann-Silva, 1974, p. 243). 
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O sentimento de valor do pobre fica na dependência de pertencer ao universo de poder; no 

caso do dependente, a um proprietário importante, e no operário, a uma empresa grande e 

socialmente considerada. 

 

 

Os subalternos encontrarão satisfações várias à sombra da satisfação de seus 

protetores, e também na identificação com ela, o que aos olhos de nossos 

pressupostos individualistas, que na matéria são ingênuos, é o cúmulo. O leitor 

recorde o criado de Brás Cubas, que gostava de aparecer à janela do palacete de 

seu patrão, para significar “que não é criado de qualquer”. (Schwarz, 2000,a, p. 

192). 

 

 

A dependência não é só externa é também interna e, a meu ver, passa a fazer parte da 

cultura dos relacionamentos entre os desiguais. Subjaz a todo vínculo o medo: no íntimo, 

na relação, na falta de futuro fora da dependência e do favor, num universo social em que a 

lei é privilégio do rico e castigo para o pobre.  

 

 

Marilena Chaui (2000) destaca alguns aspectos característicos da sociedade brasileira,  

ressaltando a gênese histórica da cultura senhorial  própria da sociedade autoritária 

 

 

Estruturada a partir das relações privadas,  fundadas no mando e na obediência,  

disso decorre a recusa tácita ( e às vezes explícita ) de operar com os direitos civis 

e a dificuldade para lutar por direitos substantivos e,  portanto,  contra formas de 

opressão social e econômica: para os grandes,  a lei é privilégio;  para as camadas 

populares,  repressão.  
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... a indistinção entre o público e o privado não é uma falha ou um atraso que 

atrapalham o progresso nem uma tara de sociedade subdesenvolvida ... Sua origem 

é histórica,  determinada pela doação,  pelo arrendamento ou pela compra das 

terras da Coroa,  que,  não,  dispondo de recursos para enfrentar sozinha a tarefa 

colonizadora,  deixou-a nas mãos de particulares,  que,  embora sob o comando 

legal do monarca e sob o monopólio econômico da metrópole,  dirigiam 

senhorialmente seus domínios e dividiam a autoridade administrativa com o 

estamento burocrático. Essa partilha do poder torna-se, no Brasil, não uma 

ausência do Estado ... mas é a forma mesma de realização da política e de 

organização do aparelho do Estado em que os governantes e parlamentares 

“reinam” ou,  para usar a expressão de Faoro,  são “donos do poder“,  mantendo 

com os cidadãos relações pessoais de favor,   clientela e tutela,  e praticam a 

corrupção sobre os fundos públicos.  Do ponto de vistas dos direitos,  há um 

encolhimento do espaço público;  do ponto de vista dos interesses econômicos,  um 

alargamento do espaço privado. (p. 90/ 91)  

 

 

Não se trata da ausência de  Estado, mas da forma mesma como a sua realização tem se 

dado no Brasil. Convivemos com uma ordem de fatos dissociada do direito, quando as 

pessoas comuns vêem seus diretos estreitados, enquanto as elites sócio-econômicas os têm 

alargados. Aos amigos, tudo, aos inimigos a lei é a expressão popular dessa ordem de 

coisas. A sobreposição entre o público e o privado na vida brasileira tem como 

conseqüência a não discriminação desses conceitos. 
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A  LEI 
 

 

O vínculo com a lei no Brasil está alicerçado numa forma adversativa existe, mas não é 

para valer. Do ponto de vista prático corresponde à constatação você tem direitos, mas não 

há certeza de usufruí-los. A ambigüidade reside em reconhecer o direito na forma para 

negá-lo no fato, legalizando o engano. A operação ambígua, em que coexistem o sim e o 

não, institui o engano de ter um direito. Nesta ordem perversa - subjetivamente paternalista 

em que a lei é o exercício pessoal do poder -, a reivindicação do direito no contexto das 

relações de trabalho pelo empregado, assume, como vimos na análise dos relatos dos 

segurados, o sentido de abuso ou rebeldia. É perversa porque aponta para o sujeito um 

lugar, em que o desejo seria legítimo, e quando ele aí se coloca é para dele ser expulso, 

recrudescendo a humilhação e o mau amor de si.  Perversa porque não permite resolução ao 

marcar o desejo com as formas do pecado. Enfim, “A verdade é essa sem ser bem assim”.32

 

     

O tema do “jeitinho brasileiro” associado à compulsão de levar vantagem assume aspectos 

inusitados se o considerarmos à luz de uma estrutura social com características perversas.  

A vantagem que o sujeito extrai do ato de enganar, parece secundária em relação à 

satisfação de acreditar não ter sido enganado. A necessidade de enganar é induzida 

estruturalmente, funciona como defesa à ordem que prevê “aos amigos tudo, aos inimigos, 

a lei”.  Qual alternativa resta ao sujeito?  Se obedecer considera-se e, é considerado, bobo 

ou covarde; se transgredir é culpado.  Estas não se devem considerar características do 

brasileiro, mas sim do meio social brasileiro, das estratégias de exercício e manutenção do 

poder, instituindo o ilegal como forma de convívio social, tornado conivência. E dessa 

maneira atinge a todos nós.  

 

 

O esforço na construção de uma subjetividade mais complexa caminha na direção de 

estabelecer a discriminação entre os termos todos e ninguém.  Nos estratos mais arcaicos de 
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nosso psiquismo inconsciente eles se equivalem, além deste fator, historicamente esta 

equivalência tomou a forma de um fato, o que é de todos é para alguns, comprometendo a 

vivência e, portanto, a condição de formular um conceito significativo de público. A 

discriminação e a densidade psíquica não acontecem dissociadas da prática social, que 

propõe no acontecer da vida o critério de verdade, inevitavelmente histórico.  História 

também do esforço de construir a si, à procura das brechas na dinâmica de dependência de 

quem ocupa o lugar da periferia no capitalismo mundial. 

 

 

Políticos corruptos continuam suas carreiras e vão se mantendo na alternância do poder.  

Não é raro observar a vergonha manifesta que,  às vezes,  algumas pessoas sentem por suas 

escolhas eleitorais. A justificativa ou o consolo, se expressa na frase “rouba,  mas faz”.  

Permanece oculta,  vibrando no silêncio um resto de frase: ele poderia só roubar, ainda 

assim,  faz alguma coisa. A modéstia legitima no íntimo a violência. Algo parecido com 

estupra, mas não mata  e, ainda, agradecer por não morrer.  

 

 

Permanece no esquecimento,  reprimido,  o fato que fazer é o instrumento institucional do 

roubo, a necessária ocasião para ele ter aparência legal. “Esquecida” fica a constatação 

que a relação pessoal entre desiguais é uma relação de classe e que a desigualdade pode 

conter oposição, quando a partir dela configura-se a o mando e a obediência.     

 

 

É possível que o fascínio da autoridade - do qual fazem parte o medo e a admiração - seja 

um elemento importante para ativar a repressão quanto aos deveres dela diante da 

sociedade,  surgem os lapsos quanto ao que faz,  amnésia quanto ao que fez, os brancos que 

tornam naturais as justificativas do que é sabido ser um abuso.  Sai da consciência tudo que 

se opõe à disposição libidinal própria ao vínculo paternalista em que a autoridade é 

inquestionável.  

 

                                                                                                                                                                                 
32 Citação de Machado de Assis feita por Celina Ramos Couri, 1997, p.10. 
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Não parece faltar capacidade intelectual para constatar o dano de subordinar o âmbito 

público ao interesse pessoal de alguns; falta, sim, é força de convicção para sustentar essa 

constatação. Como já vimos, Freud define a convicção como um vínculo erótico. No caso, a 

libido narcísica dos membros do conjunto migra em muito para a autoridade, que se torna 

depositária e representante do ideal (narcísico) dos componentes do grupo. Na 

impossibilidade de satisfazer por si tal anseio, ele se realiza indiretamente através da 

autoridade. Há muito desequilíbrio na distribuição da libido narcísica num conjunto com 

essas características e ela vai fazer falta na hora de sustentar uma atitude em oposição à 

autoridade.   

 

 

Se a autoridade é em tese representante da lei, na práxis brasileira ela tem sido a própria lei.  

Nesse contexto de fenômenos, para ter força, a convicção do indivíduo precisa estar 

referendada pela autoridade externa, pois o seu valor é dado pelo vínculo erótico com ela. 

Esse procedimento define a condição de dependência psíquica e amorosa. 

 

 

A falta de convicção subjetiva do trabalhador no cotidiano das relações de trabalho para 

reivindicar direitos, parece se dever aos efeitos psíquicos da forte experiência paternalista 

em nossa cultura, já a descrença de que possam vir a ser satisfeitos certamente liga-se à 

experiência histórica. É certo que o dependente não tem diante do proprietário a atitude de 

oposição, observável no empregado diante do empregador, o dependente não pode 

reivindicar direitos, mesmo porque não existe relação formal de trabalho, ele reivindica a 

estima. Os anos de experiência com os trabalhadores acidentados fez pensar que eles 

reivindicam direitos através da estima, fazendo uma composição muito particular entre 

aspectos tradicionais e modernos do vínculo.   

 

 

Reivindicar estima é procurar a matéria que compõe o fundamento narcísico da 

subjetividade. 
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14 - BRASILEIROS?                                                                                                                    

 

 

À guisa de introdução ao tema do narcisismo no Brasil, apresento alguns aspectos da nossa 

formação social significativos ao assunto. O que nos faz brasileiros não são propriamente as 

respostas - elas variam de pessoa a pessoa, classes sociais -, mas a necessidade de dar 

resposta ao conflito que resulta da maneira, como entre nós, se processam as relações entre 

os desiguais. Ao seu redor gravitam significativos segmentos da vida e das nossas relações 

sociais. Uma das suas conseqüências mais importantes é configurar as relações entre 

desiguais como gente de primeira e os de segunda classe.  Interessa indagar a origem, 

persistência e transformações  desta configuração.  

 

 

O nativo viu-se inferiorizado frente à superioridade tecnológica do invasor. A repercussão 

desta situação - sobre ele, sobre suas relações com os iguais e com o outro invasor - é do 

que estamos tratando.  A inferioridade tecnológica é interiorizada como sentimento de si, 

espalhando-se para o que diz respeito ao nativo, que  ocupa no vínculo originário de 

mando-obediência, a posição segunda.   

 

 

Nasce junto com o Brasil e o brasileiro o sentimento de inferioridade.  Ele não é 

diretamente observável, apenas identificamos seus efeitos. Do ponto de vista da elite, gente 

de segunda são os outros, o povo sobre quem exerce o domínio.  Mas, essa mesma elite se 

sentirá gente de segunda quando tratar com outras mais fortes. O método não trata os 

termos isoladamente, porque eles se definem  na relação, por isso o foco do estudo é o 

vínculo.     

