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Apresentação 

 
 
 O estilo de demanda filosófica que se apresenta hoje exige 
que o exercício de integração ou articulação de escolas de 
pensamento se dê muito além da mera lógica de aproximações ou 
afastamentos conceituais ou categoriais. De fato, a particularização 
de problemas, por interessantes que sejam, não responde à 
demanda pela conjunção de potências racionais que sejam capazes 
de desconstruir o universo de obviedades que contemporaneamente 
não apenas povoa, mas coloniza as culturas (ou semi-culturas) e as 

demandas éticas de uma humanidade em choque, humanidade que 
ora penetra na consciência de uma crise civilizacional sem 
precedente nos últimos séculos e agravada pelas ameaças crescentes 
da débâcle socioecológica de partes maiores e menores da terra, e 
com potencial de destruição tecnicamente exponencializado pelos 
interesses da ciência a serviço do tardo-capitalismo. Há questões 
graves demais para que se possa seguir fazendo meramente 

exercícios filosóficos acadêmicos no sentido estritamente tradicional 
do termo. 
 É nesse sentido que surge a presente obra. Nascida na 
efervescência de um Seminário acadêmico com o mesmo nome, 
recolhe produções diversas de participantes do Seminário, 
provindos de várias áreas do conhecimento, além da Filosofia, e que 

se dispõem a entrecruzar suas tradições num objetivo comum: 
proporcionar um encontro entre gigantes do pensamento 
contemporâneo, Sigmund Freud e Theodor W. Adorno, no momento 
presente, revisitando desde suas intenções explícitas ou implícitas 
até as consequências de seu trabalho aqui e agora – e ainda mais: 
permitindo que se anteveja, desde diversos prismas de observação, 
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possibilidades muitas vezes inexploradas de desenvolvimento não só 
de seus respectivos pensamentos, mas das leituras que, por uma 

motivação estritamente ética – a motivação mais primigênia de 
ambos os autores – reatualizem o essencial da massa de 
conhecimentos eruditos que abundam em recepções de autores tão 
complexos, falando portanto, aqui e agora, ao exigente leitor de hoje. 

 
 

Os Organizadores. 
 



 
 

 
Para além do Princípio do Prazer e 

a Dialética do Esclarecimento 
 

Angela Gonçalves 1 
 
 
1.Introdução 
 
 Além do Princípio do Prazer é, pode-se dizer, o documento 
instituidor da psicanalítica. Nele vemos eixos fundamentais como as 
noções de pulsões, repetição, e o princípio de prazer, de conservação 

e de morte. Traz o tema do dualismo pulsional, tece considerações 
sobre o amor, o ódio, o sadismo, o masoquismo. Aborda o caráter 
universal, restaurador e regressivo das pulsões. De um lado o 
princípio do prazer, de outro um mais além.  
 
1.2 Além do Princípio do Prazer 
 
 Esta obra traz o tema do dualismo pulsional. Seu conteúdo 
tem a ver com o movimento do retorno ao estado anterior, a 
restauração de um estado de coisas, o mais pulsional das pulsões, a 
presença do princípio da constância (Nirvana). Freud argumenta 
que a compulsão a repetir indica que parece que há algo mais 

primitivo, mais pulsional em cada ser, que o princípio do prazer. 
Vida e morte estão lado a lado numa relação complexa e não 

meramente uma oposição. 
 Em 1920, a proposição de Freud de definir a busca do prazer 
como princípio organizador dos processos mentais, mostrou-se 

                                                 
1 Doutoranda em Filosofia pela PUCRS 
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insuficiente para dar conta de fenômenos nas suas aguçadas 
observações psicanalíticas. Tornar-se-ia primordial, portanto, 

avançar para mais além daquilo que ele havia sugerido. 
 Ao iniciar seu texto (Além do Princípio do Prazer), Freud 
retoma a conceituação inicial dada a esse princípio cujo propósito 
seria evitar o desprazer produzido por um acúmulo de excitação no 

sistema psíquico; o prazer estaria associado à descarga de excitação. 
O autor diz que essa abordagem leva em conta somente o fator 
econômico da construção metapsicológica. Ele reconhece que essa 
área é ainda obscura da vida psíquica, ele diz assim:   

 
Por outro lado, prontamente expressaríamos nossa gratidão a 
qualquer teoria filosófica ou psicológica que pudesse informar-nos 

sobre o significado dos sentimentos de prazer e desprazer que 
atuam tão imperativamente sobre nós. Contudo, quanto a esse 

ponto, infelizmente nada nos é oferecido para nossos fins. Trata-
se da região mais obscura e inacessível da mente e, já que não 
podemos evitar travar contato com ela, a hipótese menos rígida 

será a melhor, segundo me parece.2 

 
 Uma dificuldade apontada, está no fato de que não há uma 
correspondência proporcional entre a quantidade de excitação e a 
intensidade de sensações provocadas; é necessário levar em 
consideração o tempo de duração da excitação. 
 Freud mostra um novo caminho a essa investigação, 
trazendo G. Th. Fechner que contribui não falando em redução total 
das excitações, mas evidencia as condições de estabilidade-
instabilidade do sistema de excitações: A afirmação de Fechner diz o 
seguinte:   

 
Até onde os impulsos conscientes sempre possuem uma certa 
relação com o prazer e o desprazer, estes também podem ser 
encarados como possuindo uma relação psicofísica com condições 

                                                 
2  FREUD, Sigmund. Sigmund Freud-Obras Completas. V. XVIII Ed. 4ª. Rio de Janeiro: Imago 1950, 

p. 5.  
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de estabilidade e instabilidade. Isso fornece a base para uma 

hipótese em que me proponho ingressar com maiores pormenores 
em outra parte. De acordo com ela, todo movimento psicofísico 
que se eleve acima do limiar da consciência é assistido pelo prazer 

na proporção em que, além de um certo limite, ele se aproxima da 
estabilidade completa, sendo assistido pelo desprazer na 
proporção em que, além de um certo limite, se desvia dessa 

estabilidade, ao passo que entre os dois limites, que podem ser 
descritos como limiares qualitativos de prazer e desprazer, há uma 

certa margem de indiferença estética (…)3 

 
 Apesar de Fechner não ser claro quanto ao que ele entende 
por limiar da consciência e o que significa ir além de um certo nível, 
é evidente que prazer e desprazer, enquanto sensações, podem ser 
apreendidos somente pela consciência. Ademais, não é o caso 
quando se fala de carga e descarga de pulsões. De outra parte, esse 

autor fala de um nível de estabilidade. Quando uma tensão é 
mantida constante (princípio da constância), sua redução não é zero. 
Caso tomássemos o prazer como o alcance zero, teríamos um estado 
de total ausência de sensações (Nirvana). Talvez seja por esse motivo 
que Freud diz que seria incorreto falar de um domínio do princípio 
do prazer e que seria melhor admitir uma forte inclinação a esse 
princípio. A dificuldade parece resultar em equacionar prazer e 

descarga. 
 Prazer e desprazer são sensações captadas pelo eu (Pcpt-Cs), 
que pode apreender o belo, o ético e o estético (sensorial), ao passo 
que carga e descarga pertencem às funções do id. Entretanto, vai se 
tornando inevidente uma relação direta entre qualidades sensoriais 
de prazer e desprazer e o investimento das moções pulsionais. O 

próprio Freud diz que existe um descompasso entre prazer e 
descarga. Ele lembra o que formulara em 1911, quando introduz o 
princípio de realidade que posterga uma satisfação imediata em prol 
da obtenção de um prazer final mais efetivo. De outro lado, se as 
pulsões sexuais não se mostram educáveis e não se conformam ao 
                                                 
3  FECHNER apud FREUD, Op. cit., p. 5.  
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princípio de realidade, constituem-se em fontes de desprazer. Freud 
ainda lembra o sintoma neurótico que pode causar imenso 

desprazer e tem como finalidade dar uma satisfação que substitui a 
pulsão.  
 No capítulo IV do texto, Freud confere uma qualidade 
funcional às cargas energéticas. Algumas, não ligadas, circulam 

livremente em algumas partes do aparelho mental, mas há cargas 
não ligadas que procuram vincular-se a uma representação que as 
absorva. Para sustentar isso (sua conceitualização), o autor elabora 
uma metáfora com o propósito de definir ligação e desligamento em 
termos metapsicológicos. Utiliza-se da metáfora da vesícula da 
substância viva e das relações da cápsula que a envolve com o seu 
exterior e interior. Ao se defender, a vesícula produz uma crosta e 
quando há uma ruptura na mesma, ocorre uma inundação, 
portanto, faz-se necessário ter uma reserva energética amortecida. 

Essa reserva morta é fundamental para a defesa da vida. A mesma 
obra de ligação necessária para constituir a predominância do 
princípio do prazer e sua modificação em princípio de realidade, 
quando retira a energia livre, diminui as possibilidades de prazer-
desprazer. À noção de cápsula de proteção, Freud aproxima o modo 
de funcionamento do sistema PCS-CS. Existe uma cápsula de 
proteção, com uma membrana externa, resistente aos estímulos e 
uma crosta que a protege do que vem de fora, que recebe a morte e 
reduz o impacto das estimulações externas. Quando há uma invasão 
de altas intensidades energéticas, rompe-se a proteção psíquica, 
libera-se muita energia dentro do sistema. Essa energia tem 
elementos da energia livre, que constitui o prazer-desprazer.  O 

trauma advém da liberação de energia. Na esperança de uma 
redução do desprazeroso, a tolerância à repetição do desagradável 

sustenta-se. 
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1.3 a Compulsão à repetição  
  

O eu é concebido como uma totalidade. Como o eu é um algo 
coeso, qualquer possibilidade de ruptura é representada por um 
perigo interno, mas é sentido como real, por isso é projetado para o 
exterior na forma de angústia e castração.  

 Para ilustrar a compulsão à repetição, Freud apresenta 
exemplos como sonhos das neuroses traumáticas, as neuroses de 
transferência, neuroses de destino e brincadeira infantil. Em todos 
pode-se notar a presença de uma compulsão à repetição. Todos têm 
uma experiência dolorosa, o que dificulta em concebê-los como 
submissos ao princípio do prazer.  Os sonhos das neuroses 
traumáticas se repetem no esforço para que o eu esteja apto para 
dominar o excesso de excitações, buscando preservar a vida. Por 
outro lado, existe uma força que concomitantemente, age na direção 

da expulsão total da tensão, demonstrando o retorno à inércia total. 
 Em realidade, trata-se das pulsões. As pulsões não 
colaboram com o equilíbrio psíquico. Segundo Hanns, pulsão é: 
 

A pulsão (Trieb) é uma força que coloca o sujeito em movimento 
e, tem por característica a pressão (Drang) - um impulso 

avassalador - enquanto a compulsão designa algo imposto ou 
forçado, que é o resultado de um “conflito pulsional que se instala 

e submete o sujeito a um cerceamento, impondo-lhe uma direção. 
O Trieb força e faz sofrer”4.  

 

Desta forma a compulsão à repetição 
(Wiederholungszwang) 5  tem um grau pulsional altíssimo se 

apresentando como uma compulsão (Zwang). Daí a característica 
essencial da pulsão: a insistência.  

                                                 
4  HANNS, Luis. A teoria pulsional na clínica de Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1999, p.108.  

5  Wiederholen- ir buscar novamente; repetir. Zwang- compulsão, forçado, obrigação, pressão. No 
artigo Além do princípio do prazer a expressão wiederholunszwang e a palavra zwang são usadas quase 

como sinônimos de Drang e Trieb. Segundo Hanns (1996, op., cit.), Freud procura ressaltar o caráter 

avassalador ao qual o sujeito sucumbe, condenado a realizar a pulsão para além da vontade.  
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Nas análises e neuroses traumáticas, foi onde Freud 
percebeu a presença da compulsão à repetição. Diante disso, Freud 

foi colocado no caminho da pulsão de morte. A partir desse fato, foi 
possível detectar que o objetivo das pulsões é alcançar um estado 
inicial que o ser vivo foi obrigado a abandonar, e ao qual deseja 
retornar: todo ser vivo morre, ou seja, retorna ao estado inorgânico 

em consequências de razões internas. A tendência da pulsão de 
morte é voltar à inércia, com o objetivo de anular a vida e voltar ao 
inorgânico. 
 Como exemplo de pulsão de morte, Freud aborda a perda do 
objeto original na cena da mãe no Fort-Da. A dor presente em toda 
experiência de perda objetal (no caso da criança que sofreu com a 
partida da mãe), será marcada pela repetição, pois o objetivo da 
prova de realidade é reencontrar o objeto perdido. Frente a esse 
desamparo, se apresenta a noção de trauma. A compulsão à 

repetição revela mais claramente a pulsão de morte. 
 Depois o autor faz uma “especulação biológica”, como ele 
mesmo diz, isto é, inscrição da vida sexual nas concepções 
embriológica e evolucionista do seu tempo. Por que faz essa 
especulação? Para trazer maior discernimento à análise dos 
paradoxos de repetição. 
 Qual é a questão que nos remete toda essa heterogeneidade 
de situações? Pode-se dizer: qual a relação entre fenômeno clínico 
da repetição e a hipótese de uma pulsão de morte como um princípio 
que não se encontra na experiência das análises? 

 O próprio autor afirma que não adere ao fato da repetição 
não exigir a hipótese de introduzir o princípio estranho de uma 

pulsão de morte que caracterizaria o ser vivo e as pulsões sexuais. 
Então, a que ela serve?  

 Jaques Derrida diz em La Carte Postale, que o além do 
princípio do prazer não cessa de recuar nesse texto que não tem 
como “objeto” senão organizar uma sequência de deslizamentos 
retóricos por meio dos quais Freud, de maneira performativa, 
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produz-se a si mesmo como escritor-fundador de uma instituição 
analítica.  

 O interesse de Freud ou do modelo freudiano é poder 
conferir, em termos de afetos e representações, um delineamento da 
ambiguidade do prazer, que é tomado como o princípio de 
funcionamento do aparelho, mas também uma independência desse 

aparelho com relação à finalidade de produzir prazer.  
 
2. A Dialética do Esclarecimento em Adorno e Horkheimer e a 
concepção da “paranoia fascista”. 
 
 A psicanálise mostra-se basilar para se compreender todo o 
movimento teórico chamado a “Dialética do Esclarecimento”. O que 
é “Esclarecimento”? 

 Segundo Kant: 
 

Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual 

ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso 
de seu entendimento sem a direção do outro indivíduo. O homem 
é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se 

encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e 
coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem.6  

 
No texto kantiano “O que é Esclarecimento”?, Kant nos 

mostra claramente qual é o espírito da razão ocidental a partir do 
século XVIII. Depois da Idade Média, período de dogmas e 
preconceitos, os homens vão aos poucos retomando a razão de uma 
maneira autônoma e conquistando sua própria liberdade, reavendo 

assim sua condição esclarecida. Só que essa liberdade, ainda estava 
sendo reconquistada paulatinamente. 

É neste contexto kantiano que a concepção de 
Esclarecimento se assenta. Mas para Adorno e Horkheimer, o 

                                                 
6  KANT, I. Resposta à Pergunta: O que é “Esclarecimento”? In Kant, I. Textos Seletos (1783/1985). 

Rio de Janeiro: Vozes, 1974. 
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conceito de Esclarecimento presente na Dialética do Esclarecimento: 
fragmentos filosóficos (1947/2006) vai além. Para eles 

Esclarecimento remonta à fase da elaboração dos mitos. É um 
“processo de desencantamento do mundo, pelo qual as pessoas se 
libertam do medo de uma natureza desconhecida à qual atribuem 
poderes ocultos para explicar seu desamparo em face dela”7.  

Para Adorno e Horkheimer, os avanços das ciências e das 
tecnologias, a desmistificação do entendimento da natureza não são 
características essenciais de Esclarecimento. Na essência do 
Esclarecimento estaria um aspecto mais geral que poderia unificar 
num mesmo princípio de racionalidade formas esclarecidas do 
pensar e suas formas míticas: a necessidade de dominação da 
natureza.     

É mister para o homem dominar a natureza, porque a 
incompreensibilidade desta  gera angústia no homem. Assim são 

originadas as primeiras tentativas de controle pelo conhecimento: 
os mitos.  

Esse controle não é somente controle do mundo pelo sujeito, 
mas inclui controle de seus próprios impulsos também. Diga-se 
controle da natureza e controle interior submetido ao Eu. A natureza 
interna do homem precisa de um controle, um permanente esforço 
de manutenção de uma identidade que é contrária à fluidez dos 
impulsos que caracterizam a “natureza interior”. 

Para preservar-se, os homens criaram formas de dominar o 
mundo. O objetivo era uma racionalização na maneira de viver, 
contudo essa racionalização ao tentar controlar o homem, gerou sua 
automutilação. Isto é o ponto crucial do livro Dialética do 

Esclarecimento.  
Diante da crueldade e ignorância que esses autores 

observaram no processo de ascensão dos regimes fascistas eles se 
questionam: “porque a humanidade, em vez de entrar em um estado 

                                                 
7  ALMEIDA, G.. Nota preliminar do tradutor. In ADORNO, T.W. & HORKHEIMEIER, M., Dialética do 

Esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p. 7-8. 
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verdadeiramente humano, está se afundando em uma nova espécie 
de barbárie”8? 

 
2.1 A concepção da paranoia fascista  
 

É mister a importância do pensamento freudiano nas teses 

principais da Dialética. Ao refletir de forma crítica quais foram os 
motivos que levaram ao surgimento dos regimes nazi-fascistas, 
Adorno e Horkheimer demonstram as diversas formas de 
racionalidade como intimamente relacionadas às relações de poder. 
A psicanálise em muito contribuiu para as análises de Adorno e 
Horkheimer acerca da origem do antissemitismo fascista: o da 
psicopatologia. 

Na III seção das Observações Psicanalíticas sobre um Caso 
de Paranoia relatado em Autobiografia (“O Caso Schreber”) de 

Freud, tanto quanto a IV parte da Dialética do Esclarecimento, obra 
de co-autoria dos referidos críticos frankfurtianos, assegura-se uma 
lógica de relação entre a concepção freudiana de paranoia e o 
diagnóstico crítico, no que concerne a esta patologia (paranoia).  

No caso Schreber, Freud diagnosticara um caso de dementia 
paranoides à enfermidade que acometera o Dr. em direito Daniel 
Paul Schreber. Aqui, o autor elucida elementos substanciais dos 
processos psíquicos envolvidos nesta afecção (paranoia).   

Na IV parte da Dialética do Esclarecimento, cujo título é 
“Elementos do Anti-Semitismo: Limites do esclarecimento, Adorno 
e Horkheimer fazem uma análise detalhada e precisa sobre essa 
temática. Falar-se-á da neuropsicose social e ao conceito de falsa 

projeção aí introduzida por eles. 
Freud no caso Schreber, apresenta um quadro clínico de 

delírio, o qual se caracterizava principalmente pela ideia de ser 
transformado em mulher (referente à fantasia do Dr. Schreber de 
seu desejo homossexual) e que posteriormente também estaria 

                                                 
8  ADORNO; HORKHEIMEIER, Op. cit., p.139. 
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associada, ao que Freud denominou, complexo de castração e de ter 
um vínculo com Deus, alusão à figura paterna. 

Nesse sentido, Adorno e Horkheimer dizem que o “delírio 
fascista” apresenta uma estrutura muito parecida com os 
mecanismos do distúrbio paranoico. Desse modo, a relação entre a 
enfermidade de Schreber e a barbárie social expressa pelo fascismo 

não é gratuita. Em analisando o anti-semitismo, os frankfurtianos 
levantam dados que permite que se verifique de que modo se 
encontram o mecanismo da formação da projeção e os mecanismos 
repressivos como a fixação, a repressão e o próprio delírio da 
paranoia. Também o papel exercido pela teoria do narcisismo é de 
suma importância. Adorno e Horkheimer foram vítimas da 
perseguição nazista, portanto tinham e têm uma perfeita noção do 
perigo dessa patologia coletiva. 

Nas suas análises do anti-semitismo fascista, toda forma de 

autoritarismo se constitui num projeto de dominação política e a 
finalidade, dissimulada disso, é desindividualizá-las ao máximo. 

De acordo com Adorno e Horkheimer: 
 

Os judeus são hoje o grupo que, tanto prática quanto teoricamente, 
atraem sobre si a vontade de destruição que uma falsa ordem social 
gerou dentro de si mesma. Eles são estigmatizados pelo mal 

absoluto como o mal absoluto. Assim, eles são de fato o povo 
eleito.9  

 
Adorno e Horkheimer, após mostrar a situação acima, 

retornam à questão inicial no último capítulo do livro Elementos do 
Anti-Semitismo: Limites do Esclarecimento. Irão desenvolver nele 

uma rebuscada leitura do fenômeno antissemita a partir de certas 
concepções psicanalíticas, aproximando os movimentos fascistas da 
forma paranoica de constituição subjetiva. Abrem um novo caminho 
sobre como ou as razões pelas quais a humanidade caiu em estado 
de barbárie.  

                                                 
9  Ibidem, p.139. 
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A concepção de paranoia, segundo o Vocabulário de 
Psicanálise, de J. Laplanche e J.-B. Pontalis, consiste em: 

 

Psicose crônica caracterizada por um delírio mais ou menos bem 
sistematizado, pelo predomínio da interpretação e pela ausência de 
enfraquecimento intelectual, e que geralmente não evolui para a 

deterioração. Freud inclui na paranoia, não só o delírio de 
perseguição, como a erotomania, o delírio de ciúme e o delírio das 

grandezas.10  

 
Esses autores não fazem uma descrição pormenorizada da 

maneira como Freud entendia paranoia, ao contrário, fazem uma 
explanação sucinta desta patologia. Os textos freudianos 
fundamentais que relatam este tema serão apresentados aqui de 
uma forma sucinta. Por exemplo o “caso Schreber, já referido em 
outra parte deste texto, Freud ressalta que “tenderíamos a dizer que 

caracteristicamente paranoico na doença foi o fato de o paranoico, 
para repelir uma fantasia de desejo homossexual, ter reagido 
precisamente com delírios de perseguição dessa espécie” (Freud, 
1911/1969, p. 81). Freud interpreta que o que o paciente estava 
demonstrando nos seus delírios eram desejos homossexuais, que em 
consequência de uma série de deslocamentos, haviam sido 

projetados para objetos exteriores na forma de ódio contra o próprio 
sujeito. Diante da pressão desencadeada por conflitos psíquicos 
(relacionados ao complexo de castração), os desejos homossexuais 
teriam de ser negados ocasionando a transformação de um “Eu o 
amo” para um “Eu não o amo” - eu o odeio”.11  
 

Essa contradição, que deve ser enunciada assim no inconsciente, 
não pode, contudo, tornar-se consciente para um paranoico sob 

essa forma. O mecanismo deformação de sintomas na paranoia 

                                                 
10  LAPLANCHE, J.& Pontalis, J.-B. Vocabulário de Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 

425. 

11  FREUD, S. Notas Psicanalíticas sobre um Relato Autobiográfico de um Caso de Paranoia. 

Edição Standart brasileira das obras psicológicas de Sigmund Freud v. XII. Rio de Janeiro: Imago. 

1911/1969, p. 86. 



22 | Adorno e Freud: encontros contemporâneos 
 

exige que as percepções internas – sentimentos - sejam 

substituídas por percepções externas. Consequentemente, a 
proposição ‘eu o odeio’ transforma-se, por projeção, em outra: ‘Ele 
me odeia (persegue), o que me desculpará por odiá-lo’. E, assim, o 

sentimento inconsciente compulsivo surge como se fosse a 
consequência de uma percepção externa.12   
 

Os desejos homossexuais não são aceitos pelo sujeito, ao 
serem negados, e transformam-se no seu contrário eu o amo, eu não 
o amo e eu o odeio. O mecanismo de projeção encontra uma 
racionalização para o ódio por meio da externação deste: eu o odeio, 
ele me odeia e ele me persegue. Dois são os elementos fundamentais 
na formação de delírios paranoicos: recalcamento de desejos 
homossexuais e a tendência à projeção no exterior de aspectos 
internos do sujeito.  
 Como o conceito de projeção é de suma importância nas 

discussão de Adorno e Horkheimer sobre o antissemitismo, segundo 
Laplanche e Pontalis, projeção é definido assim: 
 

No sentido propriamente psicanalítico, operação pela qual o 

indivíduo expulsa de si e localiza no outro, pessoa ou coisa, 
qualidades, sentimentos, desejos, e mesmo “objetos”, que ele 
desdenha ou recusa em si. Trata-se aqui de uma defesa de origem 

muito arcaica e que vamos encontrar em ação particularmente na 
paranoia, mas também em modos de pensar “normais”, como a 

superstição.13 

 

O objetivo principal da projeção seria a transformação de 
um perigo interno em um perigo externo, de modo que dele se possa 

fugir. O sujeito atribui a objetos externos propriedades e 
características que ele tenta negar (inconscientemente) em si 
mesmo. Os aspectos desconhecidos e indesejados são projetados 

                                                 
12  FREUD, Op. cit., p. 86. 

13  LAPLANCHE, J.& Pontalis, J.-B. Vocabulário de Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 

478. 
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para fora do ego através da projeção, permitindo que este tenha um 
alívio da tensão que o conflito suscitava. 

 
2.2 Antissemitismo como consequência do processo de 
dominação próprio do esclarecimento. 

 

 Partindo das concepções psicanalíticas de paranoia e de 
projeção, Adorno e Horkheimer farão uma análise do 
antissemitismo para mostrar como ele é a radical e necessária 
consequência do processo de dominação próprio ao Esclarecimento. 
Para compreender tal análise, é necessário entender antes o que é 
mímese genuína e falsa projeção. Diz Crochík:  
 

Horkheimer e Adorno (1947/1985) dizem que toda percepção é 
projeção, e que o conhecimento ocorre na relação entre sujeito e 

objeto. O homem projeta no objeto o que esse objeto seria; e, pela 
experiência, distingue o que é projetado e o que é objeto, que seria 
percebido, após o conhecimento, como algo distinto quer da 

projeção inicial, quer de seu isolamento. A falsa projeção (ou falsa 
consciência) resultaria na eliminação de um desses dois polos. 
Quando há somente projeção, o objeto não é percebido; ele se torna 

unicamente o que o sujeito pretende que ele seja, e essa seria a base 
quer do idealismo, quer da paranoia. Quando se tenta controlar a 

projeção e negar o sujeito, deixando a ele o mero registro de dados, 
ocorre um outro tipo de idealismo, de falsa consciência, que 
paradoxalmente nega o que o sujeito deposita no objeto14. 

 

Os autores ressaltam que toda projeção é projetiva. A 
projeção é inerente à relação sujeito-objeto. Quando um sujeito 

observa o mundo sensível, ele está sempre projetando algo na 
realidade observada. Entre o objeto a ser conhecido e o sujeito 
cognoscente “abre-se um abismo que o sujeito tem que vencer por 
sua própria conta” (Adorno & Horkheimer, 1947/2006, p.155). 

                                                 
14  CROCHÍK, J.L.Razão, Consciência e Ideologia: Algumas notas. Estilos de Clínica, Vol. XII, n. 22, 2007, 

p. 176-195. 
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À essa projeção pode-se nomear projeção reflexiva ou 
mímese genuína 15 . A experiência do sujeito com o mundo é um 

processo que confirma ou refuta a sua compreensão da realidade. O 
sujeito deve ser receptivo à alteridade inerente ao objeto que ele 
tenta dominar. Nesta perspectiva, a identidade do ser é a todo 
momento colocada em xeque por meio de processos identificatórios. 

Se o sujeito do conhecimento permite-se modificar-se pela 
experiência, ocorrerá a verdadeira reflexão. Contudo, se o sujeito 
não se permitir sair da mera compreensão sensível, teremos uma 
pura projeção do sujeito sobre a realidade, recaindo numa forma de 
idealismo, pois não ocorreu uma relação dialética com o objeto, 
portanto uma falsa projeção. Nesse caso é negada toda alteridade 
possível do objeto. Quer dizer, o percebido é reduzido ao mesmo, ao 
idêntico. Não pode existir oposição entre o projetado e o 
experienciado. Desse modo, temos um processo de projeção 

semelhante aos casos de paranoia apresentados na teoria 
psicanalítica. Tanto lá como aqui, o sujeito acredita possuir uma 
verdade sobre o objeto, mas sem ter uma verdadeira experiência 
desse objeto. Se o aspecto subjetivo do conhecimento é deixado de 
lado, cabe ao sujeito apenas uma concepção de mundo meramente 
aparente. Desta forma automática, sem crítica, os dados 
provenientes da realidade não se convertem numa visão estruturada 
do mundo: 
 

O que aparece como trunfo da racionalidade objetiva, a submissão 

de todo ente ao formalismo lógico, tem por preço a subordinação 
obediente da razão ao imediatamente dado. Compreender o dado 
enquanto tal, descobrir nos dados não apenas suas relações 

espaço-temporais abstratas, com as quais se possa então agarrá-
las, mas ao contrário pensá-las como a superfície, como aspectos 

mediatizados do conceito, que só se realizam no desdobramento 
de seu sentido social, histórico, humano – toda a pretensão do 
conhecimento é abandonada. Ela não consiste no mero perceber, 

classificar e calcular, mas precisamente na negação determinante 

                                                 
15  AMARAL, M. O Espectro de Narciso na Modernidade, São Paulo: Estação Liberdade, 1997. 
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de cada lado imediato. Ora, ao invés disso, o formalismo 

matemático, cujo instrumento é o número, a figura mais abstrata 
do imediato, mantém o pensamento firmemente preso à mera 
imediaticidade. O factual tem a última palavra, o conhecimento 

restringe-se à sua repetição, o pensamento transforma-se numa 
mera tautologia16. 
 

Adorno e Horkheimer evidenciam que a projeção em si não 
é patológica, mas é patológica a projeção que não é crítica, não se 
submete à reflexão. É através disso que eles chegam à análise do 
antissemitismo. 

Os autores veem no antissemitismo uma forma de paranoia 
social assim: “Ele, [o judeu] é, de fato, o bode expiatório, não 
somente para manobras e maquinações particulares, mas no sentido 
mais amplo em que a injustiça econômica da classe inteira é 
descarregada nele” 17 . Segundo esses autores, não existe uma 

justificação racional para tanto ódio e perseguição aos judeus. Todas 
as frustrações geradas ao longo da história foram descarregadas nos 
judeus. 

Da mesma forma que no paranoico os impulsos 
homossexuais são convertidos em ódio pelo objeto do amor, e, logo 
após, são projetados a justificar o ódio por este objeto, no 

antissemitismo todas as formas da natureza humana que foram 
separadas do eu, voltam na forma de horror a estas mesmas formas, 
que são projetadas sobre os judeus. 

O antissemitismo tem uma função primordial no processo 
civilizatório. Ele se apresenta como o caminho por onde todo o ódio 
proveniente da violência da dominação pode ser canalizado. 

Segundo Adorno e Horkheimer, “Os judeus [...] atraem sobre si a 
vontade de destruição que uma falsa ordem social gerou dentro de 
si mesma”18. Esses autores verão no antissemitismo uma forma de 

                                                 
16  ADORNO; HORKHEIMER; Op. Cit., p. 34. 

17  Ibidem, p. 144. 

18  Ibidem, p. 139. 
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paranoia social administrada. O indivíduo administrado na sua 
relação com o mundo, terá uma falsa projeção ao desejar encontrar 

no mundo a sua própria imagem recalcada. Portanto, não é capaz 
de ver nada além do seu mundo fechado imposto por seu delírio. 
Adorno e Horkheimer dizem: “O realismo incondicional da 
humanidade, que culmina no fascismo, é um caso especial do delírio 

paranoico, que despovoa a natureza e, ao fim e ao cabo, os próprios 
povos”19 (Adorno, T.W. Horkheimer, M. p. 159). Tal paranoia não 
termina por aí. Ela é geradora de mais violência como podemos ver 
no Nazismo.  
 
3. Conclusão 

 
 A ânsia pelo controle que caracteriza o Esclarecimento, 
acaba por produzir muitas e variadas formas de violências do 

homem para consigo, deixando profundas marcas em nossa 
subjetividade.  
 A análise realizada por Adorno e Horkheimer, no que diz 
respeito ao processo de Esclarecimento, e, ademais, do 
antissemitismo, pode clarear na contribuição para a compreensão 
das violências da atualidade. Este texto incita-nos a fazer uma crítica 
às sociedades contemporâneas, como por exemplo as democráticas, 
levantar questões que repercutem nos modos de socialização atuais 
e de controle das formas de vida. Nesse sentido, a Dialética do 
Esclarecimento contribui para a compreensão da violência de nossos 
dias.  
 Por outro lado, esses autores dizem: 

 
Não alimentamos nenhuma dúvida – e nisto consiste nossa petitio 

principii – de que a liberdade na sociedade é inseparável do 
pensamento esclarecedor. Contudo, acreditamos ter reconhecido 

com a mesma clareza que o próprio conceito desse pensamento, 
tanto quanto as formas históricas concretas, as instituições da 

                                                 
19  Ibidem, p. 159. 
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sociedade com as quais está entrelaçado, contém o germe para a 

regressão que hoje tem lugar por toda a parte.20 
 

Parece que em lugar de uma irracionalidade, o que esses 
autores buscam é exatamente fazer um apelo ao Esclarecimento, 
para que este possa fazer um exercício sobre si mesmo de reflexão 
sobre seus mecanismos de autodestruição. 
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Compulsão à repetição dos traumas 

sociais brasileiros: a permanência do 
autoritarismo como sintoma do 

recalcamento coletivo 
 

Bruno Silveira Rigon1 
 
 

Introdução 
 

A sociedade brasileira é marcada por alguns traumas 
históricos que ainda não foram devidamente elaborados 
coletivamente, sobretudo no que se refere à colonização, à 
escravidão e às ditaduras. Todos períodos caracterizados por graves 
violações de direitos humanos e por grande violência, que compõem 
a realidade latino-americana. A violência perpetrada no passado 
ainda não acabou, pois ela continua a contaminar as instituições e a 
sociedade2, e é sobre essa violência e sua permanência social que nos 
propomos pensar, sobretudo a partir da epistemologia da memória 
elaborada pela Escola de Frankfurt em diálogo com o viés 
psicanalítico freudiano.  

 

                                                 
1 Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, Especialista em Ciências Penais, Mestre e Doutorando em 

Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). Professor de 
Direito Penal e Direitos Humanos na Universidade de Caxias do Sul (UCS) e na Faculdade de Integração 

do Ensino Superior do Cone Sul (FISUL). 

2 RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. (In)justiça, violência e memória: o que se oculta pelo esquecimento, 
tornará a repetir-se pela impunidade. In: SILVA FILHO, José Carlos Moreira da; ABRÃO, Paulo; 

TORELLY, Marcelo D. Justiça de Transição nas Américas: Olhares Interdisciplinares, Fundamentos e 

Padrões de Efetivação. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 86-89.  
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1. Memória do Estado de Exceção Permanente 
 

“(...) tal como alguém que, para a mera sobrevivência psíquica, 

necessita recalcar uma vivência decisivamente traumática da 
infância, o consenso do ‘estado de exceção que é a regra’ necessita 
afastar de qualquer chance de percepção racional, de visibilidade 

explícita, o trauma que, de um modo ou outro, como perpetrador 
ou conivente, o habita. A isso são, em momentos de perigo da sua 

própria estrutura de relativo consenso, como ora é vivido em nossa 
contemporaneidade, dedicados seus maiores esforços”  

(SOUZA, Ricardo Timm de. Ética e Memória – Trauma e 

Terapêutica Histórica3) 

 
Diante da perspectiva da Shoah, Theodor Adorno propôs um 

novo imperativo categórico: “(...) instaurai o vosso pensamento e a 
vossa ação de tal modo que Auschwitz não se repita, de tal modo que 

nada desse gênero aconteça” 4 . Nesse mesmo sentido, no texto 
Educação após Auschwitz, o filósofo apresenta o seguinte 
imperativo educacional: “A exigência que Auschwitz não se repita é 
a primeira de todas para a educação”5.  

No entanto, existe uma mentalidade que deseja esquecer esse 
assunto e que possui uma grande afinidade com certa tendência 
histórica6 . Trata-se da historiografia positivista – o historicismo 

conservador, o evolucionismo socialdemocrata e o marxismo vulgar 
– que possui uma concepção determinista da história rumo à 
evolução e ao progresso da humanidade.  

                                                 
3 SOUZA, Ricardo Timm de. Ética e Memória – Trauma e Terapêutica Histórica. In: SILVA FILHO, José 
Carlos Moreira da; ABRÃO, Paulo; TORELLY, Marcelo D. (orgs.). Justiça de Transição nas Américas: 

Olhares Interdisciplinares, Fundamentos e Padrões de Efetivação. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 70. 

4 ADORDO, Theodor W. Dialética Negativa. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. p. 302. 

5 ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação. 5. reimp. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010. p. 119. 
Ao explicar tal afirmação, o autor refere que: “Quando falo de educação após Auschwitz, refiro-me a 

duas questões: primeiro, à educação infantil, sobretudo na primeira infância; e, além disto, ao 

esclarecimento geral, que produz um clima intelectual, cultural e social que não permite tal repetição; 

portanto, um clima em que os motivos que conduziram ao horror tornem-se de algum modo 
conscientes”. Idem, p. 123. 

6 ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação. 5. reimp. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010. p. 32. 
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O filósofo que emite o alerta do aviso de incêndio no período 
entre as duas grandes guerras é Walter Benjamin. Ele é o autor 

dentro do pensamento marxista e das esquerdas europeias a 
denunciar a ideologia do progresso. Toda sua obra pode ser 
considerada, segundo a visão de Michael Löwy, como um aviso de 
incêndio: “um sino que repica e busca chamar a atenção sobre os 

perigos iminentes que os ameaçam, sobre as novas catástrofes que 
se perfilam no horizonte”7. 

Walter Benjamin, na VI tese Sobre o Conceito de História, 
alertou sobre um grande perigo: “(...) nem os mortos estarão 
seguros se o inimigo vencer. E esse inimigo nunca deixou de 
vencer”8. Ele conhecia muito bem esse inimigo: era o fascismo, que 
representava o perigo supremo aos oprimidos: “a segunda morte 
das vítimas do passado e o massacre de todos os adversários do 
regime. A falsificação, em escala sem precedentes, do passado, e a 

transformação das massas população em instrumento das classes 
dominantes”9. O fato de esse inimigo não ter cessado de vencer quer 
dizer, do ponto de vista dos oprimidos, que o passado é uma série 
interminável de catástrofes, e não uma acumulação crescente de 
conquistas como faz crer a historiografia do progresso. A leitura que 
Reyes Mate faz é a seguinte: 

 
Benjamin está dizendo que, enquanto o inimigo andar solto, os 

mortos não estarão seguros, porque ele já se encarregará de que 
não saiam de suas tumbas. Ele está dizendo que a insignificância 
dos mortos é obra do mesmo assassino. O mesmo que mata 

fisicamente o faz hermeneuticamente. Se ainda hoje o passado for 
coisa da história, se para a ontologia a única realidade for o que há, 
se os mortos estiverem mortos, isto é sinal inequívoca de que o 

                                                 
7 LÖWY, Michael. Walter Benjamin: Aviso de Incêndio. Uma Leitura das Teses “Sobre o Conceito de 

História”. São Paulo: Boitempo, 2005. p. 32. 

8 BENJAMIN, Walter. Sobre o Conceito da História. In: BARRETO, João (org.). Walter Benjamin: O Anjo 

da História. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. p. 12. 

9 LÖWY, Michael. Walter Benjamin: Aviso de Incêndio. Uma Leitura das Teses “Sobre o Conceito de 

História”. São Paulo: Boitempo, 2005.  p. 66. 
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inimigo anda forte. E, evidentemente, o sujeito consciente desse 

enorme perigo é, ao mesmo tempo, o mais ameaçado e o único que 
pode salvar. O mais ameaçado porque detém o segredo do poder 
dos que mandam, e o que pode salvar porque encontrou a 

estratégia apropriada, a batalha hermenêutica10. 

 
Por isso Benjamin atribui a seu historiador, na sua tese VII, a 

tarefa de escovar a história a contrapelo, que possui um duplo 
significado: (a) histórico – opor a tradição dos oprimidos contra a 
corrente da versão oficial da história; e (b) político – a redenção ou 
revolução não ocorrerá pelo progresso inevitável, mas através da 
necessária luta contra a corrente, sob pena de deixar que a história 
seja acariciada no sentido do pelo, (re)produzindo as condições de 
opressão e, consequentemente, as catástrofes e barbáries11.  

Tais teses estão estritamente relacionadas com a famosa tese 

VIII Sobre o Conceito de História: “A tradição dos oprimidos ensina-
nos que ‘o estado de exceção’ em que vivemos é a regra. Temos que 
chegar a um conceito de história que corresponda a essa ideia”12. 
Para Reyes Mate, a tese benjaminiana diz algo tremendo “porque 
está reconhecendo que a democracia dos Estados democráticos é só 
para alguns. É uma crítica severa ao pensamento político por não 
ter visto algo tão enorme que, não obstante, para alguns é tão 
evidente”13.  

É justamente na ideia de progresso que tem lugar o 
permanente estado de exceção para os oprimidos e o assombroso foi 
justamente isso: ninguém se deu conta da relação de cumplicidade 
entre o fascismo e o progresso. Essa foi a tarefa de Benjamin: 

                                                 
10 MATE, Reyes. Meia-Noite na História: Comentários às Teses de Walter Benjamin Sobre o Conceito 
de História. São Leopoldo: UNISINOS, 2011. p. 156. 

11 LÖWY, Michael. Walter Benjamin: Aviso de Incêndio. Uma Leitura das Teses “Sobre o Conceito de 

História”. São Paulo: Boitempo, 2005. p. 74. 

12 BENJAMIN, Walter. Sobre o Conceito da História. In: BARRETO, João (org.). Walter Benjamin: O Anjo 

da História. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. p. 13. 

13 MATE, Reyes. Meia-Noite na História: Comentários às Teses de Walter Benjamin Sobre o Conceito 

de História. São Leopoldo: UNISINOS, 2011. p. 162. 
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denunciar essa afinidade. Esse indiciamento aparece na tese IX 
quando o filósofo trata do quadro Angelus Novus de Paul Klee: 

 
Há um quadro de Klee intitulado Angelus Novus. Representa um 

anjo que parece preparar-se para se afastar de qualquer coisa que 
olha fixamente. Tem os olhos esbugalhados, a boca escancarada e 
as asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Voltou o 

rosto para o passado. A cadeia de fatos que aparece diante dos 
nossos olhos é para ele uma catástrofe sem fim, que 

incessantemente acumula ruínas sobre ruínas e lhes lança os pés. 
Ele gostaria de parar para acordar os mortos e reconstituir, a partir 
dos seus fragmentos, aquilo que foi destruído. Mas do paraíso 

sopra um vendaval que se enrodilha nas suas asas, e que é tão forte 
que o anjo já não as consegue fechar. Esse vendaval arrasta-o 
imparavelmente para o futuro, a que ele volta as costas, enquanto 

o monte de ruínas à sua frente cresce até o céu. Aquilo a que 
chamamos o progresso é este vendaval14.  

 
Embora o anjo da história quisesse parar para cuidar das 

feridas das vítimas, “a tempestade o leva inexoravelmente à 
repetição do passado: novas catástrofes, novas hecatombes, cada vez 
mais amplas e destruidoras”15. A saída da marcha catastrófica do 
progresso é a elaboração de um novo tempo: o agora. O agora do 
tempo passado significa o que o passado tem de atualidade, ou 
melhor, seria o tempo presente do passado. A proposta de Benjamin 
visa recordar tudo aquilo do passado que foi esquecido, tanto no 
plano coletivo quanto no individual. Seria de responsabilidade do 
novo historiador salvar o passado através de sua escrita daquela 
história que restou frustrada 16 . Essa é a tarefa do historiador 

benjaminiano: recordar, contar e escrever a história a partir dos 

                                                 
14 BENJAMIN, Walter. Sobre o Conceito da História. In: BARRETO, João (org.). Walter Benjamin: O Anjo 

da História. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. p. 14. 

15 LÖWY, Michael. Walter Benjamin: Aviso de Incêndio. Uma Leitura das Teses “Sobre o Conceito de 

História”. São Paulo: Boitempo, 2005. p. 90. 

16 MATE, Reyes. Meia-Noite na História: Comentários às Teses de Walter Benjamin Sobre o Conceito 

de História. São Leopoldo: UNISINOS, 2011. p. 219. 



34 | Adorno e Freud: encontros contemporâneos 
 

vencidos, a fim de buscar sua redenção, sob pena de estar fadado à 
repetição da barbárie e da opressão. 

 
2. Além do Princípio do Prazer: A Compulsão à Repetição dos 
Traumas Sociais 
 

“(…) na vida psíquica há realmente uma compulsão à repetição, 
que sobrepuja o princípio do prazer”.  

(FREUD, Sigmund. Além do Princípio do Prazer17) 

 
A tendência política e da racionalidade do saber científico é 

marcada pelo esquecimento, isto é, pela vontade de não voltar o 
olhar e a atenção ao passado de violência estatal. Essa estratégia 
política de interdição da reflexão sobre o passado violento possui a 
intencionalidade de camuflar a violência cotidiana no presente e dos 

resquícios das práticas autoritárias que se mantém18. Existe uma 
racionalidade que pretende “(...) encerrar a questão do passado, se 
possível inclusive riscando-o da memória. O gesto de tudo esquecer 
e perdoar, privativo de quem sofreu a injustiça, acaba advindo dos 
partidários daqueles que praticaram a injustiça”19. 

A própria sociedade contemporânea é, na expressão de José 
Carlos Moreira da Silva Filho, uma sociedade amnésica20. É uma 
sociedade dinâmica, marcada pela aceleração do ritmo das 
mudanças. Nas palavras de Ruth Gauer: “Na atual velocidade, o 
mundo está chegando a um ponto de instantaneidade nos nossos 

                                                 
17  FREUD, Sigmund. Além do Princípio do Prazer. In: FREUD, Sigmund. História de uma Neurose 
Infantil (“O Homem dos Lobos”), Além do Princípio do Prazer e Outros Textos (1917-1920). Obras 

Completas, Volume 14. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 135. 

18 MATE, Reyes. Meia-Noite na História: Comentários às Teses de Walter Benjamin Sobre o Conceito 

de História. São Leopoldo: UNISINOS, 2011. p. 163-165. 

19 ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação. 5. reimp. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010. p. 29 

20 SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. Dever de Memória e a Construção da História Viva: a atuação 

da Comissão de Anistia do Brasil na concretização do Direito à Memória e à Verdade. In: Repressão e 
Memória Política no Contexto Ibero-Brasileiro: estudos sobre Brasil, Guatemala, Moçambique, Peru e 

Portugal. Brasília: Ministério da Justiça, Comissão de Anistia; Portugal: Universidade de Coimbra, 

Centro de Estudos Sociais, 2010. 
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deslocamentos”21. Não é só o encurtamento do espaço-tempo que 
pode ser verificado, mas também a fragilidade e a descartabilidade 

das relações sociais22.  
Na sociedade de consumo23, os objetos e as relações não são 

feitos para durar. São, ao contrário, produzidos para serem 
descartáveis. Usados aqui e agora. Logo em seguida, jogados no lixo. 

É uma sociedade líquida, em constante mudança e guiada pelas 
lógicas do consumismo 24 . Essa sociedade não abre espaço para 
reflexão sobre o passado. O que importa é o presente, o aqui e agora. 
Mostra-se imperioso, assim, analisar a razão pela qual perdura essa 
vontade de esquecimento sob o viés psicanalítico, considerando o 
passado histórico como um evento traumático.  

Em Além do Princípio do Prazer, SIgmund Freud busca pensar 
sobre aquelas experiências do passado que não possibilitam prazer 
e não são originárias dele, mas que, mesmo assim, os pacientes 

tendem a trazer de volta ao presente. Não se trata mais de pensar 
no comportamento humano apenas a serviço do princípio do prazer, 
mas sim daquilo que chamou de “compulsão à repetição”, que 
acontece, sobretudo, diante de situações traumáticas e que 
apresenta um caráter impulsivo e, quando está em oposição ao 
princípio do prazer, um caráter demoníaco25. Em uma releitura da 
psicanálise freudiana, Adorno afirma que “os fenômenos 
propriamente críticos da psicologia, os sintomas em sentido mais 
amplo, sempre obedecem ao esquema da compulsão à repetição”26.  

                                                 
21 GAUER, Ruth Maria Chittó. Conhecimento e aceleração (mito, verdade e tempo). In: GAUER, Ruth 

Maria Chittó (org.). A Qualidade do Tempo: Para Além das Aparências Históricas. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2004. p. 12. 

22 BAUMAN, Zygmunt. 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 

23 BAUDRILLARD, Jean. Sociedade de Consumo. Lisboa: Edições 70, 2011. 

24 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 

25  FREUD, Sigmund. Além do Princípio do Prazer. In: FREUD, Sigmund. História de uma Neurose 

Infantil (“O Homem dos Lobos”), Além do Princípio do Prazer e Outros Textos (1917-1920). Obras 
Completas, Volume 14. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 120-178. 

26 ADORNO, Theodor. Ensaios de Psicologia Social e Psicanálise. São Paulo: UNESP, 2015. p. 5. 
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O trauma – após ser vivenciado, foracluído e recalcado – tem 
uma impaciência fundamental: a de ser revivido ad aeternum. “O 

trauma, paradoxalmente, é uma droga, e o traumatizado, um 
viciado nessa droga”27, lembra Juan-David Nasio.  

O retorno compulsivo do passado traumático que explode no 
presente através de um sintoma ou de uma ação impulsiva pode ser 

denominado de repetição patológica28. Embora tais perspectivas de 
análise psicanalítica refiram-se psicologicamente ao plano do 
indivíduo, Paul Ricoeur entende ser possível falar, a partir da 
psicanálise freudiana, em traumatismos coletivos e em feridas da 
memória coletiva 29 , que tendem à compulsão de repetição. À 
compulsão de repetição deve-se, segundo o autor, contrapor o 
trabalho de rememoração30. 

A memória que busca a não repetição dos atos de barbárie 
perpetrados pelo Estado implica no rememorar a experiência da 

injustiça do sofrimento humano, que não afeta apenas um homem 
individual, mas sim a própria humanidade dos homens31. “O poder 
da memória é de trazer ao presente o passado, mas não qualquer 
passado, porém o passado ausente”32, já diria Reyes Mate. Portanto, 
a memória ao trazer o passado ao presente acaba por questionar a 

                                                 
27 NASIO, Juan-David. Por que repetimos os mesmos erros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2013. p. 40. 

28 Sobre a repetição patológica, ver: NASIO, Juan-David. Por que repetimos os mesmos erros. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2013. p. 43-63. 

29 HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Centauro, 2003. 

30  Importante salientar a distinção que Paul Ricoeur faz entre rememoração, recordação e 

memorização: “Com a rememoração, enfatiza-se o retorno à consciência despertada de um 
acontecimento reconhecido como tendo ocorrido antes do momento em que esta declara tê-lo sentido, 

percebido, sabido. A marca temporal do antes constitui, assim, o traço distintivo da recordação, sob a 

dupla forma da evocação simples e do reconhecimento que conclui o processo de recordação. A 
memorização, em contrapartida, consiste em maneiras de aprender que encerram saberes, habilidades, 

poder-fazer, de tal modo que estes sejam fixados, que permaneçam disponíveis para uma efetuação, 

marcada do ponto de vista fenomenológico por um sentimento da facilidade, de desembaraço, de 

espontaneidade”. RICOEUR, Paul. A Memória, a História, o Esquecimento. Campinas: UNICAMP, 2007. 
p. 73. 

31 MATE, Reyes. Memórias de Auschwitz: Atualidade e política. São Leopoldo: Nova Harmonia, 2005. 
p. 159-161. 

32 Idem. p. 162. 
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soberania do presente e, da mesma forma, a interpretação 
ideológica que fazem do passado. 

 
3. Compulsão à Repetição do Autoritarismo na Sociedade 
Brasileira 

 
“O medo seca a boca, molha as mãos e mutila. O medo de saber nos 
condena à ignorância; o medo de fazer nos reduz à impotência. A 
ditadura militar, medo de escutar, medo de dizer, nos converteu em 

surdos e mudos. Agora a democracia, que tem medo de recordar, 
nos adoece de amnésia; mas não se necessita ser Sigmund Freud 
para saber que não existe tapete que possa ocultar a sujeira da 

memória”.  
(GALEANO, Eduardo. A desmemoria/233) 

 

Castor Bartolomé Ruiz sustenta que a naturalização da 

violência praticada contra as vítimas acaba por naturalizar as 
próprias vítimas. Segundo o autor, a violência não se rege pela lógica 
progresso temporal linear, pois seus efeitos continuam a perdurar 
no tempo, ou seja, as marcas da violência não se apagam e 
desaparecem com o passar do tempo. Muito pelo contrário, 
permanecem presentes de várias maneiras. A violência contamina 
as estruturas, as instituições e as pessoas com quem entra em 
contato e permanece como uma potência ativa. Esse potencial 
contaminante e auto-reprodutor da violência Castor Ruiz 
denominou de potência mimética34. 

A mimese da violência naturaliza o comportamento violento 
e o reproduz inconscientemente como um fato normal. Essa 

potência normaliza a violência como algo natural à vida em 

                                                 
33 GALEANO, Eduardo. A desmemoria/2. In: O Livro dos Abraços. 2.ed. Porto Alegre: L&PM, 2012. p. 
110. 

34  A mimese seria a pulsão de repetição e imitação de um comportamento violento como se fosse 

normal e natural. Nesse sentido: RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. (In)justiça, violência e memória: o 
que se oculta pelo esquecimento, tornará a repetir-se pela impunidade. In: SILVA FILHO, José Carlos 

Moreira da; ABRÃO, Paulo; TORELLY, Marcelo D. Justiça de Transição nas Américas: Olhares 

Interdisciplinares, Fundamentos e Padrões de Efetivação. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 85-90.  
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sociedade ou como uma tática regular em termos de governo 
institucional. Trata-se da réplica da violência a sua semelhança nas 

ações e nos valores dos indivíduos, grupos ou instituições ao ponto 
de considerá-los em estado de normalidade. A potência mimética 
normaliza a violência e, neste processo, acaba reproduzindo-a como 
um evento normal35. 

“As políticas de esquecimento, além de não neutralizar o 
potencial mimético da violência, cometem uma segunda injustiça 
contra as vítimas apagando-as da história”36, já diria o autor. A 
negação da injustiça é a negação da própria existência enquanto 
vítimas, condenando-as ao esquecimento total e a sua segunda 
morte. A memória seria o freio capaz de neutralizar a potência 
mimética da violência, desconstruindo o potencial autorreprodutor 
e contaminante da violência e, desse modo, sua pretensa 
naturalidade37.  

A leitura de Castor Bartolomé Ruiz aproxima-se muito à 
análise psicanalítica da sociedade brasileira realizada por Maria Rita 
Kehl, na qual a autora sustenta que ficou recalcado no inconsciente 
coletivo a convicção de que a tortura é intolerável. O sintoma social 
desse recalque coletivo seria o fato de a polícia brasileira torturar e 
matar mais hoje – no regime, ao menos formalmente, democrático 
– do que durante o período da ditadura civil-militar38.  

O esquecimento dos traumas sociais reproduz sintomas, pois 
tende-se compulsivamente à repetição, ainda que se manifeste de 
formas metamorfoseadas. Logo, pode-se dizer que se a tortura 
ocorreu e continua sendo praticada é devido a sua admissão, 
consciente ou inconsciente, pela sociedade. Para a elaboração dos 

                                                 
35 Idem. p. 88-89. 

36 Idem. p. 99. 

37 Idem. p. 99-100. 

38 KEHL, Maria Rita. Tortura e Sintoma Social. In: SAFATLE, Vladimir; TELES, Edson (orgs.). O Que 

Resta da Ditadura. São Paulo: Boitempo, 2010. p. 124. 
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traumas sociais mostra-se imprescindível o ato de tornar públicas 
as experiências e as lutas que a história esqueceu e recalcou39. 

A continuidade da prática de tortura e de execuções sumárias 
como técnica de governo em nosso país, portanto, pode ser 
associada tanto ao efeito mimético da violência que não foi 
devidamente neutralizado, pois sempre negado e esquecido, quanto 

ao sintoma de um recalcamento de um trauma social, que não foi 
devidamente elaborado. A negação e o esquecimento tornam-se, 
assim, condições necessárias para a reprodução ou repetição da 
violência originária40.  
 
Considerações Finais: A Memória como “Antídoto” para o 
Eterno Retorno do Fascismo 
 

“(...) o bacilo fascista estará sempre presente no corpo da 
democracia de massas. Negar este facto ou dar outro nome ao 

bacilo não nos tornará resistentes a ele. Pelo contrário. Se 
queremos combatê-lo eficazmente, teremos de começar por 
admitir que está novamente prestes a contaminar a nossa 

sociedade, teremos de o chamar pelo seu nome: <<fascismo>>. 
Além disso, o fascismo nunca é um desafio, é sempre um grave 
problema porque desemboca inevitavelmente no despotismo e na 

violência. E chamamos perigo a tudo o que provoque estas 
consequências. Negar a existência de um problema ou, pior ainda, 

de um perigo é praticar a política da avestruz. Quem não aprende 
com a história está condenado a vê-la repetir-se”.  

(RIEMEN, Rob. O Eterno Retorno do Fascismo) 

 
“A história dos campos de extermínio deveria ser 

compreendida por todos como sinistro sinal de perigo”41, já dizia 
Primo Levi. Não só a história dos campos de concentração e de 
extermínio do nacional-socialismo devem nos servir como alerta de 
                                                 
39 Idem. p. 123-132. 

40 KEHL, Maria Rita. Tortura e Sintoma Social. In: SAFATLE, Vladimir; TELES, Edson (orgs.). O Que 
Resta da Ditadura. São Paulo: Boitempo, 2010. p. 95-97. 

41 LEVI, Primo. É Isto um Homem? Rio de Janeiro: Rocco, 1988. p. 8. 
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perigo. Sobretudo em nossa realidade latino-americana, o genocídio 
perpetrado contra os indígenas e a escravidão dos afrodescendentes 

foram violências fundantes na constituição de nossa sociedade que, 
aliadas aos períodos de exceção vivenciados principalmente durante 
a Guerra Fria ao longo do século XX, podem ser percebidas como os 
grandes eventos traumáticos de nossos países que denotam a 

relação da violência contemporânea com essa violência histórica não 
resolvida, fundamentalmente porque essa violência do passado 
continua a se repetir compulsivamente no presente42.  