 

 

O conflito entre desiguais é o núcleo comum a partir do qual surge o diverso; não se trata 

de negar a diversidade, mas de incluí-la numa temática compartilhada que virá a ser 

enriquecida pelas respostas e pelos sentidos particulares. A hipótese de vínculos originários 
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refere-se aos conflitos estruturantes da nossa vida social, as diversidades de conteúdos 

desabrocham a partir deles. Assim, temos o paternalismo selvagem, ilustrado, rural, urbano 

e também estratégias de controle e domínio das empresas sobre os empregados com a 

utilização de vínculos de natureza paternalista.  

 

 

Os princípios que regem o modo paternalista de dominação se aplicam tanto nos 

locais onde prevalecem relações de trabalho informais – em sistemas arcaicos de 

produção – quanto em sofisticadas e grandes empresas. 

 

...O paternalismo cria dívidas de gratidão e, às vezes, dívidas concretas de natureza 

financeira. Ambas servem à dominação. Bourdieu ilumina e sintetiza a íntima 

relação existente entre a dádiva paternalista e as obrigações criadas pelo 

endividamento simbólico, ao afirmar que: “A dádiva que não é restituída pode se 

tornar uma dívida, uma obrigação durável; e o único poder reconhecido – 

consubstanciado. Na gratidão, na fidelidade pessoal ou no prestígio – é o poder que 

se assegura quem doa. Dentro de tal universo, não existem senão duas maneiras de 

dominar a qualquer um de forma duradoura; a dádiva ou a dívida, as obrigações 

morais e as vinculações afetivas que são criadas pela dádiva generosa ... (Edith 

Seligmann-Silva, 1994, p. 135). 

 

 

Tivemos oportunidade de observar nos capítulos iniciais como a estrutura das relações de 

trabalho, forma-se, a partir da suspeição; a dúvida é seu elemento forte.  Dessa maneira, o 

operário fica com a obrigação de comprovar ser merecida a confiança nele depositada pelo 

empregador . Através do procedimento de transformar o jogo de interesses num problema 

moral, as classes patronais exercem  domínio, social e psicológico, sobre os trabalhadores. 

O vínculo tradicional tem na dimensão moral o centro gestor, a organização do trabalho 

recorre a ele para melhor obter a realização dos interesses capitalistas. 
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Procuro analisar as repercussões de sentido da configuração vincular mando-obediência, 

sobretudo do seu potencial significante sobre as matrizes sociais que as protagonizaram. A 

interpretação de Gilberto Freyre para as relações entre senhor e escravo no sistema 

patriarcal é a de um vínculo onde predomina o aspecto sadomasoquista, talvez, implícito 

nas relações originárias e, desenvolvido ou consolidado nas relações patriarcais. Ele sofre 

mudanças, conforme as transformações na nossa história, mas mantém uma certa 

configuração de sentido que nos permite reconhecê-lo em diferentes períodos históricos.    

 

 

José Murilo de Carvalho (2002) refere-se à frase de Aristides Lobo, propagandista da 

república; segundo ele, o povo, que pelo ideário republicano, deveria ter sido protagonista, 

em verdade, assistiu a tudo bestializado, julgando ver talvez uma parada militar.  Murilo 

refere-se também a um sábio francês, vivendo há muitos anos no Brasil, ele analisa a 

situação sóciopolítico e conclui com uma frase: 

 

 

“O Brasil não tem povo”. Seus olhos franceses não conseguiam ver no Brasil 

aquela população ativa e organizada a que estava acostumado em seu país de 

origem. Aristides Lobo pode ter falado por distorção elitista, assim como Couty o 

pode ter feito por etnocentrismo francês. (p. 10) 

 

 

A República foi a primeira grande mudança de regime político após a independência, tinha 

por ideário trazer o povo para o centro da atividade política, a Revolução Francesa de 1789 

era sua fonte de inspiração, o positivismo orientava a idéia de progresso pela ciência.  Eram 

idéias cuja aplicação prática não mereceu da parte das autoridades a atenção necessária; 

assim o Código de Posturas Municipais de 1890 e a lei da vacinação obrigatória acabaram 

sendo suspensos porque impraticáveis.  O grito libertário de “Viva a República!” ficou na 

intenção, prevalecendo  na relação da elite governante com a massa da população, o 

autoritarismo. 
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Que na melhor das hipóteses poderia ser um autoritarismo ilustrado, baseado na 

competência, real ou presumida de técnicos. Não por acaso, muitos dos chefes do 

governo municipal (do Rio de Janeiro) no período em foco, foram médicos ou 

engenheiros. (op.cit. p.35) 

 

  

A abolição lançou a mão de obra escrava no mercado de trabalho aumentando o número de 

subempregados e desempregados, “os escravos foram lançados à própria sorte”33. 

 

 Extinto o regime legal do trabalho cativo, restaram às suas vítimas poucas saídas: 

  

 - ou a velha condição de agregado; 

- ou a queda no lúmpem, que já crescia como sombra do proletariado branco de 

origem européia;  

 - ou as franjas da economia de subsistência. (Bosi, 1992, p. 266) 

 

 

Enfim, “Depois do Treze de Maio, qual poderia ser a expectativa de negros e mulatos 

agregados, subproletários ou marginais?” (p.266).  Sociologicamente estiveram, de uma 

certa forma, excluídos do Brasil porque aqui permaneceram à margem e servis, 

merecedores apenas do menosprezo do rico, este também servil, diante do outro mais rico 

que ele.  

 

 

O treze de Maio não é uma data apenas entre outras, número neutro, notação 

cronológica. É o momento crucial de um processo que avança em duas direções. 

Para fora: o homem negro é expulso de um Brasil moderno, cosmético, 

europeizado. Para dentro: o mesmo homem negro é tangido para os porões do 

capitalismo nacional, sórdido, brutesco. 

                                                           
33 Bosi (1992) p. 266. 
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O senhor liberta-se do escravo e traz ao seu domínio o assalariado, migrante ou 

não. Não se decretava oficialmente o exílio do ex-cativo, mas este passaria a vivê-lo 

como um estigma na cor da sua pele. (Bosi, p. 272)  

 

 

É indissociável do autoritarismo a crença que essa população é uma classe perigosa, aliás é 

sua justificativa.   

 

 

Insistindo em realizar com escravos, o que outros sistemas econômicos começavam 

a realizar com máquinas e não apenas com animais, o sistema patriarcal brasileiro 

viu no mestiço impregnado de ingresias ou francesias um revolucionário a abafar 

ou reprimir. Tarefa difícil, dado o sucesso alcançado desde a primeira metade do 

século XIX, por numerosos mestiços em especialidades necessárias, não diremos ao 

desenvolvimento, mas à salvação do Brasil do perigo de estagnar-se em subnação 

tristonhamente arcaica. (Gilberto Freyre, 1969, p. 619). 

 

 

Pesava sobre essas pessoas, a intenção ideológica de considerá-las vadias ou moralmente 

inferiores, tendo sobre os ombros o ônus de  um sistema onde não havia preocupação em 

abrigar e empregar esses brasileiros: eles serão vadios, e não o sistema cruel. Esta é uma 

inversão significativa porque o centro da sociedade brasileira, constituído pela sua 

população pobre, tem estado à margem em relação ao Brasil oficial.  

 

 

Esta situação produz no plano do espírito uma estrutura significante: o Brasil está 

fora do Brasil, em outras palavras, o centro do Brasil está fora dele. Tal estrutura  resulta 

da exclusão econômica, social e cultural do brasileiro pobre, a maioria da população. Mas, 

a questão não se refere apenas ao pobre, observamos também a sujeição do rico ao mais 

rico. Como o Brasil pertence à periferia do capitalismo mundial, o mais rico que o 
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brasileiro rico é o estrangeiro, “Daí, os rasgos de impaciência de Lima (Barreto) ao 

surpreender, a cada passo, o fetiche do estrangeirismo que medusava o Rio do seu tempo” 
34. Nós sabemos como o fetiche tem sobrevivido, adentrando praticamente todas as áreas da 

vida brasileira, sobretudo no que concerne às elites.  

 

 

A sujeição ideológica está intimamente associada à psicológica, que consiste em tomar o 

outro-estrangeiro (de região ou de classe) como modelo de identificação e do ideal. O efeito 

ideológico mais notável é a rejeição do Brasil pelos brasileiros ricos.  A servilidade não é  

uma prerrogativa do pobre, atinge também ao rico; nele toma um aspecto menos simpático, 

pois não se trata da luta pela sobrevivência; trata-se talvez de reproduzir automática e 

inconscientemente valores dos que considera “grandes” pretendendo com isso tornar-se um 

igual. A ignorância de si o faz rejeitar-se no outro, sem saber. Pretende com isso ser 

melhor, nada mais indicativo de não se considerar suficiente.   

 

 

É compreensível nesse contexto, que se diga que o Brasil não existe, nem o povo brasileiro. 

Entretanto, é preciso não esquecer que este é o ponto de vista do dominante, para quem o 

povo existe apenas na condição de empregado, para servir às suas necessidades e à sua 

vaidade. A idéia requer cuidado crítico para não endossar, inadvertidamente, a perspectiva 

da elite.  

 

Se, hoje, o mau trato já não é mais físico como na escravidão, é moral, de certa forma, 

continua a ser indiretamente físico, no que diz respeito à qualidade de vida e horizontes a 

que a população pobre pode ansiar.  Mudam os atores e o cenário, permanece uma forma 

profundamente lesiva aos mais fracos, sobretudo porque seu centro gestor é o  desprezo e a 

humilhação. No entanto, a predominância de Thanatos não tem sido suficiente para 

diminuir a importância de Eros e nos autorizar a desqualificar sua resistência.  É um povo 

só, a procura de si mesmo, de reunir suas forças numa representação onde possa caber e a 

partir daí, lançar-se.  

                                                           
34 Bosi (1992), pp. 269-70. 

 188



 

 

                                                   *         *             * 

 

 

Darcy Ribeiro apresenta com lucidez e propriedade a tese da etnia brasileira 

 

 

Quando é que no Brasil, se pode falar de uma etnia nova, operativa? Quando é que 

surgem brasileiros, conscientes de si, senão orgulhosos de seu próprio ser, ao 

menos resignados com ele? Isso se dá quando milhões de pessoas passam a se ver 

não como oriundas dos índios de certa tribo, nem africanos tribais ou genéricos, 

porque daquilo haviam saído, e muito menos como portugueses metropolitanos ou 

crioulos, e a se sentir soltas e desafiadas a construir-se, a partir das rejeições que 

sofriam, com nova identidade étnico-nacional, a de brasileiros. 