A dimensão epistemológica da memória que parte do ideal de 
não se repetição da barbárie, mas que não se limita a ele – pois a 
rememoração é, ao mesmo tempo, um ato ético que busca fazer 
justiça às vítimas dessas violências –, mostra-se cada vez mais 
necessária diante da “persistência dos pressupostos sociais objetivos 
que geram o fascismo”43.  

O rememorar é, portanto, fundamento da construção de 
sociedades que buscam consolidar suas democracias, devendo a 
memória servir para a construção da paz social44, com a elaboração 
dos traumas sociais e com a interrupção do processo de repetição 
compulsiva e patológica da violência. Existe, assim, um dever de 
memória que deverá ser buscado a partir da construção de políticas 
de memória que visem a constituição de uma memória coletiva45. 

                                                 
42 RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. (In)justiça, violência e memória: o que se oculta pelo esquecimento, 

tornará a repetir-se pela impunidade. In: SILVA FILHO, José Carlos Moreira da; ABRÃO, Paulo; 
TORELLY, Marcelo D. Justiça de Transição nas Américas: Olhares Interdisciplinares, Fundamentos e 

Padrões de Efetivação. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 86-89.  

43 ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação. 5. reimp. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010. p. 43. 

44 RODRÍGUEZ, Alejandro Martínez. La rendición de cuentas y lo imprescriptible. In: MATE, Reyes; 
ZAMORA, José A. Justicia y Memoria: Hacia una teoria de la justicia anamnética. Barcelona: Anthropos, 

2011. p. 257-259. 

45  Segundo Paul Ricoeur: “A memória colectiva é o verdadeiro lugar das humilhações, da 

reinvindicação, da culpabilidade, das celebrações, portanto, tanto da veneração como da execração. 

Aqui, temos necessidade do conceito de memória colectiva, porque é ela que o historiador reelabora 

criticamente; precisamos do conceito de memória colectiva para termos um ponto de aplicação à 
operação crítica da história. Reciprocamente, a memória colectiva pode contrariar a tendência da 

história para oficializar um certo estado de memória, uma memória ideológica”. RICOEUR, Paul. A 

Crítica e a Convicção. Lisboa: Edições 70, 2009. p. 198. 
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O princípio do prazer em Sigmund Freud 

e a sociedade consumocentrista: 
os reflexos socioambientais 

 

Cleide Calgaro1 
 
 

Introdução 
 

 No presente trabalho estuda-se o artigo de Freud, “Além do 

princípio do prazer” elaborado entre 1919-1920, o qual vem trazer 
como tema o dualismo pulsional. Com isso se pretende analisar a 
sociedade consumocentrista e dar uma explicação, de como, na 
atualidade, o consumismo se tornou o centro das relações e os 
reflexos socioambientais que acarreta. 

Esse consumismo se engendra nas relações sociais, 
ambientais, econômicas, entre outras que permeiam o seio da 
sociedade, fazendo com que os sujeitos se sintam felizes e realizados 
ao consumir. Esse consumocentrismo vai gerar problemas 
socioambientais, como: a pobreza, a desigualdade social e a 
destruição da natureza e de seus biomas.  

O método utilizado é o analítico tendo como base o estudo a 

partir do artigo de Freud e de outros autores para justificar o 
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problema exposto, sendo esse: como se explica o 
consumocentrismo, através da análise do princípio do prazer de 

Freud, na sociedade capitalista e como minimizar os reflexos 
socioambientais causados por esse modo de consumir? 

Conclui-se que existe a necessidade de uma mudança de 
hábito e de racionalidade do ser humano, visto que o princípio do 

prazer impulsiona o consumocentrismo que gera impactos 
socioambientais e precisa ser freado para que se tenha um Planeta 
saudável, tanto social quanto ambientalmente, para as presentes e 
futuras gerações.  

 
1 O Princípio do Prazer em Freud: breve análise 
 
 Para Freud2 em seu artigo “Além do princípio do prazer” 
datado de 1919 – 1920, explica o princípio do prazer sendo um 

conceito psicanalítico. O princípio do prazer é uma forma de 
direcionamento de energia ou mesmo de descarga pulsional que 
objetiva atingir a busca da satisfação desejada.  
 Freud com o princípio do prazer analisou como a mente 
humana funciona de modo a alcançar o prazer. Observa que as 
pessoas acabam buscando a todo custo evitar o encontro com 
experiências dolorosas que lhe causam desprazer, em compensação 
vão procurar o prazer. O autor vai concluir que “acreditamos que 
ele é sempre incitado por uma tensão desprazerosa e toma uma 
direção tal que o seu resultado final coincide com um abaixamento 
dessa tensão, ou seja, com uma evitação do desprazer ou geração do 
prazer”3.  

                                                 
2 FREUD, Sigmund. História de uma neurose infantil: (“O homem dos lobos”): além do princípio do 

prazer e outros textos (1917 – 1920). Trad. Paulo Cesar de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 

2010. 

3 FREUD, Sigmund. História de uma neurose infantil: (“O homem dos lobos”): além do princípio do 

prazer e outros textos (1917 – 1920). Trad. Paulo Cesar de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 

2010, p.162. 
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Percebe-se que a mente humana sempre visa o prazer e evita 
o desprazer. Para o Freud: “Os fatos que nos levaram a crer que o 

princípio do prazer predomina na psique também acham expressão 
na hipótese de que o aparelho psíquico se empenha em conservar a 
quantidade de excitação nele existente o mais baixa possível, ou ao 
menos constante.4 

Freud vai além estabelecendo uma relação com do princípio 
do prazer com o da constância de Fechner. Deste modo, no princípio 
da constância o psiquismo tenta eliminar as excitações e no princípio 
do prazer se visa alcançar o prazer, desta maneira, a sensação de 
prazer é uma experiência qualitativa para reduzir as excitações 
dentro do psiquismo, isso quer dizer que o prazer é uma descarga 
de excitações. Com isso, deduziu que o desprazer é o aumento de 
excitação. Como Freud coloca:  

 
O princípio do prazer deriva do princípio da constância; na 

realidade o princípio da constância foi deduzido dos fatos que nos 
impuseram a hipótese do princípio do prazer. E, ao aprofundar a 
discussão, veremos que esse empenho do aparelho psíquico, que 

nós supomos, subordina-se, como caso especial, ao princípio 
fechneriano da tendência à estabilidade, ao qual ele, Fechner, 
relacionou as sensações de prazer-desprazer. (Grifei).5  

 
É importante frisar que “não é correto dizer que o princípio 

do prazer domina o curso dos processos psíquicos” 6 , pois para 
Freud se fosse assim,  

 

                                                 
4 FREUD, Sigmund. História de uma neurose infantil: (“O homem dos lobos”): além do princípio do 
prazer e outros textos (1917 – 1920). Trad. Paulo Cesar de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 

2010, p. 164. 

5 FREUD, Sigmund. História de uma neurose infantil: (“O homem dos lobos”): além do princípio do 

prazer e outros textos (1917 – 1920). Trad. Paulo Cesar de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 

2010, p. 164. 

6 FREUD, Sigmund. História de uma neurose infantil: (“O homem dos lobos”): além do princípio do 

prazer e outros textos (1917 – 1920). Trad. Paulo Cesar de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 

2010, p. 164-165. 
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a grande maioria de nossos processos mentais teria de ser 

acompanhada de prazer ou conduzir ao prazer, quando a 
experiência geral contradiz energicamente essa ilação. O que pode 
então suceder é que haja na psique uma forte tendência ao 

princípio do prazer, à qual se opõem determinadas forças ou 
constelações, de modo que o resultado final nem sempre 
corresponde à tendência ao prazer. 7  

 
Entende que o princípio do prazer é “próprio de um modo 

de funcionamento primário do aparelho psíquico, e que, para a 
autoafirmação do organismo em meio às dificuldades do mundo 
externo, já de início é inutilizável e mesmo perigoso em alto grau”. 8 
E, continua afirmando que: “Por influência dos instintos de 
autoconservação do Eu é substituído pelo princípio da realidade, 
que, sem abandonar a intenção de obter afinal o prazer, exige e 
consegue o adiamento da satisfação, a renúncia a várias 

possibilidades desta e a temporária aceitação do desprazer, num 
longo rodeio para chegar ao prazer”. 9  

O princípio do prazer funciona, para Freud, “como o modo 
de funcionamento dos instintos sexuais, que são difíceis de “educar”, 
e volta e meia sucede que, a partir desses instintos ou no próprio Eu, 
ele sobrepuja o princípio da realidade, em detrimento de todo o 

organismo” 10. E, continua dizendo que “é indubitável, porém, que a 
substituição do princípio do prazer pelo princípio da realidade pode 
ser responsável tão somente por uma pequena parte, de modo 

                                                 
7 FREUD, Sigmund. História de uma neurose infantil: (“O homem dos lobos”): além do princípio do 

prazer e outros textos (1917 – 1920). Trad. Paulo Cesar de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 
2010, p. 165. 

8 FREUD, Sigmund. História de uma neurose infantil: (“O homem dos lobos”): além do princípio do 
prazer e outros textos (1917 – 1920). Trad. Paulo Cesar de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 

2010, p. 165. 

9 FREUD, Sigmund. História de uma neurose infantil: (“O homem dos lobos”): além do princípio do 

prazer e outros textos (1917 – 1920). Trad. Paulo Cesar de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 

2010, p. 165. 

10 FREUD, Sigmund. História de uma neurose infantil: (“O homem dos lobos”): além do princípio do 

prazer e outros textos (1917 – 1920). Trad. Paulo Cesar de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 

2010, p. 165-166. 
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algum a mais intensa, das experiências de desprazer” 11. O autor 
demonstra que há outra fonte da origem do desprazer “não menos 

regular, acha-se nos conflitos e cisões dentro do aparelho psíquico, 
enquanto o Eu perfaz seu desenvolvimento rumo a organizações 
mais complexas” 12 

Para Freud o princípio do prazer juntamente com o 

princípio da realidade são a base dos rumos dos acontecimentos 
psíquicos e as duas formas de como funciona a mente.  Verificou-se 
que o princípio do prazer é caracterizado pela busca de prazer e 
também visa evitar a dor, o sofrimento e mesmo as tensão por parte 
de um organismo.  

Portanto, todos os seres vivos acabam obedecendo esse 
princípio, mas no caso do ser humano, os processos psíquicos que 
são inconscientes visam a obtenção do prazer e, este princípio, vai 
governar o seu comportamento enquanto criança.  Neste princípio 

há a predominância da busca pelo prazer a qualquer custo sendo 
que isso é conseguido pela descarga do aumento da tensão. 

Para a psicanálise o princípio do prazer é o desejo instintivo 
de satisfação e é modificado pelas solicitações do mundo exterior, 
este sendo o princípio da realidade. Deste modo, o princípio do 
prazer é a energia interna que se opõem ao princípio da realidade, 
que é o externo. Para Freud: 

 

A maior parte do desprazer que sentimos é desprazer de 
percepção, seja percepção da premência de instintos insatisfeitos 
ou percepção externa, que é penosa em si ou que provoca 

expectativas desprazerosas no aparelho psíquico, sendo por ele 
reconhecida como “perigo”. A reação a tais reivindicações dos 
instintos e ameaças de perigo, na qual se manifesta propriamente 

a atividade do aparelho psíquico, pode então ser dirigida, de 

                                                 
11 FREUD, Sigmund. História de uma neurose infantil: (“O homem dos lobos”): além do princípio do 

prazer e outros textos (1917 – 1920). Trad. Paulo Cesar de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 

2010, p. 166. 

12 FREUD, Sigmund. História de uma neurose infantil: (“O homem dos lobos”): além do princípio do 

prazer e outros textos (1917 – 1920). Trad. Paulo Cesar de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 

2010, p. 166. 



48 | Adorno e Freud: encontros contemporâneos 
 

maneira correta, pelo princípio do prazer ou pelo princípio da 

realidade, que o modifica. Com isso não parece necessário admitir 
uma maior limitação do princípio do prazer, mas justamente a 
investigação da reação psíquica ao perigo externo pode fornecer 

novo material e novas colocações ao problema de que aqui 
tratamos. 13 

 

Assim sendo, se conclui que o desprazer está relacionado ao 
aumento de tensão do aparelho psíquico do sujeito, enquanto que o 
prazer está relacionado com uma diminuição da tensão.  

Portanto, todo o funcionamento da mente se volta para 
diminuir o desprazer e buscar o prazer. Mas o sujeito logo vai 
aprender que nem sempre a satisfação dos prazeres pode ser a 
melhor opção, visto que tais atos podem ter uma contrapartida ou 
uma punição. O sujeito passa a adiar alguns prazeres em troca de 
outros que sejam mais seguros e para isso vai usar processos 

racionais de avaliação e julgamento das causas e mesmo das 
consequências que estão ao entorno do contexto.  

Essa ponderação que é feita faz o contraponto do princípio 
do prazer com o da realidade, onde o princípio do prazer se relaciona 
com processos primários, que se encarregam da excitação, enquanto 
que o princípio da realidade visa a relação com processos 
secundários que vão permitir a inibição da descarga de tensões.   

Partir dessa análise, na seção seguinte, se faz um estudo da 
sociedade consumocentrista e do prazer trazido pelo consumo de 
bens ao sujeito que se dessubjetifica.  

 
2 A sociedade consumocentrista na modernidade 

 
 O consumo é diferente do consumismo, onde o primeiro é 

utilizado para satisfazer as necessidades humanas, enquanto, o 
segundo se torna desregrado a medida que as pessoas o tornam e o 
                                                 
13 FREUD, Sigmund. História de uma neurose infantil: (“O homem dos lobos”): além do princípio do 

prazer e outros textos (1917 – 1920). Trad. Paulo Cesar de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 

2010, p. 167. 
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impulsionam mais frequentes em seu cotidiano, chega-se ao 
hiperconsumismo, o consumo exagerado de bens e serviços sem a 

devida necessidade. 
 A sociedade ao evoluir, primeiramente, tinha Deus como 
centro de suas análises e de si, com o passar dos tempos, rompe com 
esse modelo e, a partir daí, o homem se torna o centro, sendo este o 

dono e senhor das coisas e da natureza. Na atualidade se mudam os 
papeis, o hiperconsumismo se tornando o centro de tudo e, com isso, 
se cria a figura do consumocentrismo, ou seja, o consumo como 
centro da sociedade e da vida das pessoas.  Desta forma para Pereira 
et. al.: 

 
A sociedade vivenciou uma série de teorias ao longo do tempo, o 
que faz com que as condutas humanas fossem dirigidas por certas 

teorias/ doutrinas/ideias/ideologias, que levavam a mudanças 
sociais e individuais. Pode-se destacar, de modo exemplificativo, 
dentro do contexto que se está abordando, o cosmocentrismo (o 

cosmos é o centro de tudo); o teocentrismo (Deus se torna o 
centro); o antropocentrismo (tudo gira em torno do homem). Na 

sociedade moderna contemporânea que já está sendo denominada 
de pós-moderna, conforme se pretende demonstrar aqui, se insere 
o consumocentrismo, como elemento dominante para onde se 

dirigem o pensamento e as atividades do cidadão moderno, 
fazendo com que o mesmo seja levado a consumir, pois, através 
desse ato, ele se realiza como ser individual e social, pois que ele 

somente é se consumir. 14 

 
Se faz importante uma melhor definição da sociedade 

consumocentrista, visto que a mesma coloca o consumo como 

centro e senhor dela. Destarte, na visão de Pereira et. al., “o consumo 
se coloca no centro de todas as decisões que envolvem o indivíduo, 
pois o mesmo perde sua identidade como ser que participa das 
decisões sociais para se transformar (apenas) em consumidor 

                                                 
14  PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; CALGARO, Cleide; PEREIRA, Henrique Mioranza Koppe. 

Consumocentrismo e os seus reflexos socioambientais na sociedade contemporânea. Revista Direito 

Ambiental e Sociedade, v. 6, p. 264-279, 2016, p.267. 
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heteronomamente guiado”. 15 Os autores continuam caracterizando 
o consumocentrismo por uma ideia: 

 

(...) que se apresenta surge no deslocamento do enfoque 
direcionado ao consumidor para concentrá-lo, especificamente, no 
consumo. Nesse viés, entende-se que se ultrapassou a denominada 

sociedade hiperconsumista, dando azo a uma sociedade 
consumocentrista. Nesse viés, o consumo passa a ser o elemento 

principal das atividades humanas, deslocando o ser para o ter e, 
posteriormente, para o aparentar. Dessa forma, o consumo se 
torna o centro da sociedade contemporânea, onde o consumidor 

vai buscar todas as possibilidades de sua nova razão de viver. 
Consumir é existir. 16 

 
 Continuando, na concepção de Calgaro e Pereira: “O 
consumocentrismo se concretiza no próprio arcabouço social 

moderno, emergindo, lentamente, da complexidade criada com essa 
nova sociedade. Para entender essa gestação é importante que se 
verifique os pressupostos e ideias centrais da sociedade moderna”. 
17. E, os autores continuam afirmando que: 

 
Na sociedade consumocentrista, o sujeito desloca-se do social em 
uma busca individual que lhe traz a ideia de liberdade. Sem se dar 

conta do que está acontecendo o sujeito vive uma vida de 
aparências, vez que essa sociedade visa expandir os seus tentáculos 

de cultura consumista do ‘aparentar’, onde o modo de produção e 
circulação de mercadorias é feito para disciplinar, docilizar e 
mesmo vigiar o sujeito, fazendo com que o mesmo compre para se 

sentir “alguém”, mesmo que ele não necessite daquilo que é 

                                                 
15  PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; CALGARO, Cleide; PEREIRA, Henrique Mioranza Koppe. 

Consumocentrismo e os seus reflexos socioambientais na sociedade contemporânea. Revista Direito 
Ambiental e Sociedade, v. 6, p. 264-279, 2016, p.267. 

16  PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; CALGARO, Cleide; PEREIRA, Henrique Mioranza Koppe. 
Consumocentrismo e os seus reflexos socioambientais na sociedade contemporânea. Revista Direito 

Ambiental e Sociedade, v. 6, p. 264-279, 2016, p.267. 

17 CALGARO, Cleide; PEREIRA, Agostinho Oli Koppe. A sociedade consumocentrista e a disciplina do 
sujeito na modernidade: Uma análise dos impactos socioambientais. In: BAHIA, Carolina Medeiros; 

CALGARO, Cleide. (Org.). Direito, globalização e responsabilidade nas relações de consumo I. 
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adquirido. O sujeito adestrado vive em um mundo aparente, em 

um mundo onde a realidade se esconde atrás de um espelho que 
reflete apenas o que o mercado deseja mostrar como possível, mas, 
que na realidade se desdobra em uma felicidade inalcançável, por 

ser efêmera, dentro de um mundo de “faz de conta” que é 
transitório.18  

 

Na visão de Debord, na atualidade, a sociedade se imiscui 
por era de espetáculo, onde “o espetáculo é o momento em que a 
mercadoria ocupou totalmente a vida social” 19 . As pessoas vão 
trabalhar e produzir em busca de obter dinheiro para poder adquirir 
uma felicidade, que é efêmera e cujo o bem está programado para 
durar pouco e ser descartado. Esse sujeito não pensa no planeta e 
nos reflexos socioambientais causados a ele e aos demais sujeitos.  

O sujeito precisa participar desse jogo, pois se não o fizer a 
sociedade o excluí, por isso, o mesmo vive num jogo dialético de 

aparentar ser e ter para poder estar inserido num meio que nem ao 
menos sabe se deseja e se o faz feliz. Conforme Calgaro e Pereira: 

 
Se o sujeito não participa desse “jogo já jogado” da sociedade 

consumocentrista, será excluído e dessubjetivado, o que para o 
sujeito é a “morte social”. A dessubjetivação do sujeito, ou seja, é o 
apagamento da subjetividade. Na questão referente ao consumo a 

dessubjetivação é a objetificação do sujeito. A vida do sujeito, 
conforme já se vem explicando, acaba girando em torno do 

consumo tornando-se, este, parte fundamental do sujeito, fazendo 
com que a degradação ambiental seja mais frequente e o 
desinteresse pela sociedade e suas questões sociais seja mais 

frequente. O sujeito acaba esquecendo-se de quem é e acaba se 
confundindo com o objeto de consumo20.  

                                                 
18 CALGARO, Cleide; PEREIRA, Agostinho Oli Koppe. A sociedade consumocentrista e a disciplina do 

sujeito na modernidade: Uma análise dos impactos socioambientais. In: BAHIA, Carolina Medeiros; 
CALGARO, Cleide. (Org.). Direito, globalização e responsabilidade nas relações de consumo I. 

01ed.Florianópolis: Conpedi, 2016, v. 01,p. 64-65 

19 DEBORD, Guy. A sociedade espetáculo. Trad. Estela dos santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 
1997, p.30. 

20 CALGARO, Cleide; PEREIRA, Agostinho Oli Koppe. A sociedade consumocentrista e a disciplina do 
sujeito na modernidade: Uma análise dos impactos socioambientais. In: BAHIA, Carolina Medeiros; 



52 | Adorno e Freud: encontros contemporâneos 
 

 
Deste modo, atualmente se cria um círculo dialético do 

consumocentrismo, onde o mesmo pode ser expresso da seguinte 
maneira: 

 
Tabela 01 – Círculo dialético do consumocentrismo 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 
Se observa que uma necessidade é transformada em 

preferência e o ser humano trabalha para produzir mais e, com isso 
consumir mais, pois os produtos e serviços possuem uma 

obsolescência programada para não durarem muito e serem 
descartados com muita facilidade. Portanto, o ciclo se repete na vida 
do indivíduo onde o prazer se dá ao consumir algo novo, que já se 
torna velho ao ser comprado.  

O trabalho, na atualidade, escraviza o indivíduo, onde o 
mesmo busca melhores salários para poder consumir mais e mais. 
Com isso esse sujeito se adestra ao capital tornando-se um 
autômato, vendendo seu trabalho por preços baixos e condições 
desfavoráveis em alguns casos. Com o trabalho a produção aumenta 
e, com isso, o capitalismo cumpre sua função de acumulação de 
capital e liberdade do comércio e da indústria.  

O Consumocentrismo se desenvolve com o trabalho e a 
produção, sendo o centro da sociedade moderna capitalista, onde 
comprar acaba sendo a “alma do negócio”, pois, com isso, eu sou 
alguém na sociedade, ou seja, parafraseando, em termos, 
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Descartes21 “penso, logo consumo. Consumo, logo sou e existo. Sou 
e existo, logo a sociedade me aceita. A sociedade me aceitando, logo 

sou alguém nessa aldeia global.” A entrada na sociedade 
consumocentrista dá incialmente a sensação de prazer e satisfação, 
mas o sujeito perde sua identidade sendo adestrado por um sistema, 
como afirma Calgaro e Pereira:  

 
A entrada no mundo do consumocentrismo faz com esse sujeito 
tenha a perda de sua identidade, vez que, pseudamente 

individualizado se processa sob condições de autômatos pré-
programados. Nessa condição, onde o sujeito se imagina, ao 
mesmo tempo, indivíduo livre e pertence da sociedade, não possui 

consciência de que não é, nem livre, nem pertencente a sociedade, 
e tente encontrá-la a vida toda, se imiscuindo cada vez mais no 
mercado do consumo e esquecendo de coisas simples que o 

tornariam menos individualista e infeliz.22 

 
Deste modo, as pessoas se afirmam a partir do 

consumocentrismo, pois o sistema faz com que elas tenham a falsa 
impressão de que há felicidade. Essas pessoas estão na busca de uma 
felicidade teleológica23, ou seja, uma causa final que não chega ao 
final nunca, é como a finitude da infinitude, onde o ser humano está 
sempre na busca constante de algo que não consegue atingir e fica 

nesse círculo de buscas eternamente. Não se consegue ver o que não 
se pode ver, pois a máscara do consumocentrismo, como centro da 
sociedade, é permanente. Desta maneira, a felicidade é um bem 

                                                 
21 DESCARTES, René. Discurso do método. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 336 p. (Os pensadores 15). 

 

22 CALGARO, Cleide; PEREIRA, Agostinho Oli Koppe. A sociedade consumocentrista e a disciplina do 
sujeito na modernidade: Uma análise dos impactos socioambientais. In: BAHIA, Carolina Medeiros; 

CALGARO, Cleide. (Org.). Direito, globalização e responsabilidade nas relações de consumo I. 

01ed.Florianópolis: Conpedi, 2016, v. 01, p. 66. 

23 É um adjetivo que em filosofia, refere-se a argumento, conhecimento ou explicação que relaciona 

um fato a sua causa final. (BRASIL. DICIONÁRIO INFORMAL. Disponível em: 

<http://www.dicionarioinformal.com.br/teleol%C3%B3gico/>. Acessado em 03 junho 2017). 
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precioso e momentâneo, atrelado a determinadas coisas que em 
muitos casos acabam sendo fúteis e imprecisas.  

Segundo Lipovetsky “a crença moderna de que a abundância 
é a condição necessária e suficiente para a felicidade deixou de ser 
evidente: resta saber se a reabilitação da sabedoria não recompõe 
por sua vez uma ilusão de outro gênero. (...)”.24 Para o mesmo autor 

a “civilização consumista distingue-se pelo lugar central ocupado 
pelas aspirações de bem-estar e pela busca de uma vida melhor si 
mesmo e os seus.” 25  

Assim sendo, “nossas sociedades são cada vez mais ricas: 
apesar disso, um número crescente de pessoas vive na precariedade 
e precisa fazer economias em todos os itens de seu orçamento, 
tornando-se a falta de dinheiro uma preocupação cada vez mais 
obsessiva” 26. Portanto, “somos cada vez mais bem cuidados, o que 
não impede que os indivíduos se tornem uma espécie de 

hipocondríacos crônicos.” 27  
Na atualidade, o ser humano não possui a felicidade 

verdadeira, que é a felicidade infantil, por exemplo. Essa felicidade 
infantil, não precisa ser determinada, pois a criança vê as coisas em 
sua primeira vez, não tendo o conhecimento prévio das mesma e, 
com isso surge uma felicidade que não possui determinações e 
parâmetros. Com o passar do tempo o ser humano começa a colocar 
determinações para atingir a felicidade e troca o infantilismo28 por 
uma temporalidade real e necessária para viver.  O prazer é o cerne 

                                                 
24 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. São Paulo: 

Companhia das letras, 2007, p.15. 

25 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. São Paulo: 
Companhia das letras, 2007, p.16. 

26 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. São Paulo: 

Companhia das letras, 2007, p.17. 

27 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. São Paulo: 

Companhia das letras, 2007, p.17. 

28 Nesse caso, usado como a felicidade de uma criança que não possui predeterminações. A felicidade 

é de se fazer muito e se falar pouco. As coisas nessa fase se tornam únicas e deslumbrantes.  
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da felicidade, pois a felicidade é buscada para atingir o ideal ilusório 
de satisfação a qualquer custo e a negação do desprazer. 

O adulto vive numa constante insatisfação, buscando coisas 
prementes para satisfazer, por isso se deixa confundir, adestrar e 
docilizar pelo consumismo, fazendo do mesmo o centro de sua vida. 
A verdade acaba sendo projetada na negatividade, onde o consumir 

se torna o verdadeiro, que não é verdadeiro, mas que é uma mentira 
criada pelo capitalismo para fazer com que as pessoas se tornem 
reféns delas mesmas e do consumismo. 

Cria-se um processo de desregração, onde, tudo se torna 
uma peça num jogo de sistemas que o ser humano está inserido. O 
capitalismo corrompe as sociedades na busca de acumulação, mas 
isso é permitido porque se deixa permitir. É como as democracias 
que não existem na real forma e que precisam serem reinventadas 
frequentemente para poderem ter certa eficácia na sociedade.  

O consumocentrismo é o limite das possibilidades, ou seja, é 
o limite do que o ser humano pode adquirir com seu trabalho e 
conseguir para aparentar aos demais seres humanos o que ele não 
é e não tem. É uma dimensão do vazio criado por um sistema que 
vise a busca do capital como centro de tudo. 

Os bens são criados para não terem duração longa e para 
serem descartados, visto que há um impulsionamento da mente 
humana para o novo e o inusitado. Esses bens sempre visam instigar 
a mente humana para o novo, o belo, pois isso é o que trará 
felicidade. E, o planeta como fica com esse descarte de produtos que 
em inúmeros casos ainda funcionam, mas estão desatualizados 
segundo o mercado capitalista consumocentrista? 

O ser humano se torna um sujeito imediato e que busca o 
prazer através do consumo, mas é preciso romper com as amarras 

do imediatismo e desmanchar os paralelismos criados na sociedade 
consumocentrista, onde o semivazio e o vazio precisam ser sanados 
com a promessa de uma realidade voltada a compreender a 
existência de si e de tudo o que nos cerca.  
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Com isso se esquecem uma série de questões como 
principalmente as sociais e ambientais, e quem não pode consumir? 

E quem não pode adquirir produtos? E a natureza como fica com os 
descartes desses produtos que possuem uma obsolescência 
programada?  