 

O fato, porém, é que uma representação coletiva dessa identificação tem de existir 

fora dos indivíduos, para que eles com ela se identifiquem e a assumam tão 

plausivelmente, que os mais os aceitem numa mesma qualidade co-participada. 

Numa primeira instância, essa função é o reconhecimento de peculiaridades 

próprias que tanto diferencia e o opõe aos que a não possuem, como o assemelha e 

associa aos que portam igual peculiaridade. Quando se diz: nossos negros, a 

referência é a cor da pele; quando se fala de mestiços, aponta-se secundariamente 

para isso.  Mas o relevante é que uns e outros são brasileiros, qualidade geral que 

transcende suas peculiaridades. 

 

O surgimento de uma etnia brasileira, inclusiva, que possa envolver e acolher a 

gente variada que aqui se juntou, passa tanto pela anulação das identificações 

étnicas de índios, africanos e europeus, como pela indiferenciação entre as várias 

formas de mestiçagem, como mulatos (negros com brancos), caboclos (brancos com 

índios), ou curibocas (negros com índios). 
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Só por este caminho, todos eles chegam a ser uma gente só, que se reconhece como 

igual em alguma coisa tão substancial que anula suas diferenças e os opõe a todas 

as outras gentes. Dentro do novo agrupamento, cada membro, como pessoa, 

permanece inconfundível, mas passa a incluir sua pertença a certa identidade 

coletiva. (Ribeiro, op.cit. p. 132/3)   

 

 

Darcy, em texto belíssimo, deixa claro como a tese da unidade – os brasileiros – não é 

sinônimo de uniformidade; ela contempla as diferenças não só entre as pessoas também 

entre os grupos, incluindo-os num todo maior onde eles coexistem e são compreendidos. 

Este nome – Brasil -  é a ressonância da dimensão pública, coletiva,  sobre a particularidade 

de cada um.  

 

 

De acordo com ele, o brasileiro foi se construindo a partir das rejeições: nem branco, nem 

índio, nem negro, brasileiro.  A gente nascida da confluência das raças forma os primeiros 

núcleos neobrasileiros, plasmando uma configuração histórico-cultural nova. Este mundo 

não era apenas diferente, mas oposto ao do índio, negro e do português. O brasileiro 

começaria a se reconhecer pela percepção da estranheza que provocava no lusitano. Em sua 

busca de identidade, talvez, até desgostasse de não ser europeu, por considerar, ele também, 

subalterno tudo que era nativo ou negro.  O mazombo, filhos de pais brancos nascidos na 

terra, ocupava em sua própria sociedade, uma posição inferior com respeito aos que vinham 

da metrópole. 

 

 

O primeiro brasileiro consciente de si foi, talvez, o mameluco, esse brasilíndio 

mestiço na carne e no espírito, que não podendo identificar-se com os que foram 

seus ancestrais americanos – que ele desprezava -, nem com os europeus – que o 

desprezavam -, e sendo objeto de mofa dos reinóis e dos luso-nativos, via-se 
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condenado à pretensão de ser o que não era nem existia: o brasileiro. (Ribeiro, op. 

cit., p.128)  

 

 

É possível que o não, oriundo do aspecto etnológico e também do sociológico, forneceu a 

energia para se formular entre nós a ideologia-do-não, cuja fonte se origine em situações 

históricas marcantes, Darcy Ribeiro dá sua interpretação  das relações originárias no Brasil 

 

 

Nenhum índio criado na aldeia, creio eu, jamais virou um brasileiro, tão irredutível 

é a identificação étnica. Já o filho da índia, gerado por um estranho, branco ou 

preto, se perguntaria quem era, se já não era índio, nem tampouco branco ou preto. 

Seria ele o protobrasileiro, construído como um negativo feito de sua ausência de 

etnicidade?  Buscando uma identidade grupal reconhecível para deixar de ser 

ninguém, ele se viu forçado a gerar sua própria identificação. 

 

... O brasilíndio como o afro-brasileiro existiam numa terra de ninguém, 

etnicamente falando, e é a partir dessa carência essencial, para livrar-se da 

ninguendade de não-índios, não-europeus e não-negros, que eles se vêem forçados 

a criar a sua própria identidade étnica: a brasileira. (op.cit. p. 131) 

 

 

Era o não. E cada um, ninguém. Iniciamos sob o manto paradoxal de uma realidade cujo 

registro é negativo.  

 

 

A análise dos grupos, que mencionei no capítulo anterior, com profissionais da rede pública 

de saúde, indica o esforço de transformação de uma herança de negativa para construir 

alguma forma de positividade. Percebemos como o panorama em que o trabalho vem se 

desenvolvendo é de profundas transformações, as políticas públicas de saúde mental, após 

uma longa luta dos setores mais progressistas, atualmente se orienta pela descentralização 
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dos serviços, com mais autonomia das unidades. Os hospitais psiquiátricos estão sendo 

substituídos por hospitais-dia, não há mais internação, os pacientes permanecem morando 

com as famílias e comparecem às unidades de saúde mental para realizar atividades 

diversas de cunho terapêutico.  

 

 

As antigas ou arcaicas formas de autoridade vêm sendo substituídas, há, por ora um vácuo, 

pois vem sendo construída, através das necessidades e da experiência cotidiana, 

modalidades de autoridade não autoritárias. Não é simples organizar o serviço e as relações 

com os funcionários, pacientes e familiares. Formular regras e limites que sejam 

respeitados e também aceitáveis. Profissionais acostumados a trabalhar em uma salinha, 

hoje, têm a responsabilidade de gerir um Centro de Atenção Psicossocial, seguindo outros 

parâmetros para organizar o serviço nos setores administrativo, técnico e terapêutico. Tudo 

está para ser conquistado, conhecido e desenvolvido.  

 

 

Profissionais, por exemplo, com a responsabilidade de dirigir um hospital-dia mencionam a 

dificuldade em colocar limites a pacientes, como ao “Sílvio Paixão35”. A dificuldade, 

comum ao grupo, é de determinar até onde o limite é restritivo e onde começa a ser 

necessário; por exemplo, é interessante que os pacientes acompanhem as atividades do 

hospital, que conheçam a cozinha e possam inclusive colaborar, mas há um ponto em que 

não podem exceder e atrapalhar o trabalho das cozinheiras. Não é fácil definir este ponto, a 

dificuldade gera angústia, está claro que não há receitas para isso, mas é preciso saber que 

existe um momento em que é necessário assumir a autoridade e colocar os limites, mesmo 

correndo o risco de errar no ponto.  

 

A questão espinhosa é distinguir o ponto entre autoridade e autoritarismo. Profissionais, 

anote-se, que sempre estiveram do outro lado da mesa, agora, ocupam cargos de poder ou 

de chefia nas suas unidades.  Não temos história nem tradição nesse novo espírito, é natural 

que eles se ressintam das novas atribuições e responsabilidades. A experiência do grupo 

                                                           
35 Assim era conhecido por todos do grupo um paciente bastante difícil, pois não aceitava os limites. 
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que realizamos com eles indicou, como fator de ansiedade, o sentimento de culpa por não 

saberem aquilo que será preciso aprender com a experiência. Abrir a liberdade para 

aprender foi a contribuição das nossas discussões, não transformando um problema de 

gerenciamento e desenvolvimento de recursos na questão moral, de ser ou não digno do 

cargo.  

 

 

Há atividades realizadas nas ruas com garra e competência, ainda que os profissionais 

sofram as dúvidas desta situação inusitada, muitas vezes, vividas como inferioridade por 

faltar a referência convencional do prédio, da sala terapêutica, como se a placa na porta 

fosse a garantia da seriedade do trabalho. Quando têm oportunidade de trocar experiências 

e conversar podem ouvir de um colega: puxa, você está fazendo uma atividade de ponta!  

 

 

O referendo do grupo funciona como a antiga autoridade, à época, depositada na figura do 

chefe. Esta transformação vem acontecendo, de acordo com o que pudemos observar. As 

dificuldades objetivas de gerenciamento produzem efeitos na subjetividade do grupo de 

acordo com as expectativas sobre o seu desempenho. Quanto maior a exigência, menor a 

tolerância, nesse caso, os processos psíquicos ganham em ansiedade e perdem no prazer de 

experimentar e descobrir as condutas mais eficientes.   

 

 

Mencionam atividades criadas que ainda não receberam nome, e por isso, há o risco de 

serem desmerecidas, a menos que as reuniões sejam ocasião para conversar, esclarecer, 

precisar e definir.   

 

 

Sobreviveu, ainda que reprimido, o desejo de ser por si. O movimento do reprimido em 

direção ao reconhecimento e à legitimidade da consciência, acompanha o sentido de 

modernidade e o esforço por realizá-la - que acontece em todos nós em maior ou menor 

medida -, seja na posição dependente ou na de mando. Ninguém escapa de se haver com 
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este problema, seja com desfaçatez, inconsciência ou integridade, pois ele está colocado 

pelas transformações sociais e pelos processos próprios à cultura.  

 

 

Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, tinha inteligência. Custou algum tempo para 

percebermos que a palavra sem não tem o sentido de mau (caráter),  ela denota ausência.  

Em muitos setores, práticas profissionais respondem ao desafio de criar novos vínculos, e 

assim vamos construindo formas de intervenção na vida social, com procedimentos 

psíquicos mais complexos que os tradicionais. A história do esforço de formação do 

sentimento de dignidade, como referência para nós, acontece no cotidiano da vida social.                                 

Cotidiano em que a ambigüidade insiste em nos acompanhar, ela propõe desafios como 

“limpar”, ou seja, esclarecer os termos de que ela se compõe. 

 

 

                                              *        *          * 

 

O espírito que anima a hipótese da brasilidade refere-se a alguns procedimentos mentais e 

sociais que configuram formas de vida e tentativas de melhor resolução para os impasses 

das diferenças.  A hipótese de uma unidade subjacente à diversidade no Brasil enfrenta 

entre muitos de nós, uma disposição contrária. A tendência é negar a existência do povo 

brasileiro, de uma singularidade brasileira, em nome de aspectos metodológicos e teóricos, 

que não incomodam quando se trata de aceitar o mesmo procedimento em relação a outros 

países. 