A realidade se torna áspera, pois irão surgir problemas que 

em inúmeros casos são “colocados debaixo do tapete” da realidade, 
onde as dimensões de lugares e realidades não contemplam essas 
problemáticas, visto que, consumir significa felicidade e prazer. E a 
felicidade, o consumocentrismo e o prazer não estão vinculados a 
realidades problemáticas que requerem medidas para serem 
sanadas.   

Os reflexos socioambientais vão surgindo nas amarras da 
sociedade e com eles existe a necessidade de se repensar nosso lugar 
no mundo. 

 
3 Os reflexos socioambientais na sociedade consumocentrista e 
o princípio de prazer em Freud 

 
À vista disso, na sociedade consumocentrista a busca do 

prazer a qualquer custo e a negação transitória do desprazer leva a 
uma série de problemas socioambientais que são mascarados pelo 
capitalismo consumocentrista e mesmo pelas pessoa. O prazer, sem 
dúvida, é a essência da felicidade e da satisfação, mas não pode ser 
superior ao desprazer e a desestruturação da sociedade e do planeta.  

Contudo, quando o sujeito tem contato com o prazer, a 
tendência é a neurose da repetição, onde o insucesso e os problemas 

sociais e ambientais são esquecidos ou mesmo mascarados na 
essência do seio capitalista. 

Importante questionar se a felicidade, na sociedade 
moderna capitalista, não é frágil? Que tipo de felicidade é aquela que 
resulta de um hábito que nem se sabe se está correto? 

Interessante que atualmente na sociedade 
consumocentrista, a felicidade é transformada em objeto de compra, 
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onde a mesma é atrelada a bens que são feitos para serem 
corrompidos e desatualizados de forma sagaz. A felicidade é a 

satisfação, é o alívio da tensão psíquica produzido um prazer 
inexorável que se apoia na necessidade – real ou criada – do sujeito. 
Na visão de Calgaro e Pereira: 

 

O sujeito, no mundo consumocentrista moderno é motivado, 
impulsionado a consumir, dentro da cultura do novo, do belo, do 

efêmero, do agora, do young forever. O sujeito aspira desejos, que 
se resumem a desejos de coisas, de objetos, de acumulação de 
sensações, de sonhos falsamente criados, que o levam ao vazio e ao 

efêmero. A sociedade consumocentrista está ligada a satisfação 
imediata dos desejos, onde o entusiasmo e os esforços são feitos 
para que se pertença a tribo imposta pelo adestramento, pela 

vigilância e pela disciplina social. O sujeito se torna o objeto do seu 
consumo, deixando de lado preocupações com a sociedade e com 

o meio ambiente. Enfim, a sociedade moderna consumocentrista é 
a responsável pelos problemas socioambientais da 
contemporaneidade29.  

 
Assim sendo, a força impulsionadora pelo consumir leva aos 

(des)limites na sociedade, onde por causa de sonhos que são 
falsamente criados e presumidos como certos, o sujeito de 
dessubjetiva e esquece de olhar para o outro sujeito e para a 
natureza. Vive-se num sistema que propende a pulsão pelo prazer e 
a busca dele a partir de bens, onde o sujeito esquece também dos 
reflexos ambientais quando descarta, por causa da obsolescência 
programada, os mesmos.  

O planeta sofre, a sociedade sofre em busca de um prazer 

que quer levar a uma felicidade, a qual se torna fugaz e efêmera. Na 
sociedade consumocentrista há uma subjetividade que 
dessubjetifica o sujeito, onde o mesmo vive num ceticismo mental, 

                                                 
29 CALGARO, Cleide; PEREIRA, Agostinho Oli Koppe. A sociedade consumocentrista e a disciplina do 
sujeito na modernidade: Uma análise dos impactos socioambientais. In: BAHIA, Carolina Medeiros; 

CALGARO, Cleide. (Org.). Direito, globalização e responsabilidade nas relações de consumo I. 

01ed.Florianópolis: Conpedi, 2016, v. 01, p.69 
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pois não consegue acreditar que pode questionar o sistema que está 
inserido. Há a necessidade de se mudar essa racionalidade, pois com 

a mudança de hábitos se consegue perceber e vislumbrar novos 
horizontes.  

O consumocentrismo faz com que o sujeito moderno queira 
buscar o prazer da felicidade e isso se torna quase uma obrigação 

para o mesmo, visto que exige-se sacríficos pulsionais no desejo do 
indivíduo onde se causam mal-estar e distúrbios, como por 
exemplo: superendividamento, a depressão, a obsessão, 
oniomania30, etc.  Deste modo, o mundo moderno consumocentrista 
se perpetua numa face ilusória de completude do sujeito que leva 
uma vida de infelicidade, mas agem como se fossem imensamente 
felizes, por meio de bens que são ofertados de forma transitória e 
com a promessa de felicidade sem limites.  

Mas, na busca do prazer e da felicidade se tem o desprazer, 

onde se mascara problemas sociais e ambientais na modernidade. 
Vive-se um prazer e uma felicidade que se torna, pelo capitalismo, 
como um desejo comum de todos os sujeitos, mas que na verdade 
interpreta o sonho do capitalismo em gerar mais e mais acumulação 
de capital. Salienta-se que o sistema se bem gerenciado e 
respeitando os seus limites não seria o problema, mas na 

                                                 
30 A oniomania, doença que ataca esse tipo de compulsivo, é caracterizada como um transtorno de 
personalidade e mental, classificado dentro dos transtornos do impulso. Para o consumidor 

compulsivo, o que lhe excita é o ato de comprar, e não o objeto comprado. Essa pessoa "tem vontade 

de adquirir, mas não de ter", afirma o psicólogo Daniel Fuentes, coordenador do Ambulatório do Jogo 
Patológico (Amjo) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Segundo ele, a maioria dessas 

pessoas é composta por mulheres, mas todas possuem temperamento forte, são ágeis, dinâmicas, 

inquietas, perfeccionistas, possuem uma desenvoltura social e cultural maior, são imediatistas e muito 

inteligentes. (...). Além de sua compulsão em comprar, as pessoas que sofrem da oniomania 

apresentam outros tipos de impulsividades, como fazer muito exercício, comer exageradamente e 

trabalhar muito. Mas não compulsivamente, como o obeso ou o workaholic, mas fazer tudo com 
exagero. Ao comprar, elas não pensam em colecionar coisas, mas acabam sempre comprando um 

determinado tipo de objeto. "Uma paciente tem 120 pares de sapato, a outra tem mais de 600 CDs, 

teve outro caso em que a pessoa gastou um talão de cheques em um só dia. Outra paciente possui 30, 

40 vestidos semelhantes e que nem são usados", garante Fuentes. (LOPES, Laura. Quando gastar 
torna-se uma obsessão. Disponível em: 

<http://www.usp.br/espacoaberto/arquivo/2001/espaco07abr/editorias/comportamento.htm>. 

Acesso em: 15 jun. 2017). 
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modernidade, se usa o sistema para gerar a satisfação do capital 
esquecendo-se do sujeito.  

Leff entende que tanto os países capitalistas como os países 
socialistas vivem uma “batalha pelo crescimento econômico 
(acumulação de capital) como meio de alcançar uma supremacia 
política internacional”31. O mundo gira em torno do capital, trabalho 

e consumo ficando a natureza desprovida de proteção de seus ciclos 
ecossistêmicos. Em consequência disso, as medidas de regeneração 
ou mesmo de ações preventivas criadas pelo sistema econômico que 
domina a sociedade acabam sendo inadequadas e não conseguem 
minimizar os problemas socioambientais.  

O mundo capitalista consumocentrista se caracteriza pelo 
desapego nas relações interpessoais, onde existe um individualismo 
“gelado” entre os sujeitos. Também se desapega de uma 
preocupação com a natureza e os problemas sociais que existem, o 

planeta e as massas sociais sofrem, pois não são todos os indivíduos 
que possuem a condição de compra desses bens, sendo os mesmos 
excluídos socialmente. Mas o pior dessa constatação é que o sujeito 
está tão imerso numa cultura do hedonismo e do consumismo que 
se desinteressa por qualquer problema/fenômeno social e 
ambiental, visto que se demarca a subjetividade da vida social em 
uma realidade de consumo. Essa subjetividade caracteriza-se pela 
instabilidade do sujeito, de seus desejos e por uma insegurança, 
onde o mesmo necessita ser aceito pelo grupo, como forma de 
sustentar o prazer da felicidade e dos desejos.  

Como se viu em Freud a busca do prazer e da felicidade não 
acontece em sua plenitude, visto que há necessidade de considerar 

os diversos elementos correlacionados a situação, com as barreiras 
ou com os meios de se obter a satisfação. Deste modo, o projeto de 

ser feliz e ter prazer pelo consumismo na sociedade 
consumocentrista é uma forma ilusória de ser. Na visão de Adorno 

                                                 
31 LEFF, Enrique. Ecologia, Capital e Cultura: A territorialização da Racionalidade ambiental. Petrópolis: 

Vozes, 2009, p.151. 
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e Horkheimer “a máquina gira sem sair do lugar. Ao mesmo tempo 
que já determina o consumo, ela descarta o que ainda não foi 

experimentado porque é um risco”32. A indústria é criada no âmbito 
da diversão, ou seja, o seu controle sobre os sujeitos se torna 
mediado pela diversão. Essa diversão “não é por um mero decreto 
que esta acaba por se destruir, mas pela hostilidade inerente ao 

princípio da diversão por tudo aquilo que seja mais do que ela 
própria” 33. Desta forma, a diversão é o “prolongamento do trabalho 
sob o capitalismo tardio” 34, sendo que a mesma é procurada “por 
quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado, para se pôr 
de novo em condições de enfrentá-lo” 35  

Existe a necessidade de se observar os problemas 
socioambientais, a sociedade precisa parar com o crescimento e 
buscar se desenvolver a partir do que a mesma já construiu. Isso não 
significa retroceder, mas sim avançar numa cultura social onde a 

racionalidade e os hábitos mudem.  
Também, há necessidade de um pensamento e de uma 

racionalidade complexas onde se possa verificar ao entorno os 
problemas que advém da sociedade capitalista consumocentrista. 
Percebe-se que capitalismo não conseguiu resolver problemas como 
a desigualdade social, a pobreza e a destruição ambiental, portanto, 
importante as palavras de Morin afirmando que: “(...) é preciso um 
paradigma da complexidade, que, ao mesmo tempo, separe e 
associe, que conceba os níveis de emergência da realidade sem os 
reduzir às unidades elementares e às leis gerais”36. Precisa-se de 

                                                 
32 ADORNO, Theodor W. & HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p.126. 

33 ADORNO, Theodor W. & HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p.128. 

34 ADORNO, Theodor W. & HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p.128. 

35 ADORNO, Theodor W. & HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p.128. 

36 MORIN, Edgar. Ciência com consciência. 8. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005, p.138. 
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uma racionalidade produtiva que seja fundada no potencial 
ecológico do meio ambiente e em sua preservação, onde considera o 

mesmo como fator esgotável e que necessita de proteção.  
Existe a necessidade de se fortalecer as democracias e 

reinventá-las, além disso, há a necessidade de um horizonte de 
cooperação e solidariedade onde uma visão complexa e sistêmica 

mude a racionalidade e os hábitos do sujeito para se minimizar os 
reflexos socioambientais da sociedade capitalista consumocentrista.   

As Constituições latino americanas buscam uma visão de 
bem viver. Houtart37 afirma que o Sumak Kawsay, ou Bem-viver, 
possui uma dupla função, onde faz uma crítica ao modelo econômico 
vigente e propõe alternativas para a reconstrução política, social e 
cultural da sociedade atual.  

Essas novas visões de Constituições permite uma 
reformulação das democracias, que ainda é o melhor sistema, onde 

se permite que o sujeito possa participar dos rumos da sociedade. 
Isso faz com que esse cidadão se sinta pertencente ao espaço social 
que vive e mudem de racionalidade. É preciso uma democracia 
socioecológica, onde haja uma preocupação com o social e o 
ambiental. Di Mauro afirma que a 

 
democracia floresce quando as pessoas organizam-se para 

proteger suas comunidades, seus direitos e ficam atentas às ações 
de seus representantes políticos eleitos. Ao invés de se 
transferirem as responsabilidades governamentais para 

corporações globalizadas, deve ser buscado um modelo que atenda 
às necessidades essenciais da população e das comunidades. Em 
outras palavras, não é possível o fortalecimento das corporações 

globais com o enfraquecimento das populações locais. As 
comunidades locais devem ter o poder político e econômico para 

decidir tudo aquilo que as afetar e ao seu território. Esse é o 
caminho para garantir a autonomia das municipalidades, que 
também precisam estar articuladas em suas relações de 

                                                 
37 HOUTART, François, El concepto de Sumak Kawsay (Buen Vivir) y su correspondencia com el Bien 

Comun de la humanidad. In: América Latina em Movimiento. 2011. p.1–19. Disponível em: 

http://alainet.org/active/47004&lang=es. Acesso em 11 jun. 2017, p.05 
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interdependência com as outras localidades. Toda decisão de 

assunto que diga respeito a um município, nele deve ser tomada.38  

 
Portanto, se parte de uma visão voltada ao espaço local, onde 

as comunidades tem seus problemas vistos de perto. Com isso os 
problemas sociais e ambientais, através de políticas públicas de 
Estado locais, podem ser uma opção para reduzir os reflexos 
socioambientais. É preciso democratizar a relação socioambientais 
onde se consiga uma democracia socioecológica. Na visão de Luciana 
Betiol é preciso um: 

 

Compromisso dos governos em garantir o tripé acesso à 
participação, à informação e à justiça nas questões ambientais [...] 
para atender ao chamado de uma democracia ambiental. Essa 

questão ganha relevância diante de casos concretos de violação a 
esses direitos, nos mais recentes embates ambientais contra a 

realização de obras de grande impacto socioambiental, como [...] 
os direitos de acesso à informação, à participação pública e à justiça 
são essenciais para o desenvolvimento sustentável, e vêm sendo 

cobrados, internacionalmente, em diversos foros[...].39 

 
Por fim, para que a sociedade consumocentrista capitalista 

mude a concepção de prazer/felicidade é preciso reforçar as 
democracias e a participação de todos. Além disso, uma nova 
racionalidade e mudança de hábitos precisa ser alçada a busca de 
um bem viver e de uma felicidade e harmonia com o planeta. 
  

                                                 
38  MAURO, Cláudio Di. Construção da nova democracia ambiental: democracia sem fim. Boletim 
Campineiro de Geografia, Campinas, v.2, n.1, 2012, p. 30. Disponível em: <http://agbcampinas. 

com.br / bcg / index.php/boletim-campineiro/article/view/45/2012-1-dimauro>. Acesso em: 11  jun. 

2017, p.30. 

39 BETIOL, Luciana Stocco. Democracia ambiental: estamos prontos? Página 22. n. 87. ago. 2014. p. 43. 

Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/pagina22/article/view/30297/29139>. 

Acesso em: 11 jun. 2017, p.43. 
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Conclusão 
 

A promessa de um prazer contínuo que sobrepuja questões 
socioambientais deve ser revisto e desacreditado, pois não se vive 
sozinho no mundo, mas sim em conjunto e, para tal, limites devem 
ser respeitados, além de que, é preciso sobrepujar-se ao 

individualismo que é imanente na sociedade consumocentrista. A 
promessa de prazer contínuo e imediato, deve ser revista e 
repensada, pois ao final, se verifica que esse prazer nunca é contínuo 
e se desfaz como poeira. Adorno em seus escritos denominado “O 
que significa elaborar o passado” mostra que: 

 [...] nem nós somos meros espectadores da história do mundo 
transitando mais ou menos imunes em seu âmbito, e nem a 
própria história do mundo, cujo ritmo frequentemente assemelha-

se ao catastrófico, parece possibilitar aos seus sujeitos o tempo 
necessário para que tudo melhore por si mesmo. Isto remete 

diretamente à pedagogia democrática.40  

 
É preciso procurar a verdade, na sociedade 

consumocentrista, e ter a racionalidade de que vise sair do abismo 
do indeterminado e do indescritível, mas que busque uma sociedade 
que preserve os seus semelhantes e o meio ambiente. Deste modo, 
a mudança dos limites da sociedade e do consumocentrismo 
permitirão uma nova racionalidade que vise a verdade.  

O ser humano precisa se reencontrar e buscar o prazer da 
infância, onde o descobrir algo em pequenas coisas gere satisfação 
sem que haja a efemeridade. A dimensão dos problemas 
socioambientais que existem no mundo devem ser repensadas, sob 

pena de se cair em falácias e paradoxos. Afirma-se isso, pois, não 
adianta fazer um discurso de sustentabilidade mas continuar 

descartando produtos no meio ambiente e o poluindo. Não adianta 

                                                 
40  ADORNO, Theodor W. O que significa elaborar o passado. Disponível em:  

<http://adorno.planetaclix.pt/tadorno14.htm>. Acesso em: 12 jan. 2017. 
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se dizer que existe desigualdade social e pobreza e permitir que isso 
continue acontecendo.  

A partir disso, o prazer deve ser vinculado a busca da 
satisfação do grupo sem que o egoísmo e a acumulação sejam 
prementes na sociedade, como dito, para isso é preciso uma nova 
racionalidade de todos, não somente de quem consome, mas de 

quem influencia no consumo, ou seja, as grandes corporações. Pois 
para elas o lucro imediato é que vale, não se preocupando com o 
futuro das gerações que virão e mesmo da presentes. 

Acredita-se que os sistemas democráticos sejam um 
caminho para a sociedade, onde as pessoas possam participar da 
tomada de decisões. Mas para isso, as pessoas precisam ter 
consciência de suas opiniões e de seus valores, além dos reflexos que 
isso gerará na sociedade.  

Não basta o cidadão participar, mas precisa se sentir 

pertencente aquela comunidade, sabendo que os demais cidadãos 
possuem o mesmo sentimento e que, como pessoas razoáveis e 
racionais, também irão participar e contribuir para uma sociedade 
melhor e mais cooperativa. 

As democracias que existem, na atualidade, tem que ser 
reinventadas e realinhadas para poderem se adaptar a nova 
racionalidade da sociedade que está por surgir. É preciso uma 
democracia socioecológica. Se não surgir uma nova sociedade, se 
pensa se haverá uma sociedade do futuro. Ou que futuro se terá para 
a sociedade, para as pessoas e o planeta. A natureza sofre com as 
mazelas do desenvolvimento do ser humano e com sua passagem 
pelo planeta, a mesma demonstra fortemente que está cansada do 

ser agredida e desrespeitada, onde surgem uma série de desastres 
ambientais. 

Deste modo, a vida em sociedade deve buscar novos valores 
éticos, morais, sociais, econômicos, políticos, ambientais e etc. sob 
pena de estar fadada ao caos. Isso significa que novos hábitos e uma 
nova racionalidade, tanto ambiental como social, devem prevalecer. 
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Alguns aspectos sobre o líder e a 
propaganda fascista na visão de 

Freud e Adorno 
 

José Conrado Kurtz de Souza1 
 
 
1 Introdução  
 

 
"Wenn fanatische Ideologie mit autoritärer Staatsform kombiniert 
ist, dann gibt es keine Grenze für die Exzesse, zu denen es kommen 

kann - genau wie bei der Inquisition" 
(Quando ideologia fanática está combinada com Estado de perfil 
autoritário, não há limites para os excessos de que dele possam 

provir - exatamente como a Inquisição.") Seyß-Inquart, desde sua 
cela na prisão do Justizpalast Nürnberg. Páscoa de 19462 

 

Há uma múltipla e variada documentação que expõe a 
impressionante relação de intimidade e cumplicidade de Adolf Hitler 
com as massas.  

Em Hitler - Eine Karriere, de Werner Rieb, recortamos uma 
passagem emblemática sobre o tema em relevo, e assim pela 
felicidade do texto de Joachim Fest, produtor e roteirista do filme-

documentário, no ponto que expõe a performance do ditador 
alemão no discurso proferido no dia 2 de fevereiro de 1933 no 

                                                 
1 Discente no curso de mestrado em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

E-mail: Kurtzconrado@gmail.com. 

2  GILBERT, Gustave M. Nürnberger Tagebuch. Gespräche der Angeklagten mit dem 

Gerichtspsychologen. Frankfurt am Main: Fischer Bücherei KG, 1962. S. 278.   
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Berliner Sportpalast, na cidade de Berlim, poucos dias após a 
nomeação de Hitler como Reichskanzler3. 

Nessa ocasião, comenta Fest, adredemente preparada, desde 
a conformação da platéia até o horário do dia, Hitler posta-se ereto 
sobre o tablado de frente para o público, e, após ser-lhe entregue 
cerimoniosamente a palavra por Goebbels, sério, com um quê de 

preocupação no semblante, o ditador alemão retarda 
deliberadamente o início do discurso, fazendo elevar a tensão, 
impondo, com seu olhar e postura autoritários a que se recolham 
todas as vozes a um silêncio prenhe de expectativa. 

O discurso é iniciado em voz baixa, quase hesitante, 
providenciando Hitler, dessa forma, a anulação de todos os 
pensamentos, dando assim preparação para as simplificações 
mágicas, conforme relata Fest4.  

Hitler avança no discurso enfatizando a trajetória difícil do 

NSDAP e a dele próprio, a humilhação do povo alemão pela inflação, 
demoniza o Tratado de Versailles e carrega de culpa os outros: o 
Partido Comunista e o marxismo, ao mesmo tempo em que vai 
elevando o tom de sua voz e intensificando o gestual estudado e 
dramático, encontrando no louvor ao Povo Alemão e seu amor à 
Alemanha o clímax, a explosão libidinal de energia que leva o público 
ao delírio.  

Visivelmente exaurido, quase como se tivesse consumado um 
ato sexual, encerra o discurso retirando-se do local sob gritos e 
aplausos do público, que com ele se enlaça espiritualmente. 

O procedimento calculado de anulação de pensamentos do 
indivíduo que submerge na massa e é conduzido por um líder - que 

                                                 
3  Dentre os incontáveis documentários sobre Adolf Hitler que estão disponíveis, uma grande 

quantidade foi produzida sob a urgência da ideologia da desnazificação, o que de certo modo 
compromete o que se poderia esperar de uma aproximação de imparcialidade documental 

propriamente dita. O documentário que tem Jochim Fest como produtor e diretor pretende mais 

imparcialidade, e por esse motivo citamo-lo aqui. 

4   "HITLER - EINE KARRIERE, produção de Werner Rieb, que tem Joachim Fest e Christian 

Herrendoerfer como diretores, e Jochim Fest como roteirista. v. em 

https://www.youtube.com/watch?v=IT3eI3mPBqw . Acesso em 07.06.2017 
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o torna cativo da sedução -, e em que diz Freud, citando Le Bon: o 
heterogêneo se torna homogêneo, já havia sido abordado pelo 

médico vienense em Massenpsychologie und Ich-Analyse5 na década 
de 1920, muito antes, portanto, de o perigo nazista ter-se 
corporificado. 

Posteriormente, Theodor W. Adorno retoma o tema no texto 

Ensaios sobre a psicologia social e psicanálise6, salientando que, 
embora Freud não tivesse uma preocupação política específica, 
visualizou antecipadamente - e em categorias psicológicas - o 
surgimento dos movimentos de massa fascistas.  

Freud, aponta Adorno, escreve que a questão relativa à 
psicologia de massa está radicalmente conectada a um tipo de 
sofrimento psicológico, que, por razões socioeconômicas, 
testemunha o declínio do indivíduo e seu consequente 
enfraquecimento. Salienta o autor que embora Freud não tenha-se 

preocupado propriamente com mudanças sociais, ele identificou no 
interior monadológico do indivíduo marcas de uma crise profunda e 
sua disposição para ceder às poderosas instâncias coletivas externas. 

Em Massenpsychologie und Ich-Analyse, salienta, Freud 
formula três perguntas inaugurais e emblemáticas, cujas respostas, 
segundo ele, constituem a tarefa de uma teoria da psicologia de 
massa. Quais sejam: o que é de fato uma massa? Através do que ela 
adquire a capacidade tão decisiva de influenciar espiritualmente o 
indivíduo? Em que consiste a alteração mental/espiritual que é 
exigida do indivíduo?  

 
2 A introdução da libido na psicologia de massa. 

 
Em Massenpsychologie und Ich-Analyse Freud procede a uma 

interpretação dinâmica da descrição que havia feito de Le Bon sobre 

                                                 
5 FREUD, Sigmund. GESAMMELTE WERKE. 5º Auflage. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag. 1967. 

6  ADORNO, Theodor W. ENSAIOS SOBRE PSICOLOGIA SOCIAL E PSICANÁLISE. São Paulo: 

Editora UNESP. 2007. 
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a psicologia de massas, isto é, sobre a mentalidade de massa, 
fazendo também uma crítica de alguns poucos conceitos dogmáticos 

formulados pelo próprio Le Bon e outros psicólogos pré-analíticos. 
Dentre esses conceitos está o de sugestão. É de notar, entretanto, 
que, afastando-se da visão de Le Bon, Freud não vê a massa com 
desprezo, mas sim através do verdadeiro espírito do esclarecimento, 

como salienta Adorno ao questionar o que faz as massas serem 
massas.7 Freud, diz Adorno, rejeita a ideia de um instinto social ou 
gregário, que em verdade para ele constitui o problema, e não a 
solução. O médico vienense tenta encontrar as forças psicológicas 
que resultam na transformação dos indivíduos em massa; assim, 
põe-se ele de acordo com a teoria psicanalítica geral, afirmando que 
o vínculo que une os indivíduos em uma massa tem uma natureza 
libidinal8.  

Percebe Adorno que a consequência mais importante da 

introdução da libido por Freud na psicologia de grupo é menos a que 
postula traços atribuídos às massas como sendo construções 
arbitrárias de instintos de massa, ou de grupo, do que manifestações 
que acusam algo mais primitivo. Isso não quer dizer, esclarece, que 
aqueles que submergem na massa sejam seres humanos primitivos, 

                                                 
7  ADORNO, Theodor W. ENSAIOS SOBRE PSICOLOGIA SOCIAL E PSICANÁLISE. São Paulo: 

Editora UNESP. 2007, p. 158. 

8 Neste ponto Adorno diz que o livro de Freud não chega ao ponto de abordar esses aspectos, o que, 

porém, deixa claro uma passagem do Adendo (v. nota de rodapé 6 - Ensaios de uma psicologia social 
e psicanálise, p. 160). 

Hitler, nota Adorno, estava bem consciente da fonte libidinal da formação de massa por rendição 
quando atribuiu características femininas e passivas aos participantes de seus encontros, e assim 

também apontou para o papel da homossexualidade inconsciente na psicologia de massa. 

Particularmente interente quanto à natureza libidinal da relação de Hitler com a massa, é a observação 

de Heinz Höhne em seu comentário em SPIEGEL ONLINE, edição de 27.06.1977, sobre o filme-

documentário já mencionado HITLER - EINE KARRIERE: "Besonders eindrucksvoll sind dabei die 
Szenen von der gleichsam mythischen Vereinigung von Hitler und Masse mit ihren pseudoreligiösen, 

ja erotischen Akzenten; beklemmend auch die verzückten Frauengesichter vor dem Redner Hitler, das 

an die Vorbereitung kirchlicher Prozessionen erinnernde Blumenstreuen auf den Straßen, die der 

Diktator betreten sollte, wozu auch paßt, daß Hitler nicht selten seine Rede mit einem feierlichen 
"Amen" beendete und nur allzuoft den Herrgott anrief . 

SPIEGEL ONLINE: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40830848.html. Acesso em 22.11.2017 
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mas sim que expressam atitudes primitivas contraditórias ao seu 
comportamento racional normal.  

Freud, em O mal-estar da civilização, diz que um sentimento 
pode ser fonte de energia apenas quando é ele mesmo expressão de 
uma forte necessidade9. Adorno aponta para o potencial atalho que 
há entre as emoções violentas para as ações violentas, o que, diz ele, 

é enfatizado por todos os autores que se dedicam ao estudo da 
psicologia de massa. Tal fenômeno, diz Freud, está na própria 
formação da cultura como repressão da agressividade gerada por 
instâncias libidinais, tendo na raiz o assassinato do pai da horda 
primitiva, hipótese que Freud não vê como mera fantasia, mas 
correspondente a uma realidade pré-histórica. 

 
3 O assassinato do pai da horda primitiva, sugestão e 
sugestionabilidade. 

 
Para rememorar, em Totem e tabu 10  Freud diz que a 

psicanálise revelou que o animal totêmico é de fato o sucedâneo do 
pai, e nessa perspectiva há uma harmonização da contradição de que 
normalmente é proibido matá-lo. Assim, um pai violento e 
ciumento, que reserva para si próprio todas as fêmeas, expulsa da 
horda os filhos quando crescem. Os expulsos juntam-se e matam o 
pai, terminado com a horda paterna. Após matá-lo devoram-no, pois 
canibais, com isso sob a crença de estarem absorvendo sua força, 
isto é, procedendo dessa forma à identificação com o morto. O pai 
primevo não só era modelo, mas também temido e invejado, 
constituindo obstáculo à necessidade de poder e às demandas 

sexuais dos filhos. Depois de terem satisfeito seu ódio e o desejo de 
identificação, os filhos assassinos são tomados pelos impulsos 

afetuosos decorrendo daí arrependimento e surgindo uma 

                                                 
9 FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 

2011. p. 16. 