 

 

O ponto de vista que não aceita a hipótese de trabalho relativa à existência do “brasileiro”, 

tem conseqüências teóricas e ressonâncias práticas de ordem emocional: nós seríamos um 

amontoado de culturas e subgrupos sem conexão e articulação intrínsicas e sem a 

possibilidade de produzir um conceito, uma casa para nos abrigar que funcione como 

referência nas difíceis relações internas, bem como com as outras nações.  
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A noção de povo tem sido utilizada para manter privilégios e interesses políticos de 

natureza conservadora. A questão, porém, comporta inúmeros desdobramentos, vou discutir 

os de natureza psicológica.  

 

 

Não parece válido considerar o espaço da nacionalidade uma invenção cuja propriedade 

pertence às forças conservadoras, a ele  também pode estar relacionada uma necessidade 

das classes despossuídas, no sentido de ser um reduto que cumpre a importante função 

psicológica de referência e continente, abrigar o ser e constituir uma condição de 

sobrevivência e resistência psíquica à humilhação.   

 

 

Observações cotidianas ilustram a importância psicológica do sentimento de pertencimento. 

Chama atenção como alguns signos costumam acompanhar as pessoas dos segmentos mais 

miseráveis, como os carroceiros. Estes homens recolhem do lixo nas ruas o que possa ser 

vendido nos ferros-velhos, além de um cachorro a os acompanhar, não é raro encontrar uma 

bandeirinha do Brasil arranjada em algum lugar da carroça junto aos objetos recolhidos.   

 

 

Em uma grande favela às margens do Tietê, na cidade de São Paulo, há uma inscrição na 

entrada, conferindo-lhe um nome: Ordem e Progresso.  O sentido irônico que essas 

observações provocam nas camadas mais letradas, não pertence ao mundo dessas pessoas 

para quem a bandeirinha, assim como o cachorro, ou um nome, tem a função afetiva de 

referência, provavelmente para aplacar a sensação de ninguendade, já agora, no sentido 

sociológico, não mais etnológico como originalmente a formulou Darcy Ribeiro. Hoje, o 

sentimento de ninguendade é fruto do abandono institucional a que ficou relegado pelo 

Brasil oficial o homem pobre.  Alguns podem não ter documento ou sequer saberem seu 

sobrenome, mas se sabem brasileiros, esta, talvez, seja a maneira de sentirem-se pertencer a 

alguma coisa maior que eles, uma coletividade, na qual não deixam de apostar.  
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Durante os anos em que trabalhei no INSS, preocupava-me em conseguir que se 

alfabetizassem os trabalhadores ainda analfabetos; eram várias as resistências a superar, 

dentre elas, a vergonha de não serem alfabetizados e não saberem se conseguiriam a proeza. 

Eles tinham vontade, mas também medo, quando o caso estava difícil havia o argumento 

que eu deixava para o final: você é um brasileiro, precisa aprender a ler.  Como Maria, 

Severino e José resistiam, mas na condição de brasileiros aceitavam com gosto a aventura 

de escrever e ler o próprio nome, de identificar o ônibus não pelos números, mas pelo 

destino;  gozavam então deste prazer como Maria, Severino e José.      

 

 

O espaço da nacionalidade e o sentimento de pertencimento que lhe é correlato promovem 

a experiência que contém o sêmen da noção de público, inscreve a singularidade do 

indivíduo numa coletividade. 
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15 - NARCISISMO 
 

 

 

O ser de um povo se dá pela densidade simbólica dos fatos e pela disposição de reconhecer-

se diante dos acontecimentos: do que é capaz de formular sobre si,  reconhecendo-se no 

processo do seu engendramento. A libido presente nessa disposição de reconhecimento é 

um importante fundamento narcísico, ela funda as relações entre o investimento amoroso e 

a intenção de conhecimento, “porque nenhum povo vive sem uma teoria de si mesmo.” 36  

 

 

Narcisismo: esse orgulho de si sem o qual um povo não pode existir. Entre nós, esse 

orgulho provavelmente esteja colocado no futuro, esta seria a forma que encontramos de 

preservá-lo, dada a dificuldade histórica e psicológica de usufruí-lo no presente. O homem 

pobre e livre depois da abolição ficou sem lugar, ou melhor, ocupou o lugar marginal na 

estrutura social brasileira, não tendo como se projetar num personagem social para 

reconhecer-se, ficou entregue à solidão da sua insignificância correndo o risco de transpor a 

substância à margem no contexto social para o adjetivo marginal, introjetando-o, e 

identificando a si, a partir deste elemento depreciativo. A equação pobre-marginal tem sido 

historicamente promovida pelas classes dominantes e se faz sentir com nitidez nas práticas 

propriamente policiais.37  

 

 

Estes termos – à margem e marginal - descrevem a ausência de referencial e matéria para 

fundamentar o orgulho de si, dramático é socorrer-se de um outro para sair deste lugar 

incômodo. Outro - que a dinâmica da história econômica, tanto no que diz respeito às 

relações entre os países centrais e periféricos no cenário do capitalismo mundial, quanto nas 

relações entre as classes no nosso país -, mostrou tê-lo colocado precisamente lá. Perverso 

é, a princípio, não ter como fugir desta situação, fugir de tomar este outro (agressor) como 

                                                           
36 Darcy Ribeiro, 1995, p. 269. 
37 A esse respeito consultar Sidney Chalhoub, Cidade febril, Companhia das Letras, São Paulo, 1996, pp 20-2 
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modelo ideal para si.  Este um-ninguém foi, muitas vezes, buscar na violência sobretudo em 

relação aos seus iguais a referência para seu valor.   

 

 

  

                                                      *        *         * 

 

Antes de Portugal havia aqui vida e cultura dos povos nativos. É lícito supor que deles 

também recebemos contribuições para a formação do que somos. Mavutsinin, mito descrito 

por Carmen Junqueira (2002), é um belíssimo exemplo do investimento narcísico para a 

constituição de um povo. 

 

Conta-se que há muito tempo vivia Mavutsinin no mundo por ele próprio criado, na 

linda praia de Morená, parte integrante do território Kamaiurá, quando sentiu falta 

da companhia de semelhantes. Num lance de imaginação, foi ao mato, cortou 

vários troncos de árvore, levou para perto de sua morada e começou a adorná-los 

com cores e enfeies da natureza: penas de pássaros, colares de concha, e assim por 

diante, cuidando da beleza de mais essa obra. O silêncio e a imobilidade das 

estátuas viriam a ser eliminados pela magia dos cantos que passou a entoar. Foram 

horas de esforço e, quando o cansaço estava prestes a dominá-lo, os peixes, em 

coro, engrossaram o canto, trazendo novo ânimo ao criador.Finalmente os 

primeiros movimentos se ensaiaram, braços e pernas lentamente se descolando da 

madeira, tomando forma. Mas, eis que repentinamente surge um bando de 

mulheres, saídas ninguém sabe de onde, interrompendo o processo com seu olhar 

profano. Os troncos regridem à forma roliça, engolindo braços e pernas. Desfeito o 

encantamento, Mavutsinin explodindo de raiva, mata as intrusas, descansa e é 

novamente atraído pela idéia de criar o homem. Renova o canto, até que a madeira 

refeita da frustração inicial abrisse seu corpo, gerando o novo ser. Morená se 

encheu de alegria com as belas figuras, mas não demorou muito para que 

Mavutsinin se desse conta de que havia muita gente ao seu redor. Se antes fora 

incomodado pela monotonia da solidão, agora era o excesso de vozes e alegria que 
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acabaram por roubar sua paz. Decidiu então povoar o Alto Xingu, dando um nome 

e um bem cultural a cada um dos homens, que se distribuíram pelos quatro cantos 

da região  ... A seus netos preferidos, os Kamaiurá, o Criador reservou o arco 

preto, de resistência, harmonia de forma e eficácia destacada no mundo indígena. 

Como última distinção e agrado, permitiu-lhes que morassem junto de si. 

 

 

O silêncio e a imobilidade viriam a ser eliminados pela magia dos cantos e pela 

indispensável intenção de beleza, esta é uma expressão do amor narcísico que não cabe 

mais só em si,  pois “sentiu falta da companhia de semelhantes” e criou com amor seu 

povo, não sem antes se haver com o princípio dos princípios: harmonizar o masculino e o 

feminino. 

 

 

 Em sua primeira tentativa ele se esqueceu das mulheres, elas fizeram sentir sua presença 

com seu olhar profano: os troncos regridem à forma roliça e desfaz-se o encantamento, não 

é possível criar sem a união dos dois princípios.  A segunda tentativa, apesar da narrativa 

declarar que ele mata as mulheres, traz com nitidez o reconhecimento do princípio feminino 

“até que a madeira refeita da frustração inicial abrisse seu corpo, gerando o novo ser”; abrir 

o corpo (e também o espírito) para a fecundação ou para deixar sair seu resultado é uma 

característica da natureza feminina.   

 

 

É possível descobrir, na passagem a seguir, a modéstia como um dos fundamentos da 

criação, contrária, à concepção ingênua de tomar o ato criador sob o prisma da onipotência. 

Depois dele descansar é novamente atraído pela idéia de criar o homem, como se o próprio 

ato da criação se subordinasse a uma necessidade, de uma certa forma, extrínsica ao 

criador: uma idéia que vem até ele e insiste em se ver realizada. Há a sugestão de que 

existem coisas que se propõem aos sujeitos, eles se distinguiriam pela natureza das coisas 

através das quais são tocados, cabendo a eles a capacidade de realizá-las ou não.   
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Para tanto é necessário o desejo, ele produz o investimento de libido, que reveste a obra do 

encantamento, necessário à vida. O desejo é categoria fundamental para conferir realidade 

psíquica ao mundo tornando-o assim próprio, com o desejo surge o sentido humano do 

mundo, ele investe a obra com uma aura especial de encanto.  Em termos psicanalíticos 

diríamos, o “banho de libido” que articula ao sujeito os elementos do seu mundo.  Essa é a 

grande função de Eros. 

 

 

Freud (1914) coloca o narcisismo como importante elemento na sobrevivência, é o 

complemento libidinal dos instintos de conservação do ego, tornando-os mais complexos. 

Consiste em tomar a si como objeto de amor. Uma dose de egoísmo à vida é 

imprescindível, se for demasiada poderá advir o adoecimento; trata-se, portanto, de um 

equilíbrio precário entre o interesse pelas coisas do mundo e de si próprio, pois o aumento 

do valor das outras pessoas se faz às custas do empobrecimento libidinal do ego, do valor 

que venha a ter para si.   

 

 

O narcisismo é fruto de uma atitude psíquica que ao unir as diferentes zonas erógenas - 

dispersas no corpo e esparsas no tempo -, confere unidade psíquica ao sujeito constituindo 

o ego.  A atividade do sujeito desdobra-se e passa a incidir sobre uma parte de si mesmo, o 

ego é tomado como a imagem da perfeição e traz em si a razão da sua felicidade. Esse 

processo narcísico, que Freud denomina de narcisismo primário, forma a referência infantil 

do sujeito, “His majesty, the baby”.      

 

Se prestarmos atenção à atitude de pais afetuosos para com os filhos, temos de 

reconhecer que ela é uma revivescência e reprodução de seu próprio narcisismo, 

que de há muito abandonaram. O indicador digno de confiança constituído pela 

supervalorização, que já reconhecemos como um estigma narcisista no caso da 

escolha objetal, domina, como todos nós sabemos, sua atitude emocional. Assim 

eles se acham sob a compulsão de atribuir todas as perfeições ao filho – o que uma 
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observação sóbria não permitiria – e de ocultar e esquecer todas as deficiências 

dele. ...A criança concretizará os sonhos dourados que os pais jamais realizaram ... 

No ponto mais sensível do sistema narcisista, a imortalidade do ego, tão oprimida 

pela realidade, a segurança é alcançada por meio do refúgio na criança. O amor 

dos pais, tão comovedor e no fundo tão infantil, nada mais é senão o narcisismo dos 

pais renascido, o qual, transformado em amor objetal, inequivocamente revela sua 

natureza anterior. (Freud, 1914, pp.107-8). 

 

 

Orgulhosa de si, dos seus feitos, da admiração que emana na sua direção, a criança vê cada 

vez mais a realidade desmentir esse mundo, afinal a pedra branca do amor não é tão branca, 

comporta o buraco dos olhos que nem sempre tem na criança sua direção preferida. Dor 

profunda, a ferida narcísica. O corte da castração fere o tecido de perfeição que irá ressurgir 

pelas mãos do ideal do ego. Do narcisismo originário resta agora o ideal, através dele se 

tentará reproduzir algo do estado primitivo, mesmo porque ele encerra a promessa de 

felicidade e dela não é possível desistir.   

 

 

A megalomania infantil fruto da concentração de libido foi arrefecida, que aconteceu à 

libido do ego? Ela migrou em parte para o ideal do ego, assim os valores culturais e éticos, 

não só intelectuais, mas com forte carga emocional submetem o sujeito às suas exigências 

porque o sujeito os reconhece como próprios e mede o seu valor dependendo do quanto sua 

conduta aproxima-se desses modelos.  Essa é a matéria que constitui o ideal do ego 

elemento propulsor da repressão. 

 

Esse ego ideal é agora o alvo do amor de si mesmo desfrutado na infância pelo ego 

real. O narcisismo do indivíduo surge deslocado em direção a esse novo ego ideal, 

o qual, como o ego infantil, se acha possuído de toda perfeição de valor. Como 

acontece sempre que a libido está envolvida, mais uma vez aqui o homem se mostra 

incapaz de abrir mão de uma satisfação de que outrora desfrutou. Ele não está 

disposto a renunciar à perfeição narcisista de sua infância; e quando, ao crescer, 
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se vê perturbado pelas admoestações de terceiros e pelo despertar de seu próprio 

julgamento crítico, de modo a não mais poder reter aquela perfeição, procura 

recuperá-la sob a nova forma de um ego ideal. O que ele projeta diante de si como 

sendo seu ideal é o substituto do narcisismo perdido de sua infância na qual ele era 

o seu próprio ideal. (Freud, 1914, pp. 110-1). 

 

 

Chegamos a um ponto difícil, talvez, o mais espinhoso dessa análise, pois não posso deixar 

de propor a hipótese que na formação da subjetividade brasileira o ideal que temos 

formulado tem a forma do “outro-agressor”,  sentido como superior, seja ele o branco para 

o mestiço, o estrangeiro para o colono, o doutor para o analfabeto ou o proprietário-senhor 

para o pobre-dependente.  A conseqüência é que o conteúdo do ideal  é negativo, já que ele 

tem na forma da sua composição o caráter (e os interesses) do agressor.   

 

 

Uma conseqüência nada desprezível é a repercussão desta negatividade no sentimento de si, 

no que costumamos denominar auto-estima e que a teoria psicanalítica da libido define 

como narcisismo. De acordo com Freud a auto-estima refere-se à distância entre as 

realizações do ego e o seu ideal, teríamos no nosso caso brasileiro um ideal que rejeita no 

sujeito o que ele possa ter de propriamente brasileiro; do ponto de vista da dinâmica 

psíquica, fica proposta uma dívida, estruturalmente, insolúvel. O sentimento de culpa 

também resulta da distância percebida pelo sujeito entre seu ego e o ideal, de forma que a 

dívida social relativa às classes dominantes corresponde nas mais pobres, à culpa. Esta se 

configura um obstáculo às reivindicações de melhor tratamento social e um fermento à 

resignação.   

 

 

Temos aí um paradoxo. O ideal organiza a conduta e confere o espectro dos valores, é um 

eixo ao redor do qual gravita a estrutura psíquica do sujeito e do grupo. Se esta análise tiver 

alguma procedência o ideal que nos guia contém a negação do que somos pois o modelo a 
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ser atingido é o do opressor. A vida brasileira fica colocada num plano inferior e dentro 

dessa proposição não há saída.38  

 

 

É mais exato considerar que este ideal não foi formulado por nós, mas foi endossado, como 

o resultado do que vem sendo proposto pelas formas do poder social ao longo da nossa 

história.  Desse ponto de vista urge colocar atenção nos movimentos  de onde se possa 

extrair ou pressentir o contorno de alguma saída além da posição de vítima.   

 

 

É notável a acuidade com que Roberto Schwarz (1997) identifica precisamente este aspecto 

em sua análise do diário de Helena Morley, para ela eram curiosas, não exóticas, as figuras 

do cotidiano, ela se ocupa e se intriga com a cor local a partir de um influxo romântico, mas 

dispensando a componente sentimental e patriótica.  Quando se possui o sentimento íntimo 

do país o percurso e o prazer do conhecimento naturalmente se distanciam das formas fixas 

e fáceis.  Estas se passam no plano da superficialidade, quase exterioridade, à maneira dos 

valores ideológicos burgueses numa vida ainda intensamente colonial.  

 

 

O presente se fratura num descompasso entre os valores veiculados e o vivido. É difícil 

escapar às armadilhas deste impasse, não se trata de louvar o atraso, nem de aclamar 

indiscriminadamente o progresso, aliás essa conduta constitui autêntico signo do atraso.  

Helena usa a inteligência e a realização pessoal, valores predominantemente burgueses, 

para relativizar o progresso burguês.  Ela não desconhece o atraso, não o enaltece, nem 

desmerece sua cidade por isso, ao contrário, encontra nele o elemento vivo pelo qual  possa 

ser desdobrado em inteligência crítica e avanço.  

 

                                                           
38 Esse procedimento psíquico é estruturalmente o mesmo apresentado no capítulo II, sobretudo, no item 
sobre a condição do trabalhador, em que as relações entre o empregado e o empregador aparecem como 
emanações da contradição fundante entre capital e trabalho. A reprodução do mesmo procedimento na 
subjetividade brasileira diz respeito à posição do Brasil como país na periferia do capitalismo mundial. O 
“modelo de ideal” é ditado pelos países que ocupam a posição central de poder, como exemplo a ser seguido 
e, estruturalmente, impossível de alcançar. 
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Esse procedimento pode ser tomado como referência ao estudo da inteligência brasileira, no 

sentido forte, ou orgânico, do pensamento que ao se ocupar com as particularidades 

encontra os problemas próprios à vida brasileira e extrai da particularidade do vivido, a 

liberdade de horizontes mais largos para a conduta e o entendimento.  Schwarz aponta a 

passagem em que Helena não aceita condenar em Diamantina o que é condenável no Rio de 

Janeiro – o que é bom para o Rio não é necessariamente bom para Diamantina -, se os 

bicheiros no Rio são desclassificados em Diamantina serão muito bem classificados, além 

de tudo são rapazes amáveis e simpáticos...  

 

 

... note-se o equilíbrio estupendo das reações de Helena, a qual em momento 

nenhum desconhece a precariedade da província e do atraso, e no entanto não faz 

disso um motivo de apequenamento ou degradação, e, mais ainda, tem força para 

extrair da experiência disponível os termos que permitem o juízo independente 

diante das polarizações do progresso. Além da esperteza, há o valor na superação 

das unilateralidades e das tentações regressivas a que a situação de atraso induzia. 

O próprio progressismo, cultivado em abstrato, seria uma delas, e talvez se possa 

dizer que o tino rebelde para o relativo das coisas, ou antiformalismo, seja a 

faculdade mestra do espírito da menina (Schwarz, 1997, op.cit.,p.125). 

 

 

Salva do nacionalismo, da tradição retrógrada, da hierarquia científica das raças ou das 

regiões, o senso de particularidade de Helena brilha e traz outra luz   

 

 

... a excelência do livro de Morley confirma o programa machadiano, que à matéria 

nacional explícita e emblemática preferia o “sentimento íntimo” do país e do 

tempo, o famoso brasileirismo interior ”diverso e melhor do que se fora apenas 

superficial”. O tino da moça para o âmbito das relações e para sua precedência 

sobre a definição convencional dos termos não pára de surpreender. ...A 

humanidade perfeita no trato com os espezinhamentos da vida brasileira deixa 
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boquiaberto o leitor de hoje. A imprevidência absurda, a dependência pessoal 

abjeta etc. não são lançados à conta exclusiva da oura classe, e melhor, são 

lembrados ironicamente dentro da própria, deixando sem arrimo ideológico a 

realidade do desconjuntamento social. Digamos que o viés da desbarbarização no 

caso não é antipopular. (Schwarz, 1997, pp. 128-9). 

 

  

Dada a ordem dos valores vigentes a “natural” inferioridade de Diamantina diante do Rio 

de Janeiro não recebe o endosso da menina, antes é relativizada, expressão de 

independência e espírito crítico.  Essas são as prerrogativas para escapar da armadilha de se 

submeter a um ideal cujos valores são extrínsicos e, muitas vezes, opostos aos próprios 

interesses.  