10 FREUD, Sigmund. Toten und Tabu. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag GmBH, 1991, 

S. 196; e _________. Totem e Tabu. São Paulo. Penguin & Companhia das Letras. 2016, págs. 147-151). 
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consciência de culpa. Os filhos, arrependidos, proíbem o assassínio 
do substituto do pai, o totem,  e igualmente renunciam às 

consequências, privando-se das mulheres. A partir da consciência de 
culpa do filho criam-se os dois tabus fundamentais do totemismo,  
que viriam a concordar com os dois desejos reprimidos do complexo 
de Édipo. 

Salienta Adorno, na trilha das ideias de Freud, que o pai 
primitivo figura como o ideal do grupo que domina o eu em lugar 
do ideal do eu. O líder do grupo será sempre o pai primitivo temido, 
e o grupo será sempre dominado por uma violência ilimitada, 
demandando a autoridade em alto grau.  

O assassinato do pai da horda primitiva, diz Adorno, revela 
que há aí subjacente um conflito: somente um conflito entre forças 
psicológicas poderia explicar algumas das manifestações fascistas. 
Aponta também à categoria psicológica de destrutividade que Freud 

discute em O mal-estar na civilização. Assim, como rebelião contra 
a civilização, o fascismo não é simplesmente a recorrência do 
arcaico, mas sua reprodução na (e) pela própria civilização. 

De outro bordo, Adorno questiona: afinal quais são os 
mecanismos psicológicos que transformam a energia sexual 
primária em sentimentos que mantêm as massas coesas?  

Freud buscou solucionar esse problema através dos termos 
sugestão e sugestionabilidade. Para ele a sugestão funciona como 
um verdadeiro abrigo ou véu que oculta relações amorosas, as quais 
essencialmente permanecem inconscientes. Freud dá como exemplo 
o exército e a igreja, ambientes nos quais não há menção a qualquer 
tipo de amor entre os seus membros, asseverando que, acaso 

existente, ele é expresso somente de forma sublimada e indireta.  
Dessa afirmação de Freud extrai Adorno que um dos 

princípios básicos da liderança fascista é manter a energia libidinal 
primária em um nível inconsciente, de molde a desviar suas 
manifestações de uma forma adequada a fins políticos. Lembra 
também que no nazismo o conceito de amor fora transferido para a 
noção abstrata de Alemanha.  



José Conrado Kurtz de Souza | 73 
 

Adorno coloca que o padrão libidinal do fascismo - e toda a 
técnica dos demagogos - é autoritária, sustentando que é nesse 

ponto que se aproximam o demagogo do hipnotizador: ambos 
conduzem os indivíduos a eles submetidos à condição reduzida de 
mero membro de um grupo. Diz Adorno que a propaganda fascista 
tem natureza e conteúdo psicológicos em face de seus objetivos 

irracionais e autoritários e que a herança arcaica que habita no 
sujeito é despertada e habilidosamente manipulada. 

Nessa linha, Le Bon, comenta Freud, refere que o indivíduo, 
na massa, age como se estivesse hipnotizado. Expõe Le Bon: 

 
As principais características do indivíduo que se encontra na massa 
são, portanto: desaparecimento da personalidade consciente, 

predomínio da personalidade inconsciente, orientação dos 
pensamentos e sentimentos para a mesma direção através da 

sugestão e contágio, tendência à realização imediata de ideias 
sugeridas. O indivíduo não é mais ele próprio, tornou-se um 
autômato sem vontade própria.11  

 

Freud anota que Le Bon restringe-se a observar que o 
indivíduo na massa, mediante imperativa sugestão, pode ser levado 
a um estado de perda da sua personalidade consciente, obedecendo 
assim a todas as sugestões que em seu estado normal rejeitaria. Esse 
estado, que se aproxima da fascinação, assemelhar-se-ia ao estado a 
que o hipnotizador submete (e põe a seu controle) o hipnotizado. 
Freud reforça essas afirmações de Le Bon, salientando, ainda, a alta 
sugestionabilidade - Suggestibilität - e o contágio - Ansteckung - que 
ocorrem, aparentemente, de diferentes modos, já que o contágio 
deve ser uma forma de manifestação da sugestibilidade, o que, diz 

Freud, não fica bem claro na obra de Le Bon. Sem embargo, assevera 

Freud, talvez seja mais operativo relacionar o efeito do contágio 
considerando os indivíduos em sua relação entre si, enquanto pode-
se apontar para outras fontes, equiparativamente, no que toca às 

                                                 
11 FREUD, Sigmund. GESAMMELTE WERKE. 5º Auflage. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag.,1967. 

S. 81. 
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manifestações sugestivas dos fenômenos da influência hipnótica na 
massa.  

Nesse ponto, sublinha Freud, há uma sensação de 
incompletude na comparação com a pessoa que substitui o 
hipnotizador, que na exposição de Le Bon, diz ele, não é mencionada. 

Adorno esclarece que o hipnotizador desperta no sujeito uma 

parte de sua herança arcaica12 - convencendo, como nota Ricardo 
Timm de Souza, sem se valer de uma estrutura racional de 
convencimento. Freud, como já dito acima, assevera que o pai 
primitivo é o ideal do grupo, que domina o eu em lugar do ideal do 
eu. A hipnose pode ser descrita, pois, como um grupo a dois: para a 
sugestão resta a definição de um convencimento que não se funda 
em percepção e trabalho intelectual, mas sim em um vínculo 
erótico"13  

Nessa vertente, segue Adorno, a natureza (e conteúdo) da 

propaganda fascista é psicológica por causa de seus objetivos 
irracionais e autoritários que não podem ser alcançados por meio de 
convicções racionais, mas de um despertar habilidoso de uma parte 
da herança arcaica do sujeito. Por isso a imagem psicológica do líder 
é apta a reavivar a ideia do pai primitivo onipotente e ameaçador, 
sendo essa a raiz última da personalização da propaganda fascista, 
sua incessante reiteração de nomes e de supostos grandes homens, 
em vez da discussão de causas objetivas14. A formação do imaginário 
de uma figura paterna onipresente e que está além do controle e que 
transcende o pai individual está apta a ser engrandecida em um eu 

                                                 
12 Diz Freud: "Die Masse erscheint uns so als ein Wiederaufleben der Urhorde. So wie der Urmensch 

in jedem Einzelnen virtuell erhalten ist, so kann sich aus einem beliebigen Menschenhaufen die 
Urhorde wieder herstellen (...)" Em tradução livre: "A massa parece-nos assim como uma revivescência 

da horda arcaica. Assim como o homem primitivo está virtualmente preservado em cada indivíduo, 

uma massa de pessoas qualquer pode (espontaneamente) recriá-la", in Massenpsychologie und Ich-

Analyse. FREUD, Sigmund. GESAMMELTE WERKE. 5º Auflage. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag. 
1967, s. 137. 

13  ADORNO, Theodor W. ENSAIOS SOBRE PSICOLOGIA SOCIAL E PSICANÁLISE. São Paulo: 
Editora UNESP. 2007, p. 164. 

14 Ibidem,  p. 165. 
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do grupo como único caminho para alcançar a "atitude 
passivamente masoquista (...) a que alguém deverá se render"15.  

Observe-se que Hitler, como afirma Fest no documentário ao 
início mencionado, deslocava-se rápida e incessantemente de avião 
por toda a Alemanha, transmitindo ao povo uma forte sensação de 
onipresença (ameaçadora) do líder.  

 
4 A identificação 

 
Adorno refere que o mecanismo que transforma a libido no 

vínculo entre líder e seguidores, e entre os próprios seguidores, é o 
da identificação, conforme se vê da longa análise que Freud dedica a 
esse aspecto na obra Massenpsychologie und Ich-Analyse.16  

A importância da identificação vem, aliás, testificada na 
seguinte frase de Freud, repetida e comentada por Adorno: Die 

Identifizierung ist der Psychoanalyse als früheste Äußerung einer 
Gefühlsbindung an eine andere Person bekannt, ou seja, é conhecido 
para psicanálise que a identificação é a mais antiga expressão de 
ligação sentimental a uma outra pessoa17.  

                                                 
15 Ibidem, p. 165 

16 "Em sua primeira teoria das pulsões, Freud propõe que as pulsões sexuais se apoiam originalmente 

sobre as pulsões de autoconservação. Assim, as escolhas anaclíticas de objeto estariam se estabelecendo 
a partir do modelo de relação presente nos primeiros momentos de vida, em que a satisfação sexual se 

apoiaria sobre objetos responsáveis pela conservação da vida, ou seja, principalmente sobre o seio 

materno. Daí outro uso do objeto na formulação teórica de Freud, aquele que estabelece que o seio 
materno é o primeiro objeto sexual: "Em um tempo em que o início da satisfação sexual ainda está 

vinculado ao recebimento de alimentos, a pulsão sexual encontra o objeto sexual fora do corpo da 

criança, na forma do seio materno"(FREUD, 1905/1972, p.125). De fato, para Freud, o primeiro objeto 
será o modelo para as futuras relações objetais: "Existem, portanto, boas razões para que o ato de uma 

criança sugar o seio da mãe se torne o protótipo para toda relação de amor. Encontrar um objeto (die 

Objektfindung) é na realidade reencontrá-lo" (FREUD, 1905/1972, p.125-126). Essa é uma frase muito 
citada e talvez a mais reconhecida entre as passagens da obra freudiana em que há uma referência à 

noção de objeto." COELHO JR. Nelson Ernesto. A noção de objeto na psicanálise freudiana. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-14982001000200003. Acesso em 

09.06.2017 

17 FREUD, Sigmund. GESAMMELTE WERKE. 5º Auflage. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag.,1967. 

S. 115. 
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Adorno afirma que é possível que um componente pré-
edipiano de identificação ajude na separação da imagem do líder, 

como o pai primitivo todo-poderoso, da imagem paterna atual, e que 
a identificação da criança com seu pai se dá como uma resposta - ou 
mesmo como fenômeno secundário - ao complexo de Édipo. Assim, 
a regressão infantil pode ir além da imagem paterna (atual), e, 

através de um processo anaclítico, alcançar a do pai primitivo.  
Observa Adorno que o aspecto primitivo e narcísico da 

identificação, como o ato de devorar, de tornar o objeto amado uma 
parte de si, pode apontar para o fato de, às vezes, o engrandecimento 
da imagem do líder parecer ser o engrandecimento da imagem do 
próprio sujeito, isto é, uma forma de projeção coletiva de si mesmo.  

Freud, discorrendo sobre esse aspecto, aborda a 
homossexualidade, em que o indivíduo do sexo masculino, 
identificando-se com a mãe - e sem conseguir romper esse vínculo -

, em determinado momento acaba por realizar internamente um 
processo de substituição, isto é, tornando-se como que ela própria, 
e passando a procurar um objeto afetivo que substitua o eu dele 
próprio. Freud dá também o exemplo de uma criança que perdeu o 
seu gato de estimação, que morreu, e, cheio de dor, passa a andar de 
quatro, nega-se a comer na mesa, agindo como se fosse o próprio 
animal que morreu.18 

É essa idealização de si mesmo, conforme Adorno, que o líder 
fascista tenta aparentar aos seus seguidores, e que vem colada à 
ideologia do Führer. Há, com essa colagem à imagem do líder algo 
como um engrandecimento do sujeito. Ao fazer do líder seu ideal, 
ele ama a si mesmo narcisisticamente, afastando-se 

psicologicamente da frustração e do mal estar que alteram a imagem 
de seu próprio eu empírico.19  

                                                 
18 FREUD, Sigmund. GESAMMELTE WERKE. 5º Auflage. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag.,1967. 

S. 118. 

19  ADORNO, Theodor W. ENSAIOS SOBRE PSICOLOGIA SOCIAL E PSICANÁLISE. São Paulo: 

Editora UNESP. 2007, p. 169. 
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Observa Adorno que esse padrão de comportamento dá-se em 
nível coletivo. O indivíduo vincula-se afetivamente àqueles que têm 

características e tendências libidinais semelhantes. É, pois, da força 
coletiva, que de sua vez vem da onipotência primitiva paterna, que 
a imagem do líder se desenha. 

O imaginário do líder, diz Adorno, encontra clara coincidência 

com a figura de Adolf Hitler, ressaltando que a identificação 
narcísica com o líder somente ocorre se este mesmo também 
parecer narcísico, sem, todavia, deixar se parecer aos demais como 
uma pessoa mediana. Em outros termos, deve ele ser identificado 
como mais um do povo. Esta é a explicação para a qual Adorno 
indica que Hitler era um misto de King Kong e um barbeiro de 
subúrbio, o que, aliás, é verificável como estratégia em seu discurso 
no Berliner Sportpalast, isto é, de iniciá-lo de forma humilde, 
mostrando-se como apenas mais um do povo, ou, como diz Adorno, 

concretizando a tática da propaganda fascista do pequeno grande 
homem.20 

 
5 Conclusão 
 

A guisa de finalização, vale ainda mencionar que Adorno, na 
obra até aqui enfocada, aborda relevante questão trabalhada por 
Freud, qual seja a referente ao in-group amado e o out-group 
rejeitado21. Isto é, o fato de as pessoas terem facilidade de amar as 

                                                 
20 Idem, p. 172. 

21  Sob ponto de vista crítico, diz Vamik D.Volkan que desde Freud muitos autores teóricos, assim 

compreendido um grupo de não-praticantes da psicanálise, passaram a utilizar (mal) a psicanálise na 

tentativa de compreensão das questões mundiais e de grandes grupos, vendo-a como se fosse uma 

filosofia, um sistema ético, um conjunto de teorias, sem perceber, entretanto, os grandes avanços 
ocorridos na teoria psicanalítica na área propriamente dita da psicologia de massa. Aduz Volkan que o 

trabalho na terapia psicanalítica com crianças e a análise de adultos fronteiriços ou narcisistas trazem 

mais informação à psicologia de grandes grupos do que o estudo da metapsicologia ou das teorias 

psicanalíticas da mente e que é bem conhecido que a obra de Sigmund Freud de 1921 aborda o aspecto 
edipiano da psicologia de grupo; todavia, essa abordagem, diz ele, limita-se a grupos regressivos, não 

oferecendo uma explicação plena no que diz respeito à psicologia de grupos grandes, assim entendidos 

aqueles compostos de milhares ou até milhões de pessoas.  
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que são como elas e odiar as que delas são diferentes. A razão disso 
para Freud está em que a cultura impõe sacrifícios não somente à 

sexualidade, mas também à agressividade do homem. Para Freud a 
sublimação do instinto revela-se como uma marca visível da 
evolução cultural, tornando factíveis atividades psíquicas mais 
sofisticadas, sejam elas científicas, artísticas e mesmo ideológicas; 

enfim, todas as atividades que tenham relevância na vida 
civilizada22. Freud chega a dizer que se sentiria inclinado a afirmar 
que a sublimação é o destino imposto ao instinto pela civilização. 
Eros e Ananke, para Freud, poderiam ser tidos como os pais da 
civilização23.  
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Uma sereia literária entre 
a Filosofia e a Psicanálise 

 

Eneida Mader* 
 
 
 Neste trabalho apresenta-se uma análise da personagem 
Esther, do romance O ciclo das águas, de Moacyr Scliar, na 
perspectiva de alinhar as ações de enredo da personagem literária 
aos estudos filosóficos de Theodor W. Adorno, apresentados em 
Ensaios de psicologia social e psicanálise, e, por Sigmund Freud, em 

Além do princípio do prazer. 
Buscou-se, também, outros aportes teóricos, tais como as 

reflexões de Jacques Derrida, como leitor de Freud, e de Maurice 
Blanchot, no aspecto da escritura como possibilidade de abertura ao 
acontecimento por vir. 

Antes, porém, de iniciar a análise literária, à luz das teorias 
descritas acima, torna-se necessário um esboço resumido da 
narrativa literária de Moacyr Scliar enfocada neste estudo. 

O romance apresenta a personagem Esther, uma jovem 
camponesa, filha de um mohel (homem responsável pela circuncisão 
nos judeus), oriunda da Polônia. A jovem casa-se aos dezessete anos 
com Mêndele, seu amor de infância, para ir morar na América.  

O pretenso noivo – Mêndele - mostra-se sempre enigmático, 
distante de Esther, mesmo na festa de casamento. Na verdade, nessa 

época, muitos aliciadores se apresentavam como comerciantes 
enriquecidos na América, que retornavam à aldeia natal em busca 
de uma esposa da mesma nacionalidade, como é o caso de Mêndele. 

                                                 
* Doutoranda em Letras pela PUCRS. 



82 | Adorno e Freud: encontros contemporâneos 
 

Viajando para Paris, na lua de mel, e sem mesmo tocar a esposa, 
Mêndele deixa a mulher à mercê de um homem, que a inicia no 

ofício da prostituição. Prosseguindo viagem rumo à América, 
Mêndele falece ainda no navio e Esther fica sob a responsabilidade 
dos amigos do marido que os receberiam quando chegassem.  

Passando por Buenos Aires, antes de chegar ao Brasil, Esther 

é recebida por Leiser, chefe latino-americano da organização de 
escravas brancas, e amigo e sócio de Mêndele. Logo, é levada para a 
“Casa dos Prazeres”, onde acaba se tornando o que seria a melhor 
prostituta. Atendendo Rafael, um jovem judeu inexperiente, acaba 
se envolvendo com ele, até engravidar.  

Grávida, foge de Leiser, para que não fosse obrigada a fazer 
um aborto. Depois de ter a criança, Esther consegue dinheiro de um 
antigo cliente e abre um bordel. Quanto ao filho – Marcos - deixa-o 
aos cuidados de Morena, uma senhora que costumava cuidar de 

crianças.  
Com o tempo, Esther obtém sucesso no seu negócio e 

consegue dar ao filho uma vida digna e até com certos luxos. Marcos 
cresce e Esther lhe dá um apartamento de luxo, para que o filho 
pudesse estudar.  

O filho passa no vestibular de História Natural, mas no dia 
da formatura, Esther não pode comparecer, pois é presa pelo 
governo e tem o seu bordel fechado. Marcos passa, então, a trabalhar 
dando aulas em uma faculdade, onde conhece Elisa, psicóloga, com 
quem se casa e tem dois filhos. Esther tenta reabrir o bordel, mas 
suas tentativas sempre falham. Por fim, Esther acaba 
enlouquecendo. O filho interna a mãe em um asilo. Lá, ela não 

reconhece mais o filho, sempre rememorando fragmentos do 
passado.  

Retomando ao início do romance, percebe-se que o 
personagem Mêndele, o falso ‘marido’ de Esther, era na realidade 
um cáften (cafetão), pois a havia iniciado na vida de prostituição, 
sob promessa de casamento. 
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  Sob esse enfoque ficcional, Scliar remete o texto a dados 
históricos, pois a personagem Esther representa as mulheres judias 

que, no século XIX eram trazidas da Europa, com promessas de 
casamento e de vida melhor na América, mas que eram aliciadas 
forçosamente, durante a imigração, a se tornarem prostitutas. Os 
próprios judeus imigrantes as aliciavam e depois essas jovens eram 

repudiadas pelo próprio povo. 
No final do século XIX, no Leste da Europa, o cenário era de 

fome, pobreza e anti-semitismo. Muitas das moças de famílias 
judias, assim como a personagem Esther, ansiavam por maridos e 
melhores condições de vida. Desse modo, as Américas surgiam como 
forma de construir uma nova vida, longe da discriminação e da 
miséria.  

As jovens judias, muitas delas ainda virgens e analfabetas, 
recebiam propostas de casamento e promessas de uma vida melhor. 

Já no porto de Marselha, no sul da França, o sonho caía por terra e 
antes mesmo de embarcarem para o Novo Mundo, essas moças 
eram obrigadas por seus próprios maridos a se prostituírem. 

Dessa forma, começou a história tabu de muitas “escravas 
brancas”, as prostitutas judias conhecidas como “polacas” que, sem 
alternativa, iam parar nos centros de cidades, tais como Paris, 
Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paulo, entre outras. 

No romance, a personagem Esther, representa uma das 
vozes abafadas das centenas de moças imigrantes que foram 
drasticamente prostituídas e tiveram seu passado na Polônia (ou em 
outra região) soterrado pela poeira do tempo e do esquecimento. 
Assim, sobrevive a um trauma da imigração que a transformou em 

“moça de prazeres fáceis” e, nesse sentido, ela sofre do mundo uma 
violência da discriminação social. Ela devolve essa violência ao 

mundo, pois aprende a ‘gostar’ da vida de prazeres que certos 
‘anfitriões’ lhe custeiam através de pequenas frivolidades. 

Desse modo, a personagem assemelha-se à ‘sereia’ de águas 
intempestivas, pois a narrativa assinala também para aquela parte 
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obscura da imigração, em que as mulheres serviam como escravas 
de aluguel e movimentavam um comércio forte.   

A força potencial da Sereia, expressa nas reflexões de 
Maurice Blanchot 1 , permite visualizar a personagem Esther é 
conduzida pelo canto da sereia (Mêndele a seduz com a falsa 
promessa de casamento) às profundezas do abismo.   

Mas, dizem outros, mais estranho era o encantamento: ele 
apenas reproduzia o canto habitual dos homens, e porque as Sereias, 
que eram apenas animais, lindas em razão do reflexo da beleza 
feminina, podiam cantar como cantam os homens, tornavam o 
canto tão insólito que faziam nascer, naquele que o ouvia, a suspeita 
de inumanidade de todo canto humano.  

 
[...] Havia algo de maravilhoso naquele canto real, canto comum, 

secreto, canto simples e cotidiano, que os fazia reconhecer de 
repente, cantado irrealmente por potências estranhas e, por assim 
dizer, imaginárias, o canto do abismo que, uma vez ouvido, abria 

em cada fala uma voragem e convidava fortemente a nela 
desaparecer.2 

 
A sereia que surge em O ciclo das águas tem afinidade com 

a história em que Esther se vê enredada: ela pretendia se casar e 

constituir uma família, mas Mêndele age de modo enganoso, 
levando-a para um mundo de prostituição.   

O “canto do abismo” mostra-se para Esther como a 
promessa inglória, um lugar de aridez e secura onde o silêncio 
barrou toda a via de acesso ao canto. Nesse viés, o texto literário 
possibilita associar a imagem das sereias e seu canto como uma 

promessa de quebrar o silêncio, de ser a potência estranha que dá 
voz aos que emudeceram.  

                                                 
1 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. Tradução: Leyla Perrone-Moisés. – São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, 2013. 

2 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. Tradução: Leyla Perrone-Moisés. – São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, 2013, p. 4. 
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A figura da sereia também remete à lei secreta da narrativa: 
aparentemente inofensiva e enigmática, como a sereia, assim é a 

narrativa: uma navegação feliz/infeliz, um canto não mais imediato, 
mas contado. Por parecer inofensivo, o ‘canto’ (texto literário) pode 
jogar sem perigo com potências irreais e empenhar suas 
personagens, assim como Esther, que está não só empenhada como 

embrenhada.  
A personagem Esther, ao atravessar os ciclos de sua 

trajetória, é seduzida pelo canto da sereia, o qual “desaparece na 
verdade e na profundeza de seu próprio canto”. 

No romance de Scliar, surge uma “luta muito obscura 
travada entre toda narrativa e o encontro com as Sereias, aquele 
canto enigmático que é poderoso graças a seu defeito”, como diz 
Blanchot.3  

Esther vai à busca de uma promessa sempre por vir, que é 

como o canto da Sereia - por isso a identificação dela com a Sereia 
da estatueta -, representada pela promessa de casamento nunca 
cumprida, sempre inalcançável, e situada no abismo proporcionado 
pelo fluxo da escritura: um acontecimento sempre por vir: 

Entretanto, o caráter da narrativa não é percebido quando 
nele se vê o relato verdadeiro de um acontecimento excepcional, que 
ocorreu e que alguém tenta contar. A narrativa não é o relato do 
acontecimento, mas o próprio acontecimento, o acesso a esse 
acontecimento, o lugar aonde ele é chamado para acontecer, 
acontecimento ainda por vir e cujo poder de atração permite que a 
narrativa possa esperar, também ela, realizar-se.4 

O segredo da narrativa é o movimento imprevisível, tal 

como representa as andanças da personagem Esther, que se move 
ora em águas límpidas e cristalinas, ora em águas turvas. A condição 

da narrativa é essa: o movimento em busca de uma promessa do 

                                                 
3 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. Tradução: Leyla Perrone-Moisés. – São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, 2013, p. 6. 

4 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. Tradução: Leyla Perrone-Moisés. – São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, 2013, p. 8. 
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poder de falar e narrar, com a condição de ali, no seu canto 
narrativo, desaparecer.  

Na narrativa em foco neste trabalho, a personagem Esther 
sente pulsões eróticas: insinua-se para os homens que lhe são 
simpáticos, pois estes a fazem superar o trauma do casamento não 
consumado com Mêndele e a frieza deste em relação à noiva.   

Ela passa a desejar a repetição das cenas eróticas, mas 
carrega consigo a estatueta de uma sereia que encontra em uma 
dessas reuniões. Pressente que fora lançada ao pé do abismo, por 
isso carrega a estatueta, como se fosse um amuleto.   
 

Queria chorar, e chorou; até de madrugada, quando adormeceu. 
Um sono pesado. Acordou assustada; sentado numa cadeira de 
balanço ao lado da cama o velho Mathias olhava-a, a face muito 

serena. Isto tudo é teu, Esther, ele disse. Vais ficar morando aqui, 
o capataz da estância cuida de tudo, é homem da minha confiança. 

E a tua família, perguntou Esther. Ele apontou pela janela: - Lá na 
outra estância. A uns cem quilômetros daqui. Não é longe, posso 
vir todos os fins de semana. Mas Esther não queria. Preferia o 

bordel, a cidade. Tu é que sabes, disse o fazendeiro, triste. Ela o 
consolou: ora, Mathias, lá estou mais à mão. Tu é que sabes, ele 
repetiu. Ficaram mais alguns dias na estância e voltaram. Ela já 

estava gostando dos testículos assados. É boa a vida, pensava, 
comendo bombons licorosos. Hum! Se fechavam de prazer: os 

olhos.5 

 
Aliam-se aqui, neste ponto da narrativa, o pensamento de 

Sigmund Freud 6  (1921) o qual associa prazer/desprazer a ações 
repetidas por compulsão. No caso de Esther, se aplicaria essa 

reflexão freudiana no sentido em que a personagem representa as 
mulheres que, trazidas da Europa, eram submetidas à prostituição, 
e não conseguiam libertar-se disso.  

                                                 
5 SCLIAR, Moacyr. O ciclo das águas. Porto Alegre: L&PM, 2010, p. 36-7. 

6 FREUD, Sigmund. Obras Completas (Cia. das Letras) - Vol. 14 (1917-1920). 
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A repetição da prática de vida leviana e dissoluta se tornava 
prazerosa, à semelhança dos fenômenos de transferência dos 

neuróticos, para quem o desprazer funciona como uma espécie de 
repetição prazerosa. Freud denomina esse processo de eterno 
retorno do mesmo, do qual se falará logo a seguir neste estudo. 

A subjetividade da personagem é perceptível em toda a 

trajetória dela, revelando um conflito interior, oriundo 
possivelmente de uma tensão desprazerosa, da qual tratou Sigmund 
Freud, a respeito do prazer/desprazer como pulsão de morte.  

De acordo com Freud, o princípio do prazer é regulado, de 
forma automática, pelos processos psíquicos, de modo que 

 
ele é sempre incitado por uma tensão desprazerosa  e toma uma 
direção tal que o seu resultado final coincide com um abaixamento 

dessa tensão, ou seja, com uma evitação do desprazer ou geração 
do prazer. [...] Decidimos relacionar prazer/desprazer com a 
quantidade de excitação – não ligada de nenhuma maneira – 

existente na vida psíquica, de tal modo que o desprazer 
corresponde a um aumento, e o prazer, a uma diminuição dessa 
quantidade. Nisso não pensamos numa relação simples entre a 

força das sensações e as modificações a elas correspondentes; 
tampouco – após tudo o que nos ensinou a psicofisiologia – numa 
proporção direta; provavelmente o fator decisivo para a sensação 

é a medida de diminuição ou aumento num dado período de 
tempo. 7 

 

Freud associa o prazer/desprazer com as sensações de 
estabilidade/instabilidade – associadas à psiquê. Nesse sentido, o 
“movimento psicofísico que superar o limiar da consciência” está 

associado a prazer – estabilidade, e, do contrário, desprazer. Quando 
o limite desse movimento supera o limiar da consciência, causa o 
desprazer.  

                                                 
7 FREUD, Sigmund. Obras Completas (Cia. das Letras) - Vol. 14 (1917-1920), p. 122-3. 
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Para Theodor Adorno8 a sociedade é mantida em conjunto 
através da ameaça de violência corporal, mesmo que mediada de 

várias formas, e a ela retrocede à “hostilidade potencial”, que se 
manifesta em neuroses e distúrbios de caráter. 

Nesse sentido, Adorno difere de Sigmund Freud, uma vez 
que o psicanalista austríaco considerava a violência como algo que o 

indivíduo internaliza – no caso de Esther, seria essa impossibilidade 
do casamento não consumado - fruto da pressão da sociedade. 

Freud, por sua vez, compreendeu a pressão da sociedade 
sobre o indivíduo em suas formas concretas e através de grupos de 
fatores repletos de hostilidades potenciais e que carregam germes 
de rivalidade destrutiva: a concorrência dominante em relações de 
trabalho, em relações sociais, em círculos de amigos, em relações 
sexuais e familiares, e a possibilidade de um grupo ou pessoa 
explorar o outro.   

No romance de Scliar, Mêndele e outros que agiam de igual 
forma perniciosa representam esse grupo de aliciadores de ‘escravas 
brancas’, que disseminam os tais germes destrutivos na sociedade, 
provocando os ‘choques, os golpes repentinos e abruptos’ analisados 
em Theodor Adorno quando trata das teorias psicanalíticas 
revisionistas neofreudianas. 

A sociedade ‘atual’ é criticada por alguns revisionistas 
(críticos que analisam as teorias de Freud e as questionam), pelo fato 
de ser experienciável em choques e golpes inesperados, como 
explica Adorno, condicionados pela alienação do indivíduo em 
relação à sociedade, do ponto de vista sociológico.  

Na representação literária, esse choque é sofrido pela 

personagem Esther, ao ver que a promessa de casamento feliz em 
terras estrangeiras esmaece ainda no navio, ao ver que o ‘marido’ se 

revela o mau caráter que realmente era. Se, do contrário, a 
personagem tivesse conseguido uma vida familiar como sonhara, o 
                                                 
8  ADORNO, Theodor. Sobre a relação entre Sociologia e Psicologia. In: Ensaios sobre Psicologia 

Social e Psicanálise (V. Freitas, Trad., pp. 71-127). São Paulo: UNESP. (Original publicado em 1955). p. 

58. 
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triste destino e as ações individuais dela, no decorrer do romance, 
teriam sido de outra natureza, do ponto de vista sociológico e 

psicanalítico. Em algum momento da trajetória de Esther, houve um 
‘ferimento’, que a impulsionou a desviar sua conduta. 

Theodor Adorno 9  torna possível a reflexão em torno da 
sociologização da psicanálise e através dessa vertente, analisa alguns 

‘conceitos freudianos’ debatidos e questionados pelos neofreudianos 
ou ‘revisionistas’.  

A exemplo disso, Adorno reflete que a autêntica ciência deve 
olhar detidamente para a ação recíproca entre fatores sociais e 
psicológicos, bem como que o objeto da análise não deve ser a 
dinâmica pulsional atomisticamente isolada no interior dos 
indivíduos, mas sim o processo vital em sua totalidade.  

De acordo com Adorno10, quando se discute a relação entre 
Sociologia e Psicologia como disciplinas científicas, antes do impulso 

à síntese, convém que se pergunte, em primeiro lugar, sobre a 
separação real entre sociedade e indivíduo. 

Não há como conceber o indivíduo sem remetê-lo à sua 
constituição social e, nesse sentido, afirmar a priori a separação 
entre indivíduo e sociedade é ideologia, no sentido de encobrir a 
potencialidade histórica de uma relação não antagônica.  

No entanto, o que Adorno ressalta é a importância de se 
reconhecer a contradição que acompanha essa questão. Mesmo que 
a sociedade produza indivíduos alienados à sua condição social (no 
caso da personagem Esther, que se aliena na vida de prostituição, 
por uma imposição circunstancial) e isso ainda seja uma produção 
social, há que se reconhecer que, efetivamente, existe uma 

separação, um antagonismo entre o indivíduo e a sociedade, que 

                                                 
9 ADORNO, Theodor. Sobre a relação entre Sociologia e Psicologia. In: Ensaios sobre Psicologia 

Social e Psicanálise (V. Freitas, Trad., pp. 71-127). São Paulo: UNESP. (Original publicado em 1955), p. 

58. 

10  ADORNO, T.W. (1955/2015b). Sobre a relação entre Sociologia e Psicologia. In: Ensaios sobre 

Psicologia Social e Psicanálise (V. Freitas, Trad., pp. 71-127). São Paulo: UNESP. (Original publicado 

em 1955). 
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historicamente foi se transformando nas diferentes formas de 
dominação.    

Segundo Adorno 11  “somente através da determinação da 
diferença, e não através de conceitos ampliados, sua relação será 
expressa de forma adequada. A verdade do todo reside na 
unilateralidade, não na síntese pluralista”12. O exemplo de Freud, 

nesse caso, é bastante ilustrativo.  
Conforme Adorno salienta, Freud, em sua tentativa de 

encontrar no interior do indivíduo os elementos mais propriamente 
psíquicos na investigação do inconsciente, acaba, paradoxalmente, 
por encontrar as marcas sociais nos indivíduos como, por exemplo, 
a questão da interdição do incesto, do complexo de Édipo, da 
internalização da imago paterna e a questão da horda primeva.  

É nesse sentido que Adorno entende a Psicanálise freudiana 
como a única Psicologia que seriamente investiga as condições 

subjetivas da irracionalidade objetiva. Diferentemente do que pôde 
ser observado em parte do desenvolvimento posterior da 
Psicanálise, como no caso dos revisionistas, para Adorno, a teoria 
freudiana, na sua radicalidade e até certa intransigência, possibilita 
um mergulho na particularidade que ilumina algo do todo 
unilateral. 

Isso não retira as críticas de Adorno a Freud, quando 
argumenta que a tentativa desse de entender a Sociologia como 
Psicologia aplicada, como no caso dos temas acima discutidos, é 
ideologia. E é ideologia principalmente porque, ao tomar o 
inconsciente e a vida psíquica como invariáveis, naturaliza aquilo 
que é histórico e mascara sua determinação social.  

                                                 
11  ADORNO, T.W. (1955/2015b). Sobre a relação entre Sociologia e Psicologia. In: Ensaios sobre 

Psicologia Social e Psicanálise (V. Freitas, Trad., pp. 71-127). São Paulo: UNESP. (Original publicado 

em 1955), p. 75. 

12  ADORNO, T.W. (1955/2015b). Sobre a relação entre Sociologia e Psicologia. In: Ensaios sobre 

Psicologia Social e Psicanálise (V. Freitas, Trad., pp. 71-127). São Paulo: UNESP. (Original publicado 

em 1955), p. 75.  
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Por outro lado, também é falsa a tentativa inversa de 
adaptação dos conceitos e princípios psicanalíticos às demandas da 

ordem social, como pôde ser observado na ego-psychology ao retirar 
a ênfase na sexualidade e na vida pulsional, uma das principais 
contribuições da Psicanálise de Freud, e colocá-las sob uma 
Psicologia de reforçamento do eu, altamente adaptada ao sistema 

econômico e à repressão sexual que o caracteriza. 
Voltando a Freud13, ocorre um momento privilegiado, que 

consolida a psicanálise como um pensamento e uma prática 
inovadores, configurando “um outro olhar sobre o mundo”. 
Derrida14 tece comentários sobre essa obra freudiana, estrutura que 
leva a uma a-thése (especulação não teórica) - à da pulsão de morte, 
“que se suspende indefinidamente quanto à vida à morte”, pois a 
vida, a morte se vincula ao luto impossível. E os estudos de Freud 
em Além do princípio do prazer impõem que se releia a questão do 

luto.  
Derrida 15  valoriza todos os volteios, idas e vindas, o 

desenvolvimento do argumento freudiano sobre o primado do 
princípio do prazer, sobre a relação prazer-desprazer, sobre o 
posicionamento do princípio de realidade, não como oposição, mas 
como lugar-tenente do princípio do prazer.  

Seu propósito é o de ressaltar a colocação de Freud segundo 
a qual não há oposição, mas troca, negociação (especulação), entre 
o princípio de prazer e o princípio de realidade, já que um é o outro, 
em différance e não em oposição. Seguindo o texto freudiano, 
Derrida anuncia, a seu modo, o achado final do analista:  

É porque o Princípio do Prazer –  

 

                                                 
13  FREUD, Sigmund.  Obras completas. Volume 14. Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1921. 

14 DERRIDA, Jacques. O Cartão-postal: de Sócrates a Freud e além. Tradução Simone Perelson e Ana 

Valéria Lessa. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 

15 DERRIDA, Jacques. O Cartão-postal: de Sócrates a Freud e além. Tradução Simone Perelson e Ana 

Valéria Lessa. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 
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(...) só firma um contrato consigo mesmo, só conta e só especula 

consigo mesmo ou com sua própria metástase, é porque ele envia 
a si mesmo tudo o que ele quer e não encontra, em suma, nenhuma 
oposição, que ele desencadeia nele mesmo o outro absoluto. 16 

 
Ocorrem, assim, limites qualitativos do prazer / desprazer, 

percebíveis, por exemplo, com relação à personagem Esther, em “O 
ciclo das águas”: o limite qualitativo do prazer ocorre quando ela 
percebe que não haveria casamento, e que, invés disso, ela faria 
parte de uma ‘encomenda’ para um tráfico de escravas estrangeiras, 
do qual ela passa a ser refém, a partir da viagem de falsas núpcias. 

Freud associa o prazer/desprazer a ações repetidas por 
compulsão, no caso de Esther, se aplicaria essa reflexão freudiana 
no sentido em que a personagem representa as mulheres que, 
trazidas da Europa, eram submetidas à prostituição, e não 

conseguiam libertar-se disso, pois se tornava prazerosa essa 
repetição do mesmo destino, à semelhança dos fenômenos de 
transferência dos neuróticos, para quem o desprazer funciona como 
uma espécie de repetição prazerosa. Freud denomina esse processo 
de eterno retorno do mesmo:  

Esse “eterno retorno do mesmo” não nos surpreende muito, 
quando se trata de um comportamento ativo da pessoa em questão 

e nós descobrimos o traço de caráter permanente de seu ser, que 
tem de manifestar-se na repetição das mesmas vivências. 
Impressões bem mais fortes nos produzem os casos em que o 
indivíduo parece vivenciar passivamente algo que está fora de sua 
influência, quando ele apenas vivencia, de fato, a repetição do 
mesmo destino.  

 
[...] A mais comovente expressão poética desse traço de caráter foi 
feita por Tasso, na epopeia romântica Jerusalém libertada. 

Tancredo, o herói, matou sua amada Clorinda sem o saber, pois 
ela o combateu vestindo a armadura de um cavaleiro inimigo. Após 

                                                 
16 DERRIDA, Jacques. O Cartão-postal: de Sócrates a Freud e além. Tradução Simone Perelson e Ana 

Valéria Lessa. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 291.  
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o enterro, ele entra numa sinistra floresta mágica, que apavora o 

exército dos Cruzados. Ali ele golpeia uma grande árvore com sua 
espada, mas da ferida da árvore corre sangue e ouve-se a voz de 
Clorinda, cuja alma fora aprisionada naquela árvore, acusando-o 

de novamente haver golpeado a sua amada.17 

 

Assim como na epopeia de Torquato Tasso18, a trajetória de 
Esther é conduzida por uma compulsão de repetição e direta 
satisfação prazerosa do instinto que se entrelaçam em íntima 
comunhão. A voz de Clorinda, na epopeia, simboliza a acusação 
psíquica a que todos estamos sujeitos. Através da passagem de 

Jerusalém Libertada, Freud apresenta um exemplo do elemento 
repetitivo da vida da pessoa traumatizada.  

Essa compulsão à repetição, ele opõe à capacidade de 
recordação. Essa compulsão à repetição também sobrepujaria o 

princípio de prazer e permitiu a Freud pensar em que medida não 
só os indivíduos com traumatismo neurótico estão submetidos à 
“repetição do mesmo”, mas também toda a humanidade teria uma 
pulsão de morte, marcada por um impulso de volta às origens. Essa 
voz que sai da árvore ferida pode ser a voz do testemunho de 
Clorinda. 

A voz que sai da ferida – em grego, trauma é ferida – é 
também uma outra imagem possível para se pensar sobre o 
elemento precário da voz testemunhal. Assim, ao invés de opor 
trauma e testemunho, aprende-se a ler no trauma, a ouvir nele o 
testemunho de nossa era e das vozes do passado que hoje ecoam. 
Esther, nesse caso, é uma dessas vozes.  

Na representação da vida psíquica (ficcional) da 

personagem do romance de Scliar percebe-se que há uma 

                                                 
17 FREUD, Sigmund. Obras completas. São Paulo: Companhia das Letras, Volume 14,1920, p. 134. 

18 Torquato Tasso: poeta italiano, que nasceu em Sorrento a 11 de março de 1544 e morreu em Roma, 

no convento de Sant'Onofrio, a 25 de abril de 1595. Filho do poeta Bernardo Tasso, realizou sua 
formação humanística em Nápoles, Roma, Veneza, Bolonha e Pádua, onde concluiu os estudos. 

Disponível em: https://educacao.uol.com.br/biografias/torquato-tasso.htm?cmpid=copiaecola. 

Acesso 11 jun 2017. 

https://educacao.uol.com.br/biografias/torquato-tasso.htm?cmpid=copiaecola
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compulsão à repetição, que sobrepuja o princípio do prazer. Está 
além do prazer.   

Assim sendo, o princípio do prazer está também a serviço do 
instinto de morte ou pulsão de morte. Aqui, Derrida, ao fazer uma 
leitura da obra freudiana, reforça que a confirmação do primado do 
princípio de prazer mantém, no texto de Freud, uma tensão 

crescente que prepara a reviravolta final, que leva ao anúncio da 
pulsão de morte.    

Para Derrida, se esta pulsão vem no lugar de um mais-além, 
ela não se opõe ao princípio de prazer, pois, na sua lógica, esse se 
opor, ao invés de indicar um mais além, apenas prolongaria ao 
infinito o processo dialético, processo que a psicanálise permite 
romper: 
 

o que retornara, por já ter vindo, não para contradizer o PP 
(Princípio de Prazer) ou a ele se por, mas para miná-lo como seu 

próprio estrangeiro, escavá-lo en abîme desde um originário mais 
originário que ele e independente dele, mais velho que ele nele, não 
será, sob o nome de pulsão de morte ou de compulsão à repetição, 

um outro senhor ou contra-senhor, mas outra coisa, e não a 
dominação, uma coisa totalmente outra. Por ser uma outra coisa, 
ela não deverá se opor, ela não deverá entrar em relação dialética 

com o mestre (a vida, o *PP como vida, o PP vivente, o PP em 
vida.19 

 

Mas o que seria afinal o instinto de morte? Ele decorre do 
fluxo psíquico inerente às tensões das excitações que procuram sua 
exacerbação em sucessivas repetições onde há uma episódica 
aproximação do objeto de desejo e seu relativo “destensionamento” 

para a renovação em permanente repetição cíclica. E a pulsão de 
morte vem atestar o caráter repetitivo da pulsão. 

                                                 
19 DERRIDA, Jacques.O cartão-postal: de Sócrates a Freud e além. Tradução Simone Perelson e Ana 
Valéria Lessa. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, pp. 352-3. 

*“PP” é abreviação usada por Derrida para Princípio do Prazer.    
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A vazão destas pulsões resume-se na sequência das 
repetições gerando sintomas que organizam o sistema anímico 

proporcionando a necessária repetição. São os caminhos facilitados 
que se assemelham aos leitos dos rios que quando estão secos 
apresentam as marcas por onde as águas da cheia serão forçadas a 
escoar.  

A cada nova profusão de águas traz o aprofundamento 
destes, sua facilitação pluvial, seu esgotamento mais rápido com 
menos obstáculos, mas nunca pleno. A plenitude geraria o estado 
inanimado a que todo o vivente caminha. A contribuição de Derrida, 
leitor de Freud, no que podemos chamar de mais além do mais além 
é efetivamente a de promover a ruptura do modelo de freios e 
contrapesos destes princípios anímicos. 

O empuxo da pulsão de morte, tendência ao dispêndio sem 
reserva que escapa à lei da casa, ao jogo restrito gerido pelo prazer, 

em vez de se colocar como uma polaridade viria, justamente, 
suspender esta lógica, embaralhando as fronteiras entre vida e 
morte.20  

Esse espectro de forças faz de nosso ethos a morada da 
pulsão repetidora que luta para realizar-se a todo o tempo em 
inefável tenacidade. Ela transgride a lógica do pensamento que 
enxerga solução cognitiva para este conflito e, ao contrário, promove 
um sentido do Eu projetado na ânsia de se apropriar da alteridade 
inapropriável, vivendo num ciclo de eterno retorno à origem, num 
imenso desamparo, inescapável solidão e incessante busca. 

O texto freudiano não deixa muito clara a relação buscada 
entre a pulsão de morte e a repetição. O que se depreende dele, diz 

Derrida, é que, para ser entendida no seu movimento completo, a 
repetição não pode estar subordinada ao princípio de prazer, cuja 

tradução filosófica seria o desejo de presença.  

                                                 
20 CONTINENTINO, Ana Maria.  O luto impossível da desconstrução. In: Duque-Estrada, Paulo Cesar 

(organização). Espectros de Derrida. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2008, p.86. 
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Freud propõe o desejo infinito de apropriação, que um 
impossível obriga a um retorno sobre si mesmo, ocasionando o não 

comparecimento do outro absoluto. Um luto bem-sucedido não 
poderia ocorrer assim, pois haveria sempre nessa pulsão de morte 
freudiana e na compulsão à repetição, a imposição de uma estrutura 
imposta de condenação a um movimento irrevogável de ligação e de 

apropriação. Enquanto que, para Derrida, há a força de uma relação 
com o impossível, que se anunciaria como um nada além do 
princípio do prazer, nada mais se opõe ao prazer. 

O luto impossível, o meio-luto derridiano pretende 
responder a essa compreensão radical do pulsional do Além do 
Princípio do Prazer e não transigir quanto a ela.  Não só outro 
pensamento de luto se apresenta, com o mais além derridiano, mas 
um meio-luto se impõe como tarefa para o pensamento.  

Esse meio-luto que fala do movimento apropriativo desde 

sempre fracassado, movimento constante de abertura, acolhimento, 
apropriação do outro, sempre revogada, pois a própria apropriação 
já me distancia do outro, da sua alteridade. Assimilação impossível, 
luto impossível.  

É certo que Esther, no romance de Scliar, teve sua liberdade 
cerceada. E toda repressão é ausência de liberdade, assim a 
civilização que se constrói através da repressão luta contra a 
liberdade. O princípio de prazer é o que decide sobre o propósito de 
vida, indicando o desejo pelo qual o indivíduo será orientado no 
curso de sua história. O indivíduo que outrora buscava o prazer 
agora apenas busca evitar o sofrimento. O ser humano natural 
orientado pelo princípio de prazer acede à esfera do ser humano 

cultural, controlado pelo princípio de realidade, que é a possibilidade 
de informar ao indivíduo que aquilo que para ele é sua felicidade não 

será realizado: no caso de Esther, a promessa de constituir uma 
família no estrangeiro não se realizou.  
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Marcia Tiburi21, analisando as teorias de Freud e de Adorno, 
alega que a noção de “retorno do reprimido”, presente em Freud e 

em Adorno, representa sob certo ponto, a verdade da civilização, ou 
seja, “o que ela precisou eliminar para projetar-se”, mas que, apesar 
disso, ainda permanece latente e atuante de maneira não explícita.  

Para Adorno, a história do homem é a história da repressão 

daquele animal contido que há nele mesmo, em prol da civilização 
nutrida pela vontade da razão. Tanto Adorno quanto Freud 
partilham uma concepção comum de civilização: ambos 
compreendem esta última como repressora da natureza continente 
da felicidade humana. 

Para a psicanálise tanto quanto para Adorno, o indivíduo é 
o lugar onde pode ser desvendada a verdade secreta da cultura, pois, 
por ser o indivíduo um veículo da natureza interna reprimida, de 
certa forma, ele contém o todo em si e mediatiza este todo. 
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Derrida 

 
1. Introdução – do recalque heteronormativo 

 
Recalque pode ser o outro nome do sombrio tamponado pelo 

que chamamos de cultura. Tal afirmação pode fazer tremer caso sua 
potência seja ex-posta radicalmente. Se para estilhaçar as verdades 
racionalizadas de um projeto falo-logo-cêntrico1 é necessário emitir 
notas especiais, para alcançar timbres suficientemente capazes de 
fazer vibrar até o espesso maciço naturalizado das violências 

                                                 
1  Logocentrismo: “metafísica da escritura fonética que em seu fundo não foi mais – por razões 

enigmáticas mas essenciais e inacessíveis a um simples relativismo histórico – do que o etnocentrismo 

mais original e mais poderoso, que hoje está em vias de se impor ao planeta, e que comanda, numa 

única e mesma ordem: o conceito de escritura; 2. A história da metafísica; 3. Conceito de ciência.” p. 3 

– 4. DERRIDA, Jacques. Gramatologia. São Paulo: Perspectiva, 2006. Feminismo como “toda crítica ao 

falogocentrismo é desconstrutiva e feminista, e toda desconstrução comporta um elemento feminista.” 
DERRIDA, Jacques. “Entrevista con Cristina de Peretti”. In: Política y sociedad, Madrid, n. 3, 1989. 

Falocentrismo: “A autoridade e a autonomia (mesmo se se submetem à lei, este assujeitamento é 

liberdade), são, por este esquema, mais próximos do homem que da mulher, e mais próximos da 

mulher do que do animal. E, bem entendido, mais próximos do adulto do que da criança. A força viril 
do macho adulto, pai, marido ou irmão pertence ao esquema que domina o conceito de sujeito”  

DERRIDA, Jaques. Acts of literature. Nova York and London: Routledge, 1992, p. 294. Sobretudo, cf. 

DERRIDA, Jacques. Esporas: os estilos de Nietzsche. Rio de Janeiro: NAU, 2013. 
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civilizadas. O recalque dos fatos que nos assolam, na busca 
incansável por seus ecos, deve ser enfrentado através da profanação 

do improfanável2, da memória restituída ao uso comum para além 
dos extermínios vistos como sacrifícios.  

Nesse sentido, apontar as constituições de uma sociedade 
dada pelo masculino universal, vértice de estruturas caracterizadas 

por formas de pensar hegemônicas – acentuadas, talvez como 
nunca, desde o que chamamos de modernidade – e baseadas na 
colonialidade etnocêntrica, no racismo e no sexismo, na separação 
corpo/mente e na primazia do pensamento abstrato universalista 
tornou-se tarefa urgente. Desde num modelo filosófico, político, 
social e jurídico calcado em categorias identitárias fixas, consolidado 
e reverberado contemporaneamente, parece necessário questionar 
se não serão estes mesmos recalques apenas reflexos do profundo 
processo de emudecimento das vozes dos subalternos 3 . 

Precisamente, se os traumas causados por uma sociedade patriarcal 
não são o obscurecimento ínsito da relação luz/sombra ignorados 
pela tradição ocidental.  

Propõe-se, portanto, neste espaço, abrir certas fissuras às 
vozes silenciadas, para que se possa romper as angústias do recalque 
do lado obscuro de nós mesmos4, possibilitando, quem sabe, “uma 
releitura transversal, que nos [faça] compreender nosso tempo com 
a ajuda de fatos e gestos das sociedades passadas” 5  como 
possibilidade de burlar a repetição e estabelecer a ética e a justiça 
como reais suportes do agir.  

Ademais, deve-se insistir desde logo como premissa, diante da 
marca masculina forjada sob sólidos pilares identificantes e 

                                                 
2 AGABEM, Giorgio. Profanações. São Paulo: Boitempo, 2007.   

3 Cf. SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: UFMG, 2010. 

4  Cf. ROUDINESCO, Elisabeth. A parte obscura de nós mesmos: uma história dos perversos. Trad. 

André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 

5 MAFESSOLI, Michel. O Conhecimento Comum: introdução à Sociologia Compreensiva. Porto Alegre: 

Sulina, 2007, p. 147. 
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anuladores da alteridade6, que a assunção da temporalidade passa 
por reconhecer que ato e repetição (iterabilidade) constituem a 

performatividade de gênero, pois a “linguagem atua sobre nós antes 
que atuemos e continua atuando no mesmo momento em que 
atuamos” 7 . Ou seja, se a vulnerabilidade é estar “exposto a 
linguagem antes de qualquer possibilidade de formar ou formular 

um ato discursivo”, aqui se entendo o feminismo, ao menos em 
parte, como “um termo político, um questionamento do poder e da 
possibilidade de mudança, e não somente [como] uma questão de 
técnica.” 8 , convoca-se uma peculiar reflexão sobre a repetição 
compulsiva no sentido de uma pulsão de morte – de si e do outro.  

Encarar o avanço conservador atual passa, noutros termos, 
por exigir o afastamento dos mitos de pureza e, principalmente, 
atravessa os olhos pelos debates feministas da filosofia, instante 
subversivo que coloca em xeque as promessas do prazer contínuo 

do recalque social masculino heteronormativizador.  
 

2. Falocentrismo como recalque e repetição   
 

Tomada pela compreensão do agir feminista como pro-
vocação, espécie de desconforto primordial ou, no mínimo, como 
exigência de vigília constante sobre as violências naturalizadas, 
parte-se do sincero enfrentamento das estruturas falocêntricas que 
modelam subjetividades e se revigoram permanentemente não raro 
exatamente seqüestrando o ímpeto subversivo  que nunca deve 
distar dos feminismos.   

                                                 
6 BHABHA, Homi K. O Local da Cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1998. 

7 BUTLER, Judith. “Repensar la vulnerabilidad y la resistência”. Conferencia impartida el 24 de junio 

en el marco del XV Simposio de la Asociación Internacional de Filósofas (IAPh), Alcalá de Henares, 

España. 

8  SHIACH, Morag. "O 'simbólico' deles existe, detém poder — nós, as semeadoras da desordem, o 

conhecemos bem demais". In: BRENNAN, Teresa. Para além do falo: uma crítica a Lacan do ponto de 

vista da mulher. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1989, p. 205. 
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Quando vemo-nos forjados e forjadas por características 
misóginas, classistas, racistas etc., abrir novas possibilidades de 

fissura nos esteios patriarcais e colonialistas e instigar 
acontecimentos na direção de uma sociedade radicalmente plural 
que respeite as diferenças, atravessa inevitavelmente a superação do 
medo em não ter um “determinado objeto” 9 . As reivindicações 

feministas como desconstrução10  são desestabilizadoras da ordem 
posta. Nesse sentido, a Morag Shiach é categórica ao afirmar que 
“nós, mulheres devemos ser as semeadoras da desordem, o ponto 
de dificuldade na rígida estrutura que desejaria tornar-nos invisíveis 
e silenciosas”11.  

A desconstrução como caminho de desordem se dá na 
percepção dos sedimentos ocultos na construção de determinados 
conceitos, em que se exige a atenção constante contra as 
ingenuidades que apontam as clausuras da linguagem determinadas 

pelas formulações falogocêntricas dos significados e significantes 
num permanente jogo de diferenças. 12 Contudo, tal dinâmica de 
desconstrução em estabelecer a desordem dos locais fixos e rígidos 
rompe com o que Freud nomeia “Princípio do Prazer”. Freud aponta 
em “Além do Princípio do Prazer” que “o aparelho psíquico se 
empenha em conservar a quantidade de excitação nele existente o 
mais baixa possível, ou ao menos constante”, reconhecendo que 
“tudo o que tem propriedade em aumentá-la será percebido como 
disfuncional, ou seja, desprazeroso,” assim, “o princípio do prazer 

                                                 
9 FREUD, Sigmund. “Além do Princípio do Prazer”. In: Sigmund Freud: Obras Completas, Volume 14. 

(1917 – 1920). Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2010, p. 126.  

10 DERRIDA, Jacques. “O que é a desconstrução?”. In: Le Monde, suplemento especial, outubro de 2004 

e RODRIGUES, Carla. “Performance, gênero, linguagem e alteridade: J. Butler leitora de J. Derrida”. In: 

Sexualidad, Salud y Sociedad, Revista Latinoamericana (ISSN 1984-6487), n. 10, abr. 2012, pp. 140-

164. 

11  SHIACH, Morag. "O 'simbólico' deles existe, detém poder — nós, as semeadoras da desordem, o 

conhecemos bem demais", p. 207.  

12 RODRIGUES, Carla. “Performance, gênero, linguagem e alteridade: J. Butler leitora de J. Derrida”, pp. 

157 ss.. 
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deriva do princípio da constância”13 e que seu domínio pode ser 
afirmado no comportamento humano.  

O recalque vem, assim, como uma resposta ao desprazer que 
sentimos, ao movimento da excitação ou desconforto que confronta 
a estabilidade do princípio de constância. Deriva, em maior parte, 
do “desprazer de percepção, seja percepção da premência de 

instintos ou percepção externa que é penosa em si ou que provoca 
expectativas desprazerosas no aparelho psíquico, sendo por ele 
reconhecida como ‘perigo’”.14  

A reação a tais ameaças é o soterramento daquilo que retira o 
sujeito do seu lugar de conforto, o recalque se estabelece nas 
resistências em negar a realidade dos fatos incômodos, na disputa 
entre princípio do prazer e princípio da realidade. A oposição entre 
o “reprimido” e o “eu coerente” está a serviço do “princípio do 
prazer, pois [a resistência do reprimido] quer evitar o desprazer que 

seria gerado pela liberação do reprimido”, e pode-se pensar que as 
lutas feministas se aproximam desse “esforço” em “apelar ao 
princípio da realidade, para conseguir a admissão desse desprazer”, 
o que, num início, é reconhecer a violência perpetrada pela 
hierarquia redutora que se estabelece nas relações de gênero.15  

Assim, as relações diárias de sujeitos que se propõem a 
superar o recalque, imbuídos na busca por uma sociedade menos 
desigual e substancialmente livre (em que “ser livre é viver sem 
medo”16 de si e do mundo, representificar o passado e reconhecendo 
em seus próprios traços que a vida só ocorre ao se lutar também por 
todas as vidas), têm precisamente como força motriz o diálogo 
daquilo que se aprende com as teorias feministas, com o movimento 

                                                 
13 FREUD, Sigmund. “Além do Princípio do Prazer”, p. 122-123. 

14 FREUD, Sigmund. “Além do Princípio do Prazer.”, p. 125. 

15 Idem. 

16 SIMONE, Nina. In What happened, Miss Simone?, Documentário, direção de Liz Garbus, 2015.   
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negro, com as teorias queer, com as questões indígenas etc.17 – todas 
e cada uma das interfaces da diferença.  