 

 

Voltando ao texto dos Kamaiurá, é possível observar como a oposição entre os sexos é o 

cenário onde se desenrola o drama das formas de convivência entre os princípios masculino 

e feminino e como as mulheres, situadas na posição de inferioridade, lidam com esta 

situação. Este é o tema tratado por Carmen Junqueira, à desigualdade entre os sexos subjaz 

o jogo de poder nas comunidades indígenas estudadas.  Os mitos e as histórias relatam 

muito dessa luta e nos permitem acompanhar a formação de proibições com características 

de tabu. O episódio relativo às flautas Jakui é um belo exemplo, inicialmente eram as 

mulheres que as tocavam tirando lindos sons, deliciando a todos menos aos invejosos e 

ciumentos homens.  Eles conseguiram através de artifícios tirar as flautas das mulheres que 

a seguir foram proibidas de ver e tocá-las sob pena de castigo severo. Amedrontadas e 

precavidas elas agora 

 

 

fecham as duas portas da casa assim que ouvem os primeiros sons e, passivas, 

permanecem confinadas por muitas horas até que os homens decidam que já é 

tempo de parar. 
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É curioso como a mulher não enfrenta o homem. Sua reação é se render mesmo 

antes do enfrentamento, ao contrário do homem que não se conforma com a 

posição de perdedor. Parece que homem e mulher traçam sua existência ao longo 

de dois leitos paralelos, como dois destinos, duas funções, duas percepções do 

mundo, encontrando-se mais estreitamente apenas no amor. (Junqueira, 2002,  

p.42).  

 

 

A proibição de tocar e ver são características da formação do tabu, é possível supor que as 

histórias, cuja resolução resulta na fuga para regiões desordenadas da mente, indicam a 

forma de evitar o confronto direto com o homem, de lidar com a ânsia de liberdade e o 

medo correlato.  Se eles sumiram encantados pelo porco, elas decidem deixar a aldeia não 

sem antes se pintarem e se vestirem com os ornamentos masculinos.  Dançam e ingerem 

drogas para aliviar o sofrimento e num último recurso pingam remédio nos olhos para 

esquecerem o antigo amor e finalmente fazerem-se livres. Mas, ... 

 

 

quando pressentiram a chegada dos homens, dispostos a matá-las a dentadas, 

bateram em retirada, levando os filhos que, pelo caminho, foram sendo 

transformados em peixes, tatus e outros bichos. Quando passavam por uma aldeia, 

os homens pediam a suas mulheres que não olhassem o cortejo. A maioria olhou, 

deixando-se seduzir pelas Iamaricumá. E assim foram rodopiando pelas matas e 

arrebanhando mais e mais mulheres, numa jornada sem fim. Dizem que depois de 

muito tempo, elas decidiram parar e construir uma aldeia lá nas águas grandes, 

muito longe. 

Vê-se que aqui também a alternativa pensada foi a fuga e, mesmo assim, só depois 

de atordoar a mente e livrá-las das recordações. Viver distante dos homens, numa 

sociedade de mulheres guerreiras, foi o único espaço de liberdade que restou. 

(op.cit. p. 43). 
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As formas da autonomia e da liberdade são enfraquecidas e comprometidas na raiz, o medo 

pode ser um utilizado para manutenção do poder.  Alguns relatos indicam a humilhação e o 

ridículo como fatores de rebaixamento do amor próprio, eles constituem instrumentos 

privilegiados de domínio, ao minar e combalir a confiança, de quem desejam subjugar - 

sem os eliminar, porque deles não podem prescindir.  Diferente é o destino e o vínculo com 

o inimigo de guerra, que é morto, mas não rebaixado moralmente, ao contrário, é exaltado. 

 

 

Assim, ao anoitecer, os homens se encontram para conversar, nessas ocasiões relatam fatos 

“históricos”, ou seja, “verdadeiros” em que as mulheres são ridicularizadas nos seus desejos 

de filhos, de amores, sexuais. Nessas histórias, elas se apaixonam por sapos, troncos e 

mantém segredo desse mundo só delas em que os maridos permanecem à parte. No final, 

invariavelmente, sem elas saberem, eles descobrem a razão das fugas fortuitas e aniquilam 

seu objeto de amor, sem que elas possam se defender nem reclamar, apenas lamentam 

recolhidas à solidão da própria intimidade.  

 

 

As histórias dispensam comentários, pois, em tom jocoso, mostram de modo 

evidente o desrespeito com que os homens vêem a mulher. Ainda que os relatos 

possam ser tomados como simples brincadeiras, histórias para divertir, todos se 

empenham em realçar, com crueldade, o ridículo de alguns sentimentos, carências 

e frustrações, experimentadas por mulheres. Mas, apesar de tamanha oposição, 

homens e mulheres continuam a se gostar e a se entender. 

 

Seriam esses mitos e relatos uma forma encontrada pelos homens de exercer 

controle psicológico sobre a mulher? (Carmen Junqueira, 2002, p. 47). 

 

 

A auto-estima é o sentimento que resulta da avaliação pelo sujeito de quanto sua conduta 

aproxima-se do seu ideal, através deste expediente ele mede o próprio valor. A auto-estima 

expressa o tamanho do ego e depende intimamente da libido narcisista. A análise de 

 207



Carmen Junqueira ressalta o rebaixamento da auto-estima das mulheres, como forma de 

domínio pelos homens; este é um procedimento psíquico que se exerce na vida social com 

objetivo de manutenção do poder. Não foi outra coisa que estivemos analisando ao longo 

desta tese, em diversos momentos sociais com diferentes atores. Freud nos lembra que uma 

pessoa apaixonada é humilde. 

 

 

Um indivíduo que ama priva-se, por assim dizer, de uma parte de seu narcisismo, 

que só pode ser substituída pelo amor da outra pessoa por ele. Sob todos esses 

aspectos, a auto-estima parece ficar relacionada com o elemento narcisista do 

amor. (Freud, 1914, p.116) 

 

 

O expediente de ridicularizar alguém reduz sua auto-estima, a falta do amor próprio torna a 

pessoa uma massa amorfa pronta para assumir a forma que lhe for conferida. Essa forma 

será de acordo com as conveniências e interesses de quem dita o processo, via de regra, 

quem possui poder social se apresenta como autoridade psicológica.  Nestas circunstâncias 

o ego se vê esmagado pela força e autoridade do super ego, o jogo próprio ao poder social 

acaba por se reproduzir nas estruturas psíquicas39. O superego é formado pelas 

identificações com os pais, quando a criança é ainda bastante dependente deles, ele contém 

os sentimentos básicos de medo e admiração, sendo que a admiração é a vertente que 

resulta no ideal de ego e corresponde ao caráter propiciatório do superego. 

 

 

... o ego é formado, em grande parte, a partir de identificações que tomam o lugar 

de catexias abandonadas pelo id; que a primeira dessas identificações sempre se 

comporta como uma instância especial enquanto que posteriormente, à medida que 

fica mais forte, o ego pode tornar-se mais resistente às influências de tais 

identificações. (Freud, 1923, p. 64) 

                                                           
39 A esse respeito consultar René Kaës, El grupo y el sujeto Del grupo, Amorrortu editores, Buenos Aires, 
1995, pp. 139-40. Ele discute as relações entre os espaços biológico, social e psíquico, de forma que este 
último tem os outros dois como apoio. 
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A posição especial do superego no ego deve-se ao fato dele corresponder à primeira 

identificação realizada quando o ego ainda era fraco. Por outro lado, é o herdeiro do 

complexo de Édipo e dessa forma introduziu os objetos mais significativos no ego. O 

superego traz em si a força da paixão e tem como finalidade impedir  e canalizar para 

outros objetos sua realização incestuosa.  

 

 

Carmen Junqueira refere-se ao papel transgressor da mulher nessas comunidades indígenas 

e extrai algumas conseqüências, provavelmente, despercebidas às próprias mulheres, 

destinadas a circularem de uma aldeia para outra através do casamento sempre acertado por 

um acordo masculino.  A mulher transgride quando foge com um homem de uma 

comunidade inimiga não respeitando as regras ditadas pela dinâmica masculina, esse é um 

motivo de guerra e ocasião de exercitar o espírito guerreiro tão importante à auto-imagem 

do homem. Paradoxalmente, ao se rebelar ela propicia a oportunidade para reafirmar o 

masculino. 

 

 

A rebeldia feminina que detonou o processo não chega a ser claramente visível 

para a comunidade, acostumada que está a pensar a dinâmica social a partir da 

ação do homem.  A própria mulher talvez sequer perceba que, ao circular de uma 

aldeia para outra, empurrada pelas trocas matrimoniais, ela amplia sua visão do 

mundo, vivendo experiências bem mais estimulantes do que se estivesse por toda a 

vida imobilizada num mesmo casamento. Para a mulher, circular é ao mesmo 

tempo cumprir uma trajetória definida pela estratégia política masculina, mas 

também conhecer outros cotidianos, ambientes, homens e mulheres. Por modesta 

que seja a aquisição de saberes, a mulher ganha desenvoltura e energia para 

exercitar a rebeldia. Rebeldia que serve, também, de alimento ideológico ao 

guerreiro que ela tanto admira. (Carmen Junqueira, 2002, pp. 107-8).  
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É visível como o medo é utilizado para o exercício do domínio. Tivemos oportunidade de 

acompanhar o mesmo procedimento nas relações de trabalho. O medo não falta ao 

dominador, apenas permanece mais escondido, já no dominado é explícito.  Esta é a 

expressão psíquica do jogo de poder no cenário social. Freud chama atenção para o 

importante papel do ideal do ego para a compreensão da psicologia de grupo. 

 

 

Além do seu aspecto individual, esse ideal tem seu aspecto social; constitui também 

o ideal comum de uma família, uma classe ou uma nação. (Freud, 1914, op.cit. p. 

119).             

 

 

A falta de satisfação oriunda da não realização do ideal libera sentimento de culpa que 

Freud denomina ansiedade social. Originalmente o sentimento de culpa deve-se ao temor 

de serem punidos pelos pais, ao longo da vida estes serão substituídos por inúmeras outras 

pessoas que exercem alguma influência sobre o sujeito, constituindo para ele uma 

autoridade diante da qual deve respeito e, em muitas vezes, obediência. Este é um ponto 

delicado de intrincamento entre a realidade social e a realidade psíquica, pois no 

representante da autoridade social pode se fazer sentir a ressonância do componente 

psíquico, tornando complexa e confusa a discriminação entre os dois níveis de realidade 

 

 

 

                                                        *        *         * 

 

 

Esses mecanismos psíquicos de domínio são universais e podem ser observados na 

sociedade brasileira, eles adquirem alguma nitidez quando observamos a resposta dos 

imigrantes, às tentativas de subjugo por parte dos fazendeiros, até então acostumados a 

lidar  só com os escravos. A organização psíquica do imigrante, estruturada em uma 
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história com valores, experiências e tradições bem distintas das brasileiras, não os levou a 

curvarem-se diante das ameaças do empregador.    

 

 

Os proprietários, habituados a lidar exclusivamente com escravos, e que 

continuavam a conservar muitos deles  trabalhando ao lado dos colonos, não 

tinham para com estes a consideração devida à sua qualidade de trabalhadores 

livres; os contratos de trabalho que os imigrantes assinavam antes de embarcar na 

Europa ... eram geralmente redigidos em proveito exclusivo do empregador e não 

raro com acentuada má-fé. ...Doutro lado, o recrutamento de colonos na Europa se 

fazia sem maior cuidado; os agentes dele incumbidos não tinham outra 

preocupação que o número, pois por ele se calculava sua remuneração. ... 

Chegavam a imigrar para o Brasil não raro até enfermos e velhos inválidos. 

 

...alarma-se a opinião pública na Europa, em particular na Alemanha e em 

Portugal, donde provinha então a maior parte da imigração para o Brasil, com a 

sorte aqui reservada para seus compatriotas imigrados. Sucedem-se os inquéritos 

oficiais, e em grande maioria eles são desfavoráveis e desaconselham a imigração. 

Desencadeia-se então contra ela forte campanha, e a imigração para o Brasil 

chega a ser proibida na Alemanha em 1859. A corrente de imigrantes alemães 

torna-se, depois de 1862, quase nula; quanto à portuguesa, diminuirá de mais de 

50%. ((Caio Prado Júnior, 1972, pp. 187-8)) 

 

 

O fundo sincrético a que pertencem tem uma escritura e experiência grupal, em que o 

indivíduo não está entregue à própria sorte, faz parte de um todo que efetivamente o ampara 

quando necessário. Tal experiência é fundamental para suprir o sujeito - membro de um 

conjunto que o reconhece e ampara – da base social para constituir o sentimento de si 

próprio, a partir do valor que lhe confere o conjunto.   
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A experiência histórica brasileira tem se dado no sentido oposto, ou seja, prevalece o 

abandono daquele que se encontra em situação precária, o individualismo é o correlato 

psíquico e social desse procedimento. O amor a si próprio, sendo uma experiência 

individual, tem uma base social, já que o sujeito é sujeito do grupo e da cultura a que 

pertence. A ação do conjunto sobre o sujeito define a inscrição psíquica que é fruto da 

experiência com a dimensão pública. 

 

 

O narcisismo tem a ver com a preservação da vida e com o amor a si próprio. Ele constitui 

a reserva de libido do indivíduo. A força da convicção dos valores e opiniões é dada pelo 

vínculo erótico consigo mesmo, sem depender de uma autoridade exterior, já que nessas 

circunstâncias ele é autoridade para si mesmo.  

 

 

Se a libido narcísica ultrapassar um determinado limiar, quantum, passa a ter uma função 

negativa, pois indica a incapacidade do sujeito em aceitar e superar a ferida narcísica da 

castração, ou seja,  de ser mais um dentre os amores possíveis da pessoa amada. Surgem 

condutas em que o indivíduo perde a oportunidade de aprender e de reformular-se, fecha-se 

num mundo próprio e pequeno – subjetivamente vivido como grande.  

 

 

Do ponto de vista social, esse proceder tem dado a tônica da conduta das elites brasileiras, 

no trato com quem dela não faz parte. Esses mesmos irão se curvar diante de outros, 

percebidos como mais fortes, porque o exercício do domínio é a medida do seu valor. 

Nesse sentido não podem deixar de registrar uma “superioridade qualquer”, que terá mais 

crueldade quanto mais primários eles forem. 

 

 

O chão de onde Narciso não pôde surgir, nem encontrar espelho para se ver refletido é a 

história da formação da subjetividade do homem comum 
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Sem amor de ninguém,  sem família,   sem sexo que não fosse a masturbação, sem 

nenhuma identificação possível com ninguém – seu capataz podia ser um negro,  

seus companheiros de infortúnio,  inimigos -,  maltrapilho e sujo,  feio e fedido,  

perebento e enfermo,  sem qualquer gozo ou orgulho do corpo,  vivia a sua rotina.  

Esta era sofrer todo o dia o castigo diário das chicotadas soltas,  para trabalhar 

atento e tenso.  Semanalmente vinha um castigo preventivo,  pedagógico,  para não 

pensar em fuga,  e, quando chamava atenção,  recaía sobre ele um castigo 

exemplar,  na forma de mutilação dos dedos,  furo de seios,  de queimaduras com 

tição,  de ter todos os dentes quebrados  criteriosamente,  ou dos açoites no 

pelourinho,  sob trezentas chicotadas de uma vez para matar,  ou cinqüenta 

chicotadas diárias,  para sobreviver. (Ribeiro, 1992, p. 120) 

 

 

O sistema escravocrata propõe a identificação com a crueldade,   é sobre essa herança que 

vimos construindo uma civilização,  que se não pode se livrar dessas cicatrizes,  procura 

extrair das suas conseqüências,  outras formas de convivência.  Para isso foi necessário 

sobreviver,  esse,  com certeza,  é um importante legado dos negros ao Brasil.   

 

 

Quando o sentimento de valor próprio não é suficientemente consistente, parece natural 

conviver com autoridades com integridade duvidosa; esse sentimento toma proporções 

maiores – tende a se estratificar - quando os canais institucionais, para punir o roubo do 

bem público existem apenas na aparência, não cumprem de fato essa finalidade. A atitude 

de exigir uma conduta diferente não ecoa num meio social cuja verdade é dada pelo poder, 

sobretudo o poder de configurar os fatos de acordo com sua intenção. Ao povo, as batatas 

ou uma banana.  Elas vão se tornar piadas, é nossa forma de digerir o que não é digerível: 

vomitamos deboche e rimos de nós mesmos, é um caminho de sobrevivência psíquica.   
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Não é possível extirpar as ressonâncias da autoridade tradicional da nossa subjetividade, o 

que é possível é relativizar seu alcance com outras experiências sociais até se formularem 

como processos da nossa subjetividade que passam a compor o aspecto psíquico da cultura.  

 

 

Resignar-se  não é exatamente uma escolha. Quando não se vislumbra saída histórica não 

parece haver opção: dependência ou morte.  A conciliação tem o preço de haver em nossa 

sociedade gente de primeira e de segunda, em nome dessa diferença o ilegítimo – em 

termos de ordenação burguesa, em que a igualdade formal é uma premissa - se legitima, na 

ótica da ordem da cultura patriarcal.  

 

 

Nós compartilhamos os efeitos de uma história e na qualidade de sujeitos dessa história,  

nos havemos com a relação entre desiguais, tal como tem se apresentado na sociedade 

brasileira, e sofremos os reflexos destes vínculos, mesmo quando ocupamos a posição mais 

cômoda nesta díade. Nada garante que num outro momento, não vamos ser confundidos ou 

considerados gente de segunda, os critérios são fluidos, pertencem à ordem da aparência, do 

momento e do capricho. Tendo surgido na história será através dela que o sentimento de 

inferioridade virá a se transformar, tornando a todos nós, gente. Neste conceito cabem 

práticas sociais, não qualificativos pretensamente essenciais. 

 

 

A pobreza, a miséria, a falta de perspectiva cultural, social e econômica do pobre retiram 

dele, enquanto sujeito desse conjunto social, a cota de amor próprio necessária ao desejo de 

transformação - não enquanto esperança de um salvador -, mas como força motriz da sua 

inserção na vida social. Um narcisismo suficientemente estabelecido tem como correlato a 

convicção do seu direito, que não é conferida por um vínculo erótico com alguém forte, 

mas consigo mesmo. 
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São muitas as conseqüências da dependência no íntimo, tomo para consideração a presença 

do medo no pensamento do subalterno diante do mais forte. Nada menos que brilhante, a 

caracterização do quadro, em que Roberto Schwarz (2000,a) pinça trechos de Machado de 

Assis, em Iaiá Garcia. 

 

 

Assim, Luís Garcia é interessante quando está na defensiva, “quando não aceita 

nem recusa, mas se esquiva, quando não se atreve a formular a dúvida, quando 

tenta conciliar os desejos de Valéria com a sua própria neutralidade, quando adota 

um meio-termo, quando recusa mas não pode resistir às instâncias da viúva, 

quando examina a furto a expressão nos olhos de Jorje, quando procura escapar-se 

depois da janta sem falar ao moço, quando confirma com o silêncio uma pia fraude 

de Valéria, quando não se anima a perguntar, e sobretudo quando volta para casa 

aborrecido de tudo, da mãe, do filho, e das circunstâncias em que se via posto”. 

(p.176). 

 

 

Tentando resumir, o sujeito se esgueira, não se compromete indevidamente, não ousa 

expressar pensamento próprio, está sempre em cima do muro avaliando qual o melhor lado 

para pular,40 não só o exame da situação é furtivo, tudo nele se furta, tudo foge, até ver 

definir-se com clareza a conduta a tomar. Está sempre de olho, mesmo sem olhar. A 

ambigüidade é o meio de alcançar a medida apropriada da adesão ao que o momento pede 

dele, “chamado a dizer o que acha, o agregado não abusava, e sabia opinar obedecendo, 

ria largo, se era preciso, de um grande riso sem vontade, mas comunicativo... nos lances 

graves, gravíssimo. Com efeito, quem é ele para rir com vontade própria?” (Schwarz, 1997, 

p. 20).  

 

 

                                                           
40 Qualquer semelhança com alguns partidos políticos, talvez não seja mera coincidência. 
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Isso é próprio de quem percebe seu destino em mãos alheias, não se trata  do culto à 

servilidade, embora ela possa fincar raízes mais longe que se imaginou, tornando-se por 

vezes, uma disposição do espírito.  

 

 

Roberto Schwarz faz uma menção aos passos do sambista em alusão às duas velocidades do 

agregado,  

 

                                                          

 

“que ora é vagaroso e rígido, ora se descompõe em acionados vagarosos da 

cintura para cima e muito ligeiros nas pernas, tão natural nesta como naquela 

maneira” . O homem com duas marchas ecoa as funções representativa e prestativa 

do agregado, bem como a vivacidade de quem vive de expedientes. O leitor dirá se 

inventamos ao imaginar que a mesma estrutura dirige os passistas de escola de 

samba, vagarosos e principescos da cintura para cima, enquanto os pés se dedicam 

a um puladinho acelerado e diversificado. (op.cit., pp.20-1).  

 

 

Talvez os movimentos sinuosos e principescos, compensem a servilidade social com a 

reserva de libido e dignidade, a ser manifesta no território livre do samba - conferindo por 

via própria, a satisfação que falta à vida. A ligeireza das pernas faz pensar na necessidade 

do pobre de fugir, “Deus me deu pernas compridas pra correr atrás de bola e fugir da 

polícia”,41   evoca a esperteza, filha do medo de quem se sabe devedor e fraco. 

 

 

No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto 

retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão 

grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que a índia tapanhumas pariu uma 

criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. 