Neste local, o papel da escuta é central, sobretudo das 
narrativas cotidianas de opressão, aquilo que de fato nos marca 
recorrentemente, práticas que ferem, matam, moldam e são 
moldadas pela cultura dominante e violenta do patriarcado. Nunca 

é demais insistir que a potência está na fala – no dizer – (e não no 
falo), na escuta, no diálogo e no comprometimento pelas diversas 
vozes que ecoam a luta e apontam as fraturas do sistema, rompendo, 
assim, com a repetição compulsiva dos marcos falocêntricos. 

Freud afirma que compulsão à repetição deve ser atribuída ao 
“reprimido inconsciente” que “não podia manifestar-se até que o 
trabalho terapêutico, vindo-lhe ao encontro, afrouxou a 
repressão.” 18  Afrouxar a repressão é recordar aquilo que está 
recalcado, reprimido, é “traz[er] de volta experiências [...] que não 

possibilitam prazer.”19  
A compulsão à repetição pode ser percebida nos modelos 

identificantes que estabelecem a ordem através do "império do 
semelhante" como “um sistema de pensamento que busca reprimir 
a diferença” onde "o semelhante é o que vigora, nomeia, define e 
designa 'seu' outro", repercutindo numa permanência da “economia 
política do masculino e do feminino” “organizada por diferentes 
exigências que, à medida que se tornam socializadas e metaforizadas 
produzem signos, relações de poder, relações de produção e 
reprodução." 20  Nesse sentido, o processo proposto pelos 
pensamentos feministas pode ser encarado como ruptura à 
repetição compulsória, em que novas possibilidades para além da 

centralidade do conhecimento masculino universal sejam hipóteses 

                                                 
17 Cf. DAVIS, Angela. Mulheres, Raça e Classe. Tradução: Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 

2016. 

18 FREUD, Sigmund. “Além do Princípio do Prazer.”, p. 131. 

19 FREUD, Sigmund. “Além do Princípio do Prazer”, p. 132. 

20 CIXOUS, Hélène. “Sorties”. In: CIXOUS, Hélène; CLÉMENT, Catherine. The Newly Born Woman, 

trad. Betsy Wing. Manchester: Manchester University Press, 1986, p. 80 – 81.  
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presentes a serem construídas em conjunto num agir permanente 
que resiste ao conforto do status quo. 

 Para a filósofa Judith Butler, na medida em que afirma que 
“não há identidades que precedam o exercício das normas de 
gênero, é o exercício mesmo que termina por criar normas. É a 
repetição das normas de gênero que promove isto”, inclusive as 

identidades de gênero são resultados desse elemento 
normativizador da repetição em que o recalque falocêntrico 
determina as próprias normas da sexualidade e do desejo. Contudo, 
para a desconstrução no sentido da performatividade em seu duplo 
gesto, o elemento subversivo seria aquele capaz ao mesmo tempo e 
a cada repetição de romper com as regras que estabelece, na 
possibilidade permanente de burlá-las. Seria este o processo de 
“desconstrução de uma equação na qual o gênero funcionaria como 
o sentido, a essência, categorias que estão dentro da longa tradição 

metafísica de hierarquias”21, hierarquias de discursos de verdade 
monopolizados pelo princípio da constância e sempre prontas a 
neutralizar a desestabilização que a diferença convida. 

Assim, entende-se a relevância deste olhar atento sobre a 
repetição, pois a compulsão à repetição, conforme apresentado por 
Freud, demonstra o desejo do retorno ao local seguro em que a “cada 
nova repetição parece melhorar o controle que ela busca ter sobre a 
impressão, [...], insistindo implacavelmente para que a impressão 
seja igual.”  Controle, restauração, inércia, elementos atemporais do 
princípio do prazer que se estabelecem à serviço da pulsão de morte, 
insistindo em retornar ao estado anterior e impedindo o abandono 
das influências perturbadoras de forças externas numa “expressão 

da inércia da vida orgânica.”22 
O falogocentrismo pode ser sentido como essa expressão das 

hierarquias estabilizadoras de uma promessa ocidental em ordenar 

                                                 
21 RODRIGUES, Carla. “Performance, gênero, linguagem e alteridade: J. Butler leitora de J. Derrida”, p. 
150.  

22 FREUD, Sigmund. “Além do Princípio do Prazer”, p.146. 
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através da racionalidade toda complexidade humana e social, 
portanto, jamais tomado como energia criadora. Em certo viés, 

trata-se de pulsão de morte, “tendência que se acha a serviço de uma 
função, à qual cabe tornar o aparelho psíquico isento de excitação, 
ou conservar o montante de excitação dentro dele constante ou o 
menor possível”. 23  Elemento central de recusa ao princípio de 

realidade, que as reflexões feministas insistem em interrogar por 
colocarem em questão a racionalização do insuportável das verdades 
científicas, dos locais verticalizadores da sociedade e do próprio 
exercício do poder que reprodutor de vulnerabilidades.  

 
3.  Esclarecimento como exercício da indiferença  
 

O Brasil, para Márcia Tiburi, é o país em que “há muito 
apagou da cena a imagem de seus indígenas dizimados e cujos 

remanescentes ainda hoje são assassinados em conflitos com 
proprietários de grandes latifúndios em nome do agronegócio”. 
Ainda, “esconde também o assassinato de mulheres, de 
homossexuais, travesti e pobres”, “ocultando a ignorância geral 
fomentada a cada dia pela ausência de um projeto de educação real 
para o povo.24” Esse processo de recalque brasileiro carrega como 
elemento indispensável para compreender o ocultamento das 
marcas violentas de uma sociedade um desejo fascista permanente 
de extermínio das diferenças. 

Nesse sentido, Theodor Adorno descrevendo o padrão da 
propaganda fascista afirma que “os fascistas [...] enfatizam 
continuamente cerimônias ritualistas e diferenciações hierárquicas” 

em que “a tendência de pisar no de baixo [...] se manifesta de forma 
tão desastrada na perseguição das minorias fracas e desamparadas” 

assim como se dá de maneira “tão franca quanto o ódio contra quem 

                                                 
23 FREUD, Sigmund. “Além do Princípio do Prazer”, p. 170. 

24 TIBURI, Márcia. Como conversar com um fascista. Rio de Janeiro: Record, 2015, p. 156.  
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está de fora.”25 Esta idiotização contra quem está de fora também 
opera como centralidade numa racionalidade pautada na igualdade 

como promessa de manutenção de privilégios entre pares, em que o 
extermínio do outro é legitimado como ordem. A construção de 
identidades hierarquizadas torna-se elemento central da cultura 
ocidental marcada pelos traços de um fascismo que permanece 

entre nós como repetição daquilo que se torna inquestionável.  
Adorno, através daquilo que denomina como “truque da 

unidade” demonstra como a “corrente subterrânea de igualitarismo 
malicioso, de fraternidade da humilhação geral, é um componente 
da propaganda fascista e do próprio fascismo” e que o “igualitarismo 
repressivo em vez de realização de verdadeira igualdade através da 
abolição da repressão é parte e parcela da mentalidade fascista.” 
Igualitarismo repressivo, portanto, que sustenta o processo de 
“congelamento” da padronização social em “seu desejo infantil por 

repetição interminável e inalterada.”26 
A partir dessa leitura, pensar como se dá o processo de 

racionalização ideologizada do irracionável é, sobretudo, questionar 
como se desvia socialmente a preocupação coletiva para a 
indiferença. Ou seja, é interrogar como “os verdadeiros filhos da 
cultura [...] padronizada de hoje, em grande parte subtraídos de sua 
autonomia e espontaneidade, [...]” mantêm-se inertes em vez de 
“colocar metas cuja realização transcenderia o status quo 
psicológico não menos que o social.” Adorno avança ainda frisando 
que “a repetição compulsiva [...] é uma das características mais 
importantes” de uma “estrutura total” que se apóia “em cada traço 
particular do caráter autoritário.” Assim, “a irracionalidade” do 

fascismo “se torna racional no sentido da economia pulsional, pois, 
se o status quo é tomado como aceito e petrificado, precisa-se de um 

esforço muito maior para se ver através dele do que a ele se ajustar 

                                                 
25 ADORNO, Theodor. “Teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista”. In: Ensaios de psicologia 
social e psicanálise. Trad. Verlaine Freitas. São Paulo: UNESP, 2015.  

26 ADORNO, Theodor. “Teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista”. 
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e obter pelo menos alguma gratificação através da identificação com 
o existente.”27 

A urgência em desajustar as totalidades é constituinte da 
tensão às “técnicas racionalmente calculadas que produzem o que é 
ingenuamente considerado como a ‘irracionalidade’ natural.” 
Portanto, perceber as lutas feministas ou as reivindicações dos 

grupos vulneráveis, desmascarando as violências recorrentes da 
plataforma racional que molda o Estado, é necessariamente 
questionar os princípios modernos de igualdade e liberdade. 

Nesse sentido, Butler critica a subjetividade liberal e universal, 
na qual as categorias de sujeitos são sempre inquestionáveis e 
essencializadoras, declarando que não há reflexividade ontológica e 
inata, pois o sujeito é construído no processo histórico no qual está 
inserido. Isso, não quer dizer que o sujeito seja determinado pelo 
meio, porém traduz-se como rastro, capaz de agir mobilizado 

politicamente pelas configurações históricas do poder e do 
discurso.28 

Consignar a “igualdade” na cultura ocidental diz muito mais 
daquilo que fora feito do governo da “diferença perigosa” e do seu 
reflexo totalizador de cariz autoritário29. Além disso, sobre o desejo 
de liberdade, importante identificar como a constituição fascista dá-
se também “através da perpetuação da dependência em vez da 
realização da potencial liberdade, através da expropriação do 
inconsciente pelo controle social, em vez de tornar os sujeitos 
conscientes de seu inconsciente. 30 ” Daí cabe a incômoda 
interrogação – sobremaneira aos movimentos de fundo crítico: até 
que ponto queremos realmente ser livres?  

Será através dessa interrogação que Wendy Brown definirá a 

                                                 
27 ADORNO, Theodor. “Teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista”. 

28 BUTLER, Judith. “Fundamentos Contingentes: o feminismo e a questão do ´pós-modernismo´”. In: 
Cadernos de Pagu n. 11, 1998, pp. 11–28.  

29  GAUER, Ruth Maria Chittó. A Fundação da Norma: para além da racionalidade histórica. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2011. 

30 ADORNO, Theodor. “Teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista”. 
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liberdade como uma “prática em vez de como um estado, que jamais 
pode ser garantida pelas instituições e lei, mas que deve ser sempre 

exercitada.”31 Liberdade pensada, pari passo ao feminismo que nos 
ocupamos, como permanente abertura de um projeto filosófico com 
base num impulso ético e com um efeito político32, ou seja, como por 
vir, jamais institucionalizável na clausura das apropriações da 

tradição. 
A universalização da igualdade e da liberdade tomadas como 

algo dito e impessoal são também questionadas por Judith Butler ao 
interrogar como os movimentos teóricos criam fundamentos 
universais que são tidos como inquestionáveis, como postulam 
compromissos metafísicos implícitos mediante afirmações e 
exclusões que tem como efeito a privação de direitos. Aduz que “uma 
teoria social comprometida com a disputa democrática dentro de um 
horizonte pós-colonial precisa encontrar uma maneira de pôr em 

questão os fundamentos que é obrigada a estabelecer”33 , ou seja, 
apresentar cada nova universalidade que pareça como fundamento 
da disputa permanente.  

Desta forma, indagar novas hipóteses para pensar hoje os 
marcos democráticos libertos das amarras institucionalizadas do 
racional estatal, pronto a dotar de suportabilidade o inaceitável em 
nome da própria concepção de democracia. Se o caso da hipótese 
democrática brasileira está revestido pelo manto democrático 
constitucional, será o mesmo respaldo que desmantela como regra 
os direitos sob o manto do discurso da liberdade, exterminando 
grupos vulneráveis pelo igualitarismo repressivo. Pensar a 
democracia como agir permanente que toma a sério a questão 

antissexista, antirracista, antifascista etc. é compreender que ela 

                                                 
31 BROWN, Wendy. States of Injury: power and freedom in late modernity. New Jersey: Princepton, 

1995, p. 8 (livre tradução).  

32 Cf. TIBURI, Marcia; VALLE, Bárbara (orgs.). Mulheres, filosofia ou coisas do gênero. Santa Cruz do 

Sul: EDUNISC, 2008.  

33 BUTLER, Judith. “Fundamentos Contingentes: o feminismo e a questão do ´pós-modernismo´”, p. 

17.  
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“parece destinada a ser mais um momento do que uma forma”, em 
que “a liberdade é a própria coisa que impede que seja fundada.”34 

A pergunta que, deste modo, parece subversiva apenas pode 
ir ao encontro da travessia com o outro: “podemos aprender a 
contestar a dominação com a força de uma visão alternativa da vida 
coletiva, e não através de uma opressão moral?” Até que ponto é 

possível, assim, contestar os marcos da compulsão à repetição 
fascista sem sermos nós mesmos opressores e opressoras, tendo em 
vista uma radical política feminista que encara o precariado como 
luta política de corpos aliados35 , livres da moralidade pautada na 
racionalidade ocidental e no ressentimento do recalque? Encarando 
então que “em toda nossa cultura esta forma de pensar e de se 
comportar passou a ser tomada como auto-evidente em tal grau, 
que a questão de por que as pessoas amam a quem é como elas e 
odeiam que é diferente muito raramente é questionada de forma 

séria o suficiente”36, encontra-se  nosso desafio central de encontrar 
caminhos para dialogar com racionalidades plurais.  

Para efetivamente estarmos à altura do desafio que a 
liberdade nos impõe, devemos defendê-la para além da falaciosa 
liberdade derivada das simples identidades subjetivas, das mônadas 
dotadas de vontades individuais e de meras faculdades de agir, 
postas contratual e ardilosamente sob fronteiras claras – muros 
nada libertários que se impõem exatamente onde começa(m) 
também a(s) liberdade(s) alheia(s). Enfim, deixar de ver a liberdade 
desta forma é vivenciá-la, como diz Ricardo Timm de Souza, como 
a “condição vital da sobrevivência supraindividual dos múltiplos”37, 
quer dizer, consubstanciada em atos éticos que amparam em si 

mesmos a própria razão de ser da liberdade; nascidos, pois, da sua 

                                                 
34 BROWN, Wendy. States of Injury, p. 8 (livre tradução).  

35 BUTLER, Judith. Cuerpos aliados y lucha política. Barcelona: Espasa Libros, 2017.  

36 ADORNO, Theodor. “Teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista”. 

37 SOUZA, Ricardo Timm de. Ética como fundamento II: pequeno tratado de ética radical. Caxias do 

Sul: Educs, 2016, pp. 145-152.   
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concretização para além da mera ideia: responsabilidade anterior à 
liberdade. Suscetibilidades que agora nos permitem falar numa 

liberdade ética transmutada sob a forma de responsabilidade pelo 
Outro. 
 
3 Subversões – da Perfomatividade  

 
Provocados pelas interrogações trazidas até aqui, necessário 

voltar pouco mais, doutro modo, às derivas pulsionais que nos 
acompanham desde o início. Sob a luta entre a pulsão de morte em 
sua estaticidade e a pulsão de vida como impulso talvez se possa 
indicar um ponto de inflexão desestabilizador das hierarquias 
estruturadas. Se o impulso puder ser lido a partir da “novidade”, 
como sempre “condição de se fruir algo”38, aqui a performatividade 
como potência criativa também deve ser convidada ao campo 

político como aquela que “sempre impele, indomável, para frente.”39 
A perfomatividade ocupa sempre deslocada este local de 

resistência pela vida, do movimento pela lembrança dos traços 
intraduzíveis do passado, em que cada repetição possibilita o novo 
in-de-formalizável para além dos conceitos da sexualidade 
compulsória ou do desejo normativizado. Freud no próprio conceito 
de sexualidade liberta sua potência subversiva ao afirmar que “o 
conceito de ‘sexualidade’ [...] teve certamente que ser ampliado, até 
abarcar muita coisa que não se incluía na função reprodutiva, e isso 
provocou [e provoca] certo escândalo no mundo austero, respeitável 
ou simplesmente hipócrita.”40   

Uma resistência rebelde que se proponha a encarar a 

igualdade, a liberdade e a democracia, apenas fará algum sentido se 
tocada por um agir eticamente engajado desde sempre, local político 

urgente de subversão à tensão afirmativa das categorias identitárias. 

                                                 
38 FREUD, Sigmund. “Além do Princípio do Prazer”, p. 147.  

39 FREUD, Sigmund. “Além do Princípio do Prazer”, p. 153. 

40 FREUD, Sigmund. “Além do Princípio do Prazer”, p. 161 
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Trata-se de resistir em tempos inóspitos à diferença, fascismos 
instrumentalizados por diversos matizes, em que misoginia 

privilegiada apenas é uma de suas formas de suas manifestações.  
Que se insista na passividade radicalmente subversiva da escuta e 
no dizer que sempre invoca a urgência do encontro. Que se rompa a 
falsa paz dos silêncios cúmplices na disposição justa ao diálogo, 

compreendido como “um mecanismo, um organismo, uma 
metodologia ético-política. (…) Nesse sentido, o diálogo é aventura 
no desconhecido. Ato político real entre diferenças que evoluem na 
busca do conhecimento e da ação que dele deriva.”41 

Assim, se as “diferenças vitais que [...] têm de ser dissipadas 
vivendo”42 são aquelas indefinições fantasmáticas43 que precedem 
qualquer identidade em que o corpo não é mais tomado como um 
“dado natural, mas como uma superfície politicamente regulada,”44 
um olhar feminista desessencializante, desregulamentador, 

desconstruinte será aliado fundamental nesta luta antifascista. 
Desconstrução como energia potencial, cujo fluxo rompe 
temporalmente, em que o tempo torna-se meramente sendo 
diferencialmente; como força de um impulso performático. 

Portanto, qualquer resistência possível dá-se tensionando as 
limitações dos discursos e do poder institucional que nos afeta. 
Resistência também que se faz possível através de redes de 
solidariedade, preocupação de algum feminismo abolicionista que 
“desestabiliza [...] instituições que dependem da reprodução da 
desigualdade e da injustiça e critica [...] instituições que infligem 
violência nas mulheres e nas minorias de gênero e, de fato, em todas 

                                                 
41 TIBURI, Márcia. Como conversar com um fascista, p. 90. 

42 FREUD, Sigmund. “Além do Princípio do Prazer”, p. 165. 

43 Cf. DERRIDA, Jacques. O monolinguismo do outro ou a prótese de origem. Tradução de Fernanda 
Bernardo. Porto: Campo das Letras, 2001.  

44 RODRIGUES, Carla. “Perfomance, gênero, linguagem e alteridade”, p. 150.  
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as minorias sujeitas ao poder policial por mostrar-se e falar como o 
que são.”45  

Neste sentido, ao convocar representificações à memória 
como forma de romper com o reprimido recalcado, estamos sempre 
habitados por fantasmas, vestígios da alteridade, impresentificáveis 
violências refletidas na “pluralidade de expectativas e de memórias” 

que apenas torna evidente o “inevitável corolário da existência de 
uma pluralidade de mundos”. Memória disposta como gesto 
hospitaleiro, pronta a “recordar como esforço por não se esquecer 
do que ficou esquecido” 46 , e assombrada por espectros, 
precisamente daquelas que até então não possuem vozes nas 
categorias identitárias marcadas pelas estratégias das racionalidades 
hegemônicas. Dessa maneira, alerta à politização da vida que 
captura o ser humano47 e o coloca como estratégia de governo48, a 
tarefa de alguma resistência feminista com alguma radicalidade que 

merece ser vivida, passa por “redescrever as possibilidades que já 
existem, mas que existem dentro de domínios culturais apontados 
como culturalmente ininteligíveis e impossíveis.” Em suma, se 
somos postos como prontos, que não nos sintamos acabamos, afinal 
“se a política não fosse mais compreendida como um conjunto de 
práticas derivadas de supostos interesses de um conjunto de sujeitos 
prontos, uma nova configuração política surgiria certamente das 
ruínas da antiga”.49  

Como flor no asfalto, de existência frágil e ao mesmo tempo 
potente, pretendeu-se convocar a urgência da (auto)crítica por uma 

                                                 
45 BUTLER, Judith. “Repensar la vulnerabilidad y la resistência”.  

46  CATROGA, Fernando. Os passos do homem como restolho do tempo: memória e fim do fim da 
História. 2ª Ed. Coimbra: Almedina, 2016, pp. 31-32. 

47  Cf. DERRIDA, Jacques. Espectros de Marx: o estado da dívida, o trabalho do luto e a nova 

Internacional. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994.  

48  Cf. DERRIDA, Jacques. Espectros de Marx: o estado da dívida, o trabalho do luto e a nova 

Internacional. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 

49  BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: 

Civilização brasileira, 2009, p. 156. 
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condição política transformadora através, não de personagens 
privilegiados, mas de feminismos radicalmente plurais, 

retumbantes e de diferentes timbres dispostos à desconstrução das 
antigas estruturas que alicerçam as histórias noturnas das 
identidades bem acabadas e dos mecanismos igualitários e 
seletivamente repressivos, todos racionalmente dispostos por seus 

meios tons intelectuais. Enfim, subverter ou profanar – ser 
assombrado a todo tempo por aquilo que não se vê vir, que sequer 
se re-conhece – o patriarcado com quaisquer resistências que 
insistam justamente em não ceder aos acordos, às estratégias, aos 
jogos e às armadilhas prontas a cooptar e, principalmente, anular, 
institucionalmente ou não, a pluralidade de forças dos feminismos 
em favor da própria recondução do pensamento falocêntrico. 
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Fascismo e biopolítica: totalizações do 

singular – Adorno, Freud, Negri 
 

Guilherme de Brito Primo* 
 

Introdução 
 
 O termo “fascismo” vem sendo frequentemente utilizado 
para definir os mais diversos discursos políticos hodiernamente. 
Diferentemente da utilização que lhe era empregada no século XX, 
tanto para definir regimes como o nazi-fascismo e o fascismo 

italiano, bem como regime stalinista, hoje sua aplicação está 
pulverizada e perpassa os mais diversos entendimentos. Em todo o 
espectro político observamos o emprego do termo para adjetivar 
ações políticas ou discursos de ódio que, de uma forma ou de outra, 
acabam por vulgarizar o termo e banalizá-lo. 
 Outrossim, nosso estudo tem por objetivo analisar a 
concepção de fascismo em Theodor Adorno e Antonio Negri, 
intentando demonstrar duas formas diferenciadas de entendimento 
da categoria ora analisada. O primeiro, experienciando os horrores 
da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, propõe uma análise 
do fascismo a partir de diálogos com a psicanálise freudiana e 
questiona, então, o discurso racionalista do Ocidente do qual, 

paradoxalmente (ou nem tanto) surgiram tais episódios marcantes 
na história da humanidade. Como explicar a emergência de 

fenômenos de massa como o fascismo numa época em que a 
civilização experimentava (ou tinha a possibilidade de experimentar) 
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os mais diversos avanços sociais, culturais e tecnológicos? Como 
essa sociedade poderia dar lugar a discursos irracionais? Ou, ainda, 

quais os mecanismos utilizados para que essa irracionalidade se 
tornasse, enfim, racional? 
 Negri, em contrapartida, propõe uma análise do problema a 
partir, principalmente, das mudanças sociais e (i)materiais que têm 

lugar nos anos finais da Guerra Fria, mas sem deixar de lado 
questões históricas que possibilitaram tais mudanças; emprestando 
conceituação mais aprofundada da noção de biopolítica foucaultiana, 
o autor busca compreender tais processos aliados a uma 
compreensão imanentista: como entender a totalização das 
individualidades hoje? Estaríamos frente a novas formas de 
realização dessa totalidade? Quais mudanças paradigmáticas 
possibilitaram uma biopolitização da vida muito mais enraizada do 
que aquela aventada por Foucault nos anos 70-80? Qual o papel da 

guerra hoje? 
 
I. A leitura adorniana da propaganda fascista: diálogos com 
Freud 
 
 Publicado em 1951, o texto intitulado Teoria freudiana e o 
padrão da propaganda fascista, de Theodor Adorno, busca 
compreender o fenômeno do fascismo que lhe é contemporâneo a 
partir de uma teoria psicanalítica abrangente e basilar, aplicando-a 
à abordagem geral do agitador fascista. Conforme o autor, ainda que 
o discurso fascista não esteja preocupado com a colocação racional 
de fins racionais, baseando-se muito mais numa instigação metódica 

da psicologia das massas, e mesmo que a abordagem desses 
agitadores siga um “padrão rigidamente estabelecido de 

‘dispositivos’ claramente delineados”1, de forma que seria suficiente 

                                                 
1 ADORNO, Theodor. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise. Trad. Verlaine Freitas. 1ª ed. São 

Paulo: Editora Unesp, 2015, p. 154. 
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“analisar as afirmações de um deles para conhecer a todos”2, não 
poderíamos nos furtar a constatar a unidade estrutural que se forma 

entre a propaganda fascista e a “concepção comum total”, seja ela 
consciente ou inconsciente; essa unidade estrutural refere-se tanto 
à concepção política implícita no discurso do agitador quanto à 
essência psicológica das pessoas, e a mera análise isolada dos 

dispositivos que fazem parte do discurso fascista “permanecerá de 
certa forma fortuita e arbitrária”3 , necessitando, portanto, de um 
quadro de referência que busque compreender o sistema psicológico 
que gera esses dispositivos. 
 A partir daí, Adorno estabelece um diálogo com a teoria 
freudiana para tentar explicar a disposição dos indivíduos a ceder a 
fenômenos de massa como o fascismo: para o autor, já em Psicologia 
das massas e análise do eu Freud fora capaz de identificar 
inclinações latentes em nível racional, porém manifestando-se em 

níveis mais profundos, como o declínio do indivíduo após a Primeira 
Guerra Mundial que advêm de problemas narcísicos e do eu em 
sentido estrito, os quais criaram as condições de possibilidade do 
fascismo posterior. Sendo assim, Freud indica tendências históricas 
através da psicanálise, sem contudo preocupar-se essencialmente 
com um trabalho de caráter sociológico, e é justamente essa 
característica da teoria freudiana de análise do indivíduo para a 
descrição de fenômenos sociais que Adorno busca relacionar à 
análise do discurso fascista: conforme o autor, o tradicional desprezo 
pelas massas, apresentado pelos teóricos da psicologia mais antigos, 
é o caráter fundamental que distingue a análise freudiana de massas 
das demais:  

 
em vez de inferir, a partir das descobertas descritivas usuais, que 

as massas são inferiores per se e tendem a permanecer assim, ele 
questiona, no verdadeiro espírito do esclarecimento: o que faz as 

massas serem massas? Ele rejeita a hipótese fácil de um instinto 

                                                 
2 ADORNO, Theodor. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise, p. 154. 

3 ADORNO, Theodor. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise, p. 156. 
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social ou de rebanho, que para ele denota o problema e não sua 

solução. Além das razões puramente psicológicas que ele fornece 
para sua rejeição, pode-se dizer que ele está em um solo seguro 
também do ponto de vista sociológico4. 

 
 O questionamento freudiano aponta, então, para 
impossibilidade de explicação das formações de massa em analogia 
a fenômenos biológicos, como se houvesse na massa um instinto de 
rebanho que lhe predispusesse a agir de determinada forma, pois os 
mesmos indivíduos que compõem a massa são incubados numa 
sociedade liberal, atomizada e competitiva; o que interessa, 
outrossim, é a possibilidade de estes mesmos indivíduos retornarem 
a padrões de comportamento arcaicos que contrariam o estágio 
civilizacional no qual encontram-se, a partir de forças psicológicas 
que transformam-lhes em massa: resta, portanto, descobrir o 

vínculo que possibilita essa transformação. 
 Consoante Adorno, justamente aí reside a problemática 
fundamental da manipulação fascista, pois a irracionalidade do 
discurso do agitador não poderia ser, à primeira vista, aceita por 
indivíduos racionais; se há fundamentalmente um projeto político 
subsumido no discurso do fascista, qual seja, incitar a própria massa 
contra a democracia, esse projeto só poderia concretizar-se a partir 

de um vínculo produzido sinteticamente pelo demagogo, vínculo tal 
que funcionaria como “princípio unificador por detrás de seus vários 
dispositivos”5. 
 Para explicar o vínculo que une as massas, Freud recorre à 
categoria da libido como energia e grandeza quantitativa de todos os 
impulsos que se referem àquilo que reunimos na palavra amor: “o 

núcleo do que chamamos de amor naturalmente é constituído por 
aquilo que de hábito é chamado como tal e por aquilo que cantam 
os poetas, o amor sexual com a meta da união sexual. Mas não 
separamos disso outras coisas que também tomam parte no termo 

                                                 
4 ADORNO, Theodor. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise, p. 158. 

5 ADORNO, Theodor. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise, p. 159. 
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‘amor’”6. Com isso, Freud afirma que as aspirações amorosas, sejam 
elas aos filhos, aos parentes, aos amigos, inclusive o amor-próprio, 

a dedicação a objetos concretos ou ideias abstratas, fazem parte das 
“mesmas moções de impulso que impelem à união sexual entre os 
sexos”7 tanto quanto as ligações emocionais, de origem libidinosa, 
das massas: 

 
Assim, faremos uma tentativa com a hipótese de que as relações 
amorosas […] também constituem a essência da psique das massas. 
[..] De início, apoiemos nossa expectativa em dois pensamentos 

superficiais. Primeiro, a massa evidentemente é mantida coesa por 
meio de um poder qualquer. Mas a que poder se poderia atribuir 
esse efeito senão a eros, que tudo mantém coeso no mundo? 