 
41 Verso da canção de Chico Buarque, Partido alto. O verso alude aos dois sentidos do tempo: o afirmativo, 
porque pressupõe o desejo, correr atrás de; e outro negativo em que o pressuposto é a avaliação do perigo, 
correr de. 
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Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de seis anos não 

falando. Si o incitavam a falar exclamava: 

- Ai! Que preguiça! ... 

 

e não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no jirau de paxiúba, 

espiando o trabalho dos outros e principalmente os dois manos que tinha, Maanape 

já velhinho e Jiguê na força do homem. O divertimento dele era decepar cabeça de 

saúva. Macunaíma dandava pra ganhar vintém. E também espertava quando a 

família ia tomar banho de rio, todos juntos e nus. Passava o tempo do banho dando 

mergulho, e as mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guaiamuns diz-que 

habitando a água-doce por lá. No mucambo si alguma cunhatã se aproximava dele 

pra fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela, cunhatã se afastava. 

Nos machos guspia na cara. Porém respeitava os velhos e freqüentava com 

aplicação a murua a poracê o torê o bacororô a cucuicogue, todas essas danças 

religiosas da tribo. (Mário de Andrade, 1988, pp. 5-6)  

 

 

Macunaíma, filho do medo, e que a ele não se submeteu.  A um só tempo, seu pecado e seu 

grande feito. Tinha suficiente reserva de libido, de alegria para ousar o desfrute dos 

impulsos mais diversos. Bate e apanha, goza em ambas posições. Foge porque ousa 

desafiar. Tinha bastante coragem para desafiar toda sorte de desconhecido e de gigantes, do 

mato, da cidade, da mitologia, das lendas e de suas assombrações. Se ele corre é por ter 

estado atrás de alguma coisa, o móvel da sua ação não é o medo, este é conseqüência de 

tornar atos os seus desejos. Ele os tem, da mesma forma como não tem dó dos fracos e dos 

bobos, entre o chupinzão e o ticotiquinho, a porrada mortal ele dá no tico-tico. Só faltou 

falar: é pra deixar de ser bobo! 

 

 

O que faz Macunaíma, senão fugir o tempo todo?. Ele funda e firma o eu sem vergonha.  

De ser como é, um sujeito não servil, que foge do perigo e até brinca com o próprio medo 
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Depois de correr um pouco, atravessar a terra dos índios tatus-brancos e pegar um 

susto tamanho que passou sem pedir licença entre a sombra de Jorge Velho e a 

sombra do Zumbi que estavam discutindo, o herói fatigadíssimo, olhou pra trás e 

viu que a sombra já vinha chegando. Estava na Paraíba e tão sem vontade de 

chispar que parou. Era por causa do herói estar impaludado. Perto havia uns 

trabalhadores destruindo formigueiros para construir um açude. Macunaíma pediu 

água pra eles. Não tinha nem gota porém deram raiz de umbu. O herói matou a 

sede dos legornes, agradeceu e gritou: 

- Diabo leve quem trabalha! 

Os trabalhadores estumaram a cachorrada no herói. Isso mesmo que ele queria 

porque teve medo e chispou bem. (p. 154). 

 

 

Macunaíma foge de Ceiuci, dos irmãos, do gigante, da turba revoltada, de um sem fim de 

tudo quanto ele se meteu, sem vergonha de ter raiva e vingar-se do que para ele foi uma 

ofensa, mesmo sem ter sido, até chegar no lugar onde vai morrer,  

 

 

Então Macunaíma não achou mais graça nesta terra. ...Tudo que fora  a existência 

dele apesar de tantos casos tanta brincadeira tanta ilusão tanto sofrimento tanto 

heroísmo, afinal não fora sinão um se deixar viver; e pra parar na cidade do 

Delmiro ou na ilha de Marajó que são desta terra carecia de ter um sentido. E ele 

não tinha coragem pra uma organização. (p. 164) 

 

 

O papagaio é o fiel narrador da sua infidelidade a toda forma de agradar e se submeter 

 

 

 Pra quê essa gentama no meu quarto, agora!... Faz mal pra saúde, gente! 
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 Todos perguntaram pra ele: 

- O que foi mesmo que você caçou, herói? 

- Dois viados mateiros. 

Então os criados as cunhãs estudantes empregados-públicos, todos esses vizinhos 

principiaram rindo dele. Macunaíma sempre aparando o bocal da flautinha.  

A patroa cruzando os braços ralhou assim: 

- Mas, meus cuidados, pra que você fala que foram dois viados e em vez foram dois 

ratos chamuscados! 

Macunaíma parou assim os olhos nela e secundou: 

- Eu menti. 

Todos os vizinhos ficaram com cara de André e cada um foi saindo na maciota. E 

André era um vizinho que andava sempre encalistrado. Maanape e Jiguê se 

olharam e, com inveja da inteligência do mano. Maanape inda falou pra ele: 

- Mas pra que você mentiu, herói! 

- Não foi por querer não... quis contar o que tinha sucedido e quando reparei 

estava mentindo... (op.cit., pp. 95-6) 

 

 

Funda assim um gesto libertário de afirmação positiva para nós, sem mediação desse tão 

temível “outro”, que tivemos oportunidade de conhecer nos relatos dos grupos com 

profissionais do serviço público, na luta que travam pela liberdade de ser, fazer e dizer.  

 

 

Macunaíma é puro impulso e, essa liberdade encanta, já o descaso com a moralidade 

superegóica, choca. A organização que sabe lhe faltar deixa para nós resolvermos, se 

possível com alguma graça, que a ele não faltou. Macunaíma é impulso in natura, esses 

impulsos são a matéria por organizar na convivência social. No Brasil quem nasce filho do 

medo da noite com os pés no chão, apanha. Macunaíma, não. Ele torna-se o imperador do 

mato e quando morre vira  constelação.  Por isso, permitam-me, Macunaíma, Herói de 

nossa gente com muito caráter!   
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                                            

A análise das experiências clínicas com trabalhadores acidentados e com grupos de 

profissionais da rede pública de saúde mostrou a extensão do enraizamento de aspectos da 

cultura paternalista nesses conjuntos. A inscrição dos processos psíquicos da cultura na 

subjetividade dos sujeitos, se faz nos estratos mentais mais arcaicos. A sociabilidade 

sincrética é o conceito em que se apóia a análise da dimensão psíquica da cultura. 

 

 

A abordagem metodológica foi a de considerar os sujeitos estudados como sujeitos do 

grupo e da cultura, a investigação procurou encontrar os processos inconscientes e suas 

significações nas relações sociais e nos vínculos resultantes. É uma tese sobre processos e 

não sobre substância, desse ponto de vista, o acidente de trabalho é um marco, cujo 

significado para ser apreendido, necessita ser contextualizado. Ou seja, acompanhar os 

acontecimentos que o precedem e o sucedem, pois pertencem a um continuum psíquico e 

social. Através do trabalhador acidentado conhecemos melhor o trabalhador pobre e o 

subalterno, eles correspondem a diferentes dimensões de uma mesma realidade. 

 

 

O vínculo de sujeição próprio à relação social de mando-obediência surgiu como estrutura 

que tende a configurar a relação entre desiguais, sobretudo entre as classes dominantes e as 

subalternas. A experiência do senhor e do escravo parece ter deixado marcas profundas na 

vida social brasileira, em que as pessoas se dividem entre gente de primeira e de segunda 

classe.  

 

 

A análise refere-se menos à substância que aos processos e relações, de forma que se 

alguém ocupa posição de mando num vínculo, poderá ocupar o lugar inferior em outra 

situação; mudam as expressões, mas os principais traços se mantêm, como o medo e a 
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subserviência. Num meio social em que prevalece a ordenação personalista sobre a 

institucional, a insegurança deixa o sujeito à mercê das circunstâncias, em outras palavras, 

de depender do favor para conseguir o que em tese seria de direito. 

 

 

A identificação com o agressor é um conceito psicanalítico que pareceu apropriado para 

compreender atitudes mentais recorrentes, ela parece fruto da depreciação do pólo mais 

fraco nas relações sociais e uma tentativa – desastrada –  de sentir algum valor através da 

identificação com quem o retira. Fazer do opressor um modelo e o ideal criam as condições 

da dependência psicológica e da sujeição.  

 

 

Por outro lado, os processos psicológicos não têm a força de eliminar os conflitos de 

interesse, por exemplo,  entre o empregador e o empregado. Resulta um descompasso entre 

o nível imaginário e o real; nesse contexto teórico, o acidente de trabalho é considerado um 

representante simbólico do conflito entre essas duas experiências. 

 

 

A sobrevivência da cultura tradicional em que os valores morais predominam, deve-se à 

fragilidade das instituições, prevalecendo, até hoje, a prática do favor pessoal sobre o 

caráter impessoal e abstrato das normas institucionais. Este fato está ligado à natureza da 

experiência com a lei no Brasil: mais um privilégio do poder que amparo ao mais fraco. 

 

 

A depreciação do mais fraco e a identificação dele com quem o deprecia implicam um 

rebaixamento da auto-estima. As falhas que podemos observar na constituição do 

narcisismo relacionam-se ao desamparo institucional e da lei. Elas não devem ser 

consideradas como traços, mas atitudes e as respostas possíveis a um meio hostil. A 

rejeição ocorre no seio mesmo do processo, de forma que não é raro encontrar, sobretudo 

nos segmentos econômicos e sociais mais fortes, expressões como brasileiros são sempre 

os outros.  
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Tomar o agressor como modelo de identificação e como ideal configura sério obstáculo à 

constituição do próprio valor e do orgulho de existir. Depreciar o brasileiro, tanto no 

sentido substantivo como adjetivo,  resulta de uma disposição mental que resume a 

ideologia que nos vem acompanhando. A atitude depreciativa expressa no plano 

fenomenológico a estrutura significante: O Brasil está fora do Brasil.   

 

 

Uma conseqüência significativa da hostilidade resulta no medo da autonomia, já que ela 

constitui a via de acesso aos vínculos e relações em que o poder se espalha com formas 

mais democráticas. Por outro lado, em silêncio, sob a terra, a autonomia vai sendo 

construída, não só como anseio, mas como práxis que relativiza a representação 

ameaçadora da autoridade paternalista - talvez, a conclusão mais promissora da experiência 

com os profissionais de saúde da rede pública. 

 

 

O sentido da modernidade acompanha o movimento do reprimido, no caso, a autonomia  

busca a sua expressão mais consciente e legítima.  Esta práxis funda-se na experiência com 

a dimensão do público, apoio necessário à inscrição do sujeito num todo que lhe confere e 

reconhece valor.      
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