Segundo, quando o indivíduo na massa renuncia à sua 
singularidade e se deixa sugestionar pelos outros, temos a 

impressão de que o faz por existir nele uma necessidade de estar 
antes em harmonia com eles a estar em oposição a eles; ou seja, 
talvez o faça por amor a eles.8 

 
 Contudo, essa relação amorosa deve permanecer 
inconsciente e aparecer de forma sublimada, abrigada sob o véu da 
sugestão. Assim como na igreja, organização social na qual o vínculo 
entre seus membros nunca é expresso de forma direta, mas antes de 
forma sublimada e indireta, como, por exemplo, nas imagens de 
santos, o vínculo que unira a massa a Hitler, no caso da Alemanha 
fascista, fora transferido para a imagem abstrata de Alemanha, 
enquanto Hitler recusara o papel de pai amoroso, substituindo-o 
pela imagem de autoridade ameaçadora. 
 Conforme Adorno, “um dos princípios básicos da liderança 

fascista é manter a energia libidinal primária em um nível 
inconsciente, de modo a desviar suas manifestações de uma forma 

                                                 
6 FREUD, Sigmund. Psicologia das massas e análise do eu. Trad. de Renato Zwick. Porto Alegre: 

L&PM, 2017, p. 74. 

7 FREUD, Sigmund. Psicologia das massas e análise do eu, p. 77. 

8 FREUD, Sigmund. Psicologia das massas e análise do eu, p. 76-77. 
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adequada a fins políticos”9; o que importa ao agitador fascista, então, 
não é propriamente uma ideia objetiva na formação das massas, mas 

propriamente a manipulação da massa como principal finalidade, 
para que haja o recalcamento do amor não-inibido e sua posterior 
transformação em obediência. 
 Os objetivos irracionais e autoritários do agitador só podem 

ser alcançados a partir do reavivamento de uma herança arcaica que, 
segundo Freud, encontra sua origem na figura do pai primitivo: 
assim como o líder da horda primitiva era onipotente e ameaçador, 
dominando o eu em lugar do ideal do eu10, o líder fascista realiza a 
formação do imaginário de uma mesma figura ameaçadora, 
promulgando a atitude masoquista necessária à obediência dos seus 
seguidores. Essa irracionalidade da massa, redespertada pelo líder, 
não é possível através do raciocínio, mas primordialmente através 
da vinculação erótica. 

 Se num primeiro nível essa relação amorosa é encoberta 
pela sugestão, paralelamente a própria vinculação entre o líder e a 
massa passa por um processo de identificação que, por sua vez, se 
relaciona a aspectos essencialmente narcísicos da teoria freudiana. 
Continuando em sua análise da massa fascista, Adorno observa que 
as pessoas com as quais o líder fascista precisa contar geralmente 
padecem de um conflito interno entre o eu racional e o fracasso em 
satisfazer as demandas do próprio eu. Esse conflito resulta em 
impulsos narcísicos fortes que só podem ser absorvidos através da 
idealização de si mesmo na imagem do líder. 
 O engrandecimento do líder, em outras palavras, acaba por 
realizar o engrandecimento de si e, “ao fazer do líder seu ideal, ele 

ama a si mesmo, por assim dizer, mas se livra das manchas de 
frustração e mal-estar que desfiguram a imagem de seu próprio eu 

empírico”11. A fim de possibilitar a identificação narcísica, ressalta 

                                                 
9 ADORNO, Theodor. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise, p. 163. 

10 FREUD, Sigmund. Psicologia das massas e análise do eu, p. 139. 

11 ADORNO, Theodor. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise, p. 169. 
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Adorno que o líder fascista deve parecer, ele mesmo, um narcisista 
convicto, ao mesmo tempo em que se apresente como “uma união 

de King Kong e barbeiro suburbano”12: assim como o seguidor, que 
contém partes de libido narcísica não investidas na imagem do líder, 
este deve aparecer como indivíduo semelhante que conserva em si 
essa mesma libido narcísica. Parecendo mais um do povo, “o líder 

satisfaz o duplo desejo do seguidor em se submeter à autoridade e 
ser ele mesmo a autoridade”13. 
 Um dos apontamentos fundamentais da pesquisa adorniana 
sobre os dispositivos padronizados dos agitadores fascistas diz 
respeito ao aspecto essencial da divisão, o qual se manifesta tanto na 
divisão hierárquica quanto na relação in-group-out-group: 
diferentemente da leitura freudiana de uma suavização da 
intolerância a partir de uma pressuposta diminuição dos 
sentimentos religiosos, o que se viu no decorrer do século foi 

justamente o contrário: mesmo que o impacto da religião estivesse 
em declínio, a divisão outrora ligada à crença transformou-se numa 
estrutura em si mesma, prescindindo das características religiosas 
que lhe davam conteúdo e albergando quaisquer tipos de critérios 
que pudessem legitimar as suas mais variadas formas, como no caso 
da Alemanha fascista e seus preconceitos raciais. 
 Essa divisão, por sua vez, possui uma força integradora 
negativa capaz de suscitar vínculos semelhantes às forças 
agregadoras positivas que se dão pelo processo de identificação com 
o líder. Os vínculos afetivos suscitados pelo ódio ao inimigo são a 
expressão fundamentalmente narcísica e de amor-próprio do in-
group que, na presença crítica do out-group, veem um possível 

desvio de sua autoafirmação: 
 

                                                 
12 ADORNO, Theodor. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise, p. 171. 

13 “As pessoas que obedecem aos ditadores também percebem que estes são supérfluos. Elas 

reconciliam essa contradição ao assumirem que elas mesmas são o opressor brutal”. ADORNO, 

Theodor. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise. São Paulo: Editora Unesp, 2015, p. 172. 
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O ganho narcísico fornecido pela propaganda fascista é óbvio. Ela 

sugere continuamente e algumas vezes de forma maliciosa que o 
seguidor, simplesmente por pertencer ao in-group, é melhor, 
superior e mais puro que aqueles que são excluídos. Ao mesmo 

tempo, qualquer tipo de crítica ou de autoconsciência é ressentida 
como uma perda narcísica e incitam fúria.14 

 

 A lógica fascista de criação de barreiras e divisão entre 
grupos tem por condão realizar a unidade interna do grupo; com a 
presença do Outro, as diferenças internas são suprimidas (com 
exceção da diferenciação hierárquica), com base naquilo que Adorno 
denomina de igualitarismo repressivo: intelectuais, artistas e todos 
aqueles que buscam o prazer são, de alguma forma, apresentados 
como o inimigo comum para o qual será direcionada a libido 
narcísica que permitirá a vinculação da massa. 
 O questionamento que, como já vimos, subjaz a tese 

adorniana diz respeito à proposição da unidade estrutural entre o 
fascismo e a massa; se, por um lado, os dispositivos utilizados pelos 
agitadores, como explicitamos a partir do cotejo com os estudos 
freudianos, são todos de caráter psicológico e voltam-se diretamente 
ad hominem, proporcionando ao líder uma apropriação sobre a 
psique da massa, por outro lado essa vinculação de caráter 
psicológico reproduz a mentalidade existente na sociedade na qual 
se expressa. 
 Conforme Adorno, a imersão na cultura de massa 
padronizada revela o caráter fictício que a forma do indivíduo 
sempre exibiu na era da burguesia15, e o consequente alheamento da 
autonomia e da espontaneidade culmina numa compulsão à 

repetição do estado atual de coisas; se essa compulsão, examinada 
primeiramente por Freud na obra Além do princípio do prazer, 

concerne à característica universal dos instintos de restaurar um 

                                                 
14 ADORNO, Theodor. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise, p. 177. 

15 ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. 

Trad. de Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985, p. 145. 
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estado anterior16, a propaganda fascista, então, não precisa induzir 
à mudança, pois “a repetição compulsiva, que é uma de suas 

características mais importantes, irá se coordenar com a 
necessidade por sua reprodução contínua”17 . Destarte, a aparente 
irracionalidade da propaganda fascista torna-se racional da 
perspectiva da economia pulsional, “pois, se o status quo é tomado 

como aceito e petrificado, precisa-se de um esforço muito maior 
para se ver através dele do que a ele se ajustar […]”18. 
 Adorno, contudo, enfatiza que o fascismo não é 
propriamente um problema psicológico mas, antes, apropria-se da 
psicologia para realizar os propósitos de interesses econômicos e 
políticos. Ao realizar artificialmente a regressão psicológica da 
massa, o fascista não busca a expressão espontânea de demandas e 
pulsões; suas ações têm por escopo impulsionar a compulsão à 
repetição que só pode ser reavivada através dos diversos dispositivos 

psicológicos dos quais a ideologia fascista se utiliza. 
 
II. Biopolítica e a transfiguração do fascismo na era do trabalho 
imaterial: uma leitura a partir de Antonio Negri 
 
 Uma das características essenciais do fascismo se dá no seu 
âmbito estético, no qual não existem singularidades ou as mesmas 
definem-se por uma mimese difusa. No contexto da crítica 
adorniana, essa estética expressa-se a partir da confusão narcísica 
que se dá entre o líder e a massa, no jogo identificatório que lhe é 
característico. No entanto, diferentemente da interpretação de 
Adorno, Antonio Negri propõe a análise da totalização do singular 

tendo em vista as transformações dos paradigmas de soberania e 

                                                 
16 FREUD, Sigmund. Além do princípio de prazer. Trad. de Christiano Monteiro Oiticica. Ri o de 

Janeiro: Imago Ed., 2003. 

17 ADORNO, Theodor. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise, p. 184. 

18 ADORNO, Theodor. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise, p. 185. 
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produção que vêm se concretizando (e declinando) desde o século 
XX. 

 A partir daí, busca analisar o caráter biopolítico da realidade 
contemporaneamente: por um lado, na conceituação da 
governamentalidade foucaultiana encontramos uma nova relação de 
dominação que se manifesta no exercício da liberdade, absorvendo 

a aleatoriedade e, consequentemente, produzindo a partir da 
antecipação em relação a esta liberdade discursos de veridicção que 
expressam uma relação de poder-saber, por outro lado, Agamben, 
reconceituando a biopolítica do pensador francês, encontra o nervo 
exposto da conjectura política atual; para o autor italiano, é no 
deslocamento da exceção para o campo da regra que detectaremos o 
momento em que o poder soberano se materializa biopoliticamente 
como paradigma de atuação governamental na política 
contemporânea e, desde o 11/9, define os rumos da política ocidental 

de forma mais ou menos explícita: reanimando o espectro do 
inimigo, agora corporificado na figura do terrorista, os governos 
ocidentais exercem poder sobre a vida na opacidade característica 
de um patamar indefinido entre Direito e totalitarismo: produzindo 
a nudez 19  que lhe é peculiar, não é a produção da vida que lhe 
interessa: gerindo a sobrevida20, encontra sua base de legitimação e 
expõe necessariamente a violência originária que lhe fundamenta. 
 Contudo, tanto a concepção agambeniana quanto a 
foucaultiana não parecem esgotar as possibilidades de leitura do 
biopoder. Negri, em estudo desenvolvido nas obras Império (2000) 
e Multidão (2004), procura aliar as conceituações aparentemente 
divergentes de biopolítica a partir de três pontos centrais: (1) da 

formação de uma ordem global a partir da constitucionalização 
supranacional e consequente declínio da soberania, (2) do 

entendimento de declínio do trabalho material disciplinar para uma 

                                                 
19 Ver AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Trad. de Henrique Burigo. 

2ª ed. Belo Horizonte: Editora UFGM, 2010. 

20 Ver AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha (Homo sacer III). 

Trad. de Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 2008. 
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nova produção, agora imaterial, em decorrência da margem de 
liberdade que transparece com o aumento de estados de bem-estar 

social21 e a universalização do arquipélago disciplinar no século XX, 
e (3) da guerra como mecanismo ativo que constantemente cria e 
reforça a atual ordem de mercado globalizado. 
 Em primeiro lugar, Negri realiza uma genealogia da 

soberania para explicar o seu declínio, e toma por base o 
desenvolvimento da modernidade a partir de uma lógica dual: para 
o autor, duas Europas e duas modernidades estão em questão 
quando analisamos tanto o desenrolar do humanismo quanto da 
noção de soberania que daí advém. A modernidade como crise se dá, 
portanto, no embate entre aquilo que Negri entende como projeto 
revolucionário do plano imanente, no qual o homem afirma os 
poderes deste mundo em contraposição ao reino transcendente, 
aonde “a humanidade descobriu seu poder no mundo e integrou 

essa dignidade a uma nova consciência e potencialidade”22 , e um 
projeto contrarrevolucionário que objetivou, a partir da Renascença, 
“transplantar a nova imagem de humanidade para um plano 
transcendente, relativizar as capacidades da ciência para 
transformar o mundo, e acima de tudo opor-se à reapropriação do 
poder pela multidão”23. 
 Destarte, o projeto iluminista teria o desafio de dominar a 
revolução imanentista e construir um ideal transcendente que, sem 
reproduzir o dualismo absoluto da cultura medieval, pudesse 
controlar a multidão de potencialidades. O dispositivo 
transcendental funcionaria como uma espécie de mediação, 

                                                 
21 “Foram anos não apenas de crises monetárias e econômicas, mas também, ao mesmo tempo, do 
início da destruição do Estado de bem-estar social e da transferência da hegemonia da produção 

econômica da fábrica para setores mais sociais e imateriais. Poderíamos encarar essas várias 

transformações como diferentes facetas de um fenômeno comum, uma grande transformação social”. 

NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Multidão. Trad. de Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 
67. 

22 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Império. Trad. de Berilo Vargas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Record, 
2002, p. 89. 

23 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Império, p. 92. 
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substituindo o dualismo ontológico por um dualismo funcional, 
inibindo a relação direta entre humanidade, divindade e natureza e 

abolindo a produção ética dessa relação imediata. 
 No âmago da crise moderna entre os dois projetos, surge a 
concepção hobbesiana de soberania, na qual os “desejos isolados dos 
diversos indivíduos convergem e são representados pelo desejo do 

soberano transcendente. A soberania é definida, dessa maneira, por 
transcendência e por representação”24, conceitos contraditórios para 
a primeira tradição humanista. Conforme Negri, a soberania 
hobbesiana combina a noção do soberano e seu poder absoluto a 
partir de um a priori que, tendo por base o esquema contratual de 
representação, legitima o poder soberano 25 . No entanto, as 
características do soberano hobbesiano conformam o aspecto 
formal da soberania moderna, e seu conteúdo é preenchido pelo 
desenvolvimento capitalista e afirmação do mercado, ambos 

fundamentando os valores de reprodução social: sem esse conteúdo, 
a modernidade europeia não teria alcançado hegemonia mundial; 
sua proeminência se dá graças aos poderes do capital. Assim, o 
“transcendental político do Estado moderno é definido como 
transcendental econômico”26. 
 Diferentemente da soberania do ancien régime, cuja 
característica principal era a transcendência de um ponto único de 
comando, a nova noção de soberania se materializa no deslocamento 
da organização do Estado com base na hierarquia medieval para o 
terreno em que a governamentalidade disciplinar expressa o novo 
controle organizacional. Foucault27 entende essa transição a partir 

                                                 
24 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Império, p. 101-102. 

25 “Aqui o conceito de soberania moderna nasce em seu estado de excelente pureza. O contrato de 

associação é intrínseco ao contrato de subjugação e dele inseparável”. NEGRI, Antonio; HARDT, 

Michael. Império, p. 102. 

26 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Império, p. 104. 

27 Ver FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. de Raquel Ramalhete. 42ª 
edição. Petrópolis: Vozes, 2014 e FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: a vontade de saber. 

Trad. de Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 3ª ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2015. 
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da mudança de paradigma entre poder soberano e uma nova lógica 
organizacional fundamentada no poder disciplinar que emerge da 

lógica burguesa em ascensão. Negri, contudo, compreende tal 
transição como uma “passagem dentro da noção de soberania, como 
uma transição para uma nova forma de transcendência”28. 
 A partir do entendimento da modernidade como crise e 

embate entre dois projetos, Negri entende que hoje já não estamos 
lidando com o paradigma de construção de binários modernos, ou 
numa luta contra os imperialismos de outrora que operavam a partir 
de Estados-nação centralizados; para o autor, estamos imersos 
numa nova lógica de poder que ordena o mundo, a qual denomina 
Império. 
 Ao mesmo tempo, Negri estabelece uma crítica à leitura pós-
moderna em voga: para ele, a crítica pós-moderna e sua estratégia 
de libertação só teria lugar no velho terreno dos binários, 

desconsiderando o fato de que o novo paradigma imperial “também 
está empenhado em abolir essas formas modernas de soberania e 
em permitir que diferenças atuem através de fronteiras”29. 
 Para justificar a transição entre os dois paradigmas, 
necessário explicitá-la a partir de alguns sintomas. Um deles 
apresenta-se com o ressurgimento dos fundamentalismos por todos 
os lados: do fundamentalismo islâmico ao cristão, dos preconceitos 
raciais aos sexuais. Conforme o autor, fundamentalismo é uma 
categoria equivocadamente apropriada em diversos discursos; 
diferentemente das críticas usuais, o autor italiano não entende esse 
recrudescimento dos discursos fundamentalistas como movimento 
que busque uma volta à pré-modernidade: surgindo ao lado dos pós-

modernistas, cujas importantes contribuições apontam para o fim 
da soberania moderna e a capacidade de pensar fora da estrutura 

binária, os fundamentalismos contemporâneos atestam a mesma 
transição constatada e são considerados também pós-modernos de 

                                                 
28 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Império, p. 106. 

29 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Império, p. 160. 
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uma perspectiva cronológica, pois se opõem tanto ao modernismo 
secular cristão quando ao modernismo islâmico, entendido este 

último como submisso e ocidentalizante. 
 De uma maneira totalmente nova, esses fundamentalismos 
se opõem aos hibridismos e relações transversais do paradigma 
imperial contemporâneo. Se, por um lado, a pós-modernização pode 

ser entendida como a apropriação das diferenças por parte do capital, 
por outro, os fundamentalismos recrudescentes expõem justamente 
a lógica global de mobilidade e flexibilidade, e a ela se opõem. “Em 
outras palavras, as atuais tendências globais a mobilidade, 
indeterminação e hibridismo cada vez maiores são vividas por 
alguns como uma espécie de libertação, e por outros como uma 
exacerbação do seu sofrimento”30. 
 Assim como os fundamentalistas, seus alvos são, cada vez 
mais, inseridos na mercadologia através de estratégias de marketing 

que exploram uma política global da diferença. Pautas de gênero e 
raça, por exemplo, são recorrentemente cooptadas pela lógica do 
mercado mundial: “populações cada vez mais híbridas e 
diferenciadas apresentam um número prolífico de ‘mercados alvos’ 
que podem ser alcançados com estratégias específicas de marketing 
– uma para gays latinos de dezoito a vinte e dois anos, outra para 
adolescentes sino-americanas, e assim por diante”31. Os binarismos 
modernos são considerados inimigos desta nova cultura de 
produção que é fundamentalmente contra os essencialismos sexistas 
e racistas. 
 Essa nova ordem mundial, contudo, só pode ser 
verdadeiramente entendida, segundo Negri, a partir da quebra de 

paradigma em relação à soberania moderna que realizou a 
Revolução Americana e a constituição que dela advém. Ela 

representa uma novidade em relação à modernidade pois não se 
apoia num poder soberano transcendente, mas numa estrutura de 

                                                 
30 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Império, p. 168. 

31 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Império, p. 170. 
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poderes e contra-poderes que se regulam entre si, a partir de uma 
interação democrática da multidão. 

 Esse modelo toma de empréstimo as “duas Romas” que 
fascinaram Maquiavel no desenvolvimento de sua ciência política: 
tanto a Roma cuja base social da soberania democrática era sempre 
conflituosa, aonde o poder organizava-se pela interação e 

surgimento de contra-poderes, quanto a Roma imperial, que 
combina poderes monárquicos, palacianos e democráticos. Destarte, 
a nova soberania americana propõe um modelo não-transcendente; 
“aqui o conceito de soberania se refere a um poder inteiramente 
dentro da sociedade. A política não se opõe à sociedade, antes a 
integra e completa”32. 
 Outra característica da constituição americana que 
germinou a lógica imperial está na conceituação de soberania que 
lhe é empregada: diferentemente da soberania moderna europeia, 

cuja concretização sustentava-se na criação de barreiras e pela 
delimitação de fronteiras, a constituição imperial tem por objeto um 
espaço sempre aberto e em expansão. Não mera expansão 
colonizadora ou escravocrata, mas que se realiza a partir de uma 
essencial inclusividade33. Apesar de ter experimentado momentos 
de declínio, aventurando-se em políticas imperialistas que findam 
com a derrota no Vietnã e, portanto, contrariando as características 
fundamentais de sua própria constituição, os movimentos sociais 
como os antibelicistas, a segunda onda feminista, o movimento 
negro e de estudantes, recompõem uma nova esquerda que impele 
os Estados Unidos a voltarem a seu projeto constitucional original, 
reabrindo os espaços sociais. 

                                                 
32 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Império, p. 183. 

33 Essa expansividade inclusiva está ligada ao desenvolvimento americano num território ainda por 

ser explorado; a constituição, por sua vez, necessitava desse espaço para concretizar o poder de 

iniciativa da multidão, num processo aberto e de autoconstrução coletiva. Esse espaço aberto só era 

possível porque o terreno americano estava livre das hierarquias do poder aristocrático e feudal, 
garantindo assim a continuidade da mobilidade e da transformação, situação que experimenta seu 

ápice e, como consequência, resulta no imperialismo americano do século XX, terminando com a 

Guerra do Vietnã. 
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 Paralelamente, durante os anos da Guerra Fria, uma 
constituição supranacional começava a formar-se com os acordos de 

São Francisco que fundaram a Organização das Nações Unidas 
(ONU). Não só a ONU, mas diversas organizações internacionais 
experimentaram nessa época uma multiplicação. Todas elas 
funcionavam numa espécie de simbiose, emprestando legitimação 

umas às outras, diferentemente das limitadas negociações e tratados 
internacionais que se sustentavam no poderio soberano dos 
Estados-nação como únicos atores no território global. Com o fim 
da Guerra Fria e o declínio tanto da União Soviética quanto das 
potências europeias, os Estados Unidos restaram como única 
superpotência capaz de gerir o poder de polícia global que começava 
a buscar legitimidade nessas organizações supranacionais, 
garantindo-lhes e dando-lhes eficácia jurídica. 
 Passando a uma análise, não exaustiva, da transição no 

âmbito da produção, podemos elencar como pontos principais o 
aumento de políticas de bem-estar social conjuntamente a uma 
universalização da produção em modelo disciplinar. Esse 
impulsionamento dos regimes de bem-estar, conforme a leitura 
imanentista de Negri, só se concretizam a partir do impulso 
fundamental da multidão e das demandas proletárias que surgem 
em todo o mundo a partir da Revolução Russa. 
 Cresce, consequentemente, e com o desenvolvimento das 
novas gerações, um descontentamento geral com a proposta de vida 
de um regime fabril e de produção em massa; a multidão expressa 
essa insatisfação, por exemplo, a partir das pautas de movimentos 
sociais dos anos 60, das experiências sexuais e alucinógenas dos 

anos 70 (cujas consequências desenrolam-se por outros campos, 
como a música e as artes visuais), dentre outros processos de 

contestação e hibridização que resultam em efeitos políticos e 
econômicos profundos. 
 Outrossim, começa uma transvaloração do trabalho e toda 
uma reavaliação do valor social do conjunto de atividades produtivas. 
Cresce o setor de serviços e de uma produção que não tem por 
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escopo bens materiais e duráveis, mas produtos culturais, 
conhecimento e comunicação, cujos produtos são imateriais 34 , 

mesmo que sua produção se dê materialmente através do corpo. 
Diferentemente das modalidades disciplinares de trabalho, o 
paradigma imperial governa por meio da biopolítica, onde os 
poderes de produção constituem não somente a si mesmos, mas 

também o domínio da reprodução. 
 “O biopoder torna-se um agente de produção quando todo o 
contexto de reprodução é submetido ao mando capitalista, ou seja, 
quando a reprodução e as relações vitais que a constituem se tornam, 
elas próprias, produtivas”35 sendo “o biopoder o outro nome da real 
submissão da sociedade ao capital, e ambos são sinônimo da ordem 
produtiva globalizada”36 , que tem por fundamento uma multidão 
produtiva e autônoma, a qual precisa ser governada no limite dessa 
mesma autonomia, transformando-a em mercadoria: 

 
A relação entre produção e vida foi, dessa maneira, alterada de 
modo que agora está completamente invertida no tocante à forma 

como a disciplina de economia política a compreende. A vida já não 
é produzida nos ciclos de reprodução que estão subordinados ao 
dia de trabalho; ao contrário, a vida é que infunde e domina toda a 

produção37. 

 
 A transição de produção de uma ordem disciplinar para uma 
biopolítica acompanha a transição do Estado de bem-estar social 
para a de um Estado de guerra. O estado de exceção38 , portanto, 

                                                 
34 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Império, p. 311. 

35 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Império, p. 386. 

36 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Império, p. 386-387. 

37 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Império, p. 387. 

38 “Giorgio Agamben explica com clareza em Stato di eccezione o vínculo entre o estado de exceção 

e o monopólio estatal da violência. Baseando-se numa série de teóricos jurídicos e historiadores do 
direito, ele demonstra que o ‘estado de exceção’ ou ‘direito de exceção’ define o próprio poder como 

um ‘monopólio da violência’ porque ele ocupa o ‘ponto de equilíbrio entre o direito público e o fato 

político’ sobre o qual repousa o Estado. […] Não podemos aceitar em sua generalidade a tese de 
Agamben. O estado de exceção ou direito de exceção define apenas os atos dos que têm poder, e não 



134 | Adorno e Freud: encontros contemporâneos 
 

insere-se numa lógica imperial que exprime o contexto social no 
qual essa condição emerge: convertendo em princípio organizador 

da sociedade um estado de guerra contínua, instaura uma ordem de 
características primordialmente biopolíticas na qual a guerra 
transforma-se em relação social permanente. Moldando o ambiente 
político global, a guerra torna-se, assim, forma de biopoder no 

sentido positivo e produtivo. No momento em que o espaço global 
torna-se liso e livre das fronteiras modernas, todos os conflitos locais 
remetem diretamente à ordem imperial e confundem os limites 
entre as relações internacionais e a política interna. 
 Não por acaso, vemos uma reiteração de políticas 
intervencionistas, principalmente por parte dos Estados Unidos, 
fundamentadas no mal absoluto representado pelo inimigo 
terrorista: retirando o inimigo da esfera política e universalizando-
o, contrapondo-o ao discurso também universal dos direitos 

humanos 39 , concretizam o poder de polícia que fora incubado 
durante a Guerra Fria e que, depois dela, vem exercendo-se 
contemporaneamente como regra, e não como exceção40, pois, no 
Império, 
 

como se trata de um sistema biopolítico expansivo e inclusivo, toda 

a população global tende a tornar-se necessária ao poder soberano, 
não só como um conjunto de produtores, mas também como 
consumidores, usuários ou participantes do circuito interativo da 

rede. O Império cria e domina uma sociedade verdadeiramente 
global que se torna cada vez mais autônoma, ao passo que o 
Império depende cada vez mais dela41. 

                                                 
os atos daqueles que o buscam, querem-no ou pretendem destruí-lo ou derrubá-lo. O ‘poder 

constituinte’ provém apenas dessa segunda categoria, e não deve ser confundido com os atos daqueles 
que detêm institucionalmente o poder de exceção, o poder de suspender as garantias legais e o poder 

da ditadura”. NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Multidão, p. 455. 

39 “No frigir dos ovos, os direitos humanos foram transformados de um discurso de rebeldia e 
divergência em um discurso de legitimidade do Estado”. DOUZINAS, Costas. O fim dos direitos 

humanos. Trad. Luzia Araújo. São Leopoldo: Unisinos, 2009. 

40 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. Trad. de Iraci D. Poleti. 2ª ed. São Paulo: Boitempo, 2004. 

41 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Multidão, p. 420. 



Guilherme de Brito Primo | 135 
 

 
 Consequentemente, esse novo tipo de guerra torna os 

limites espaciais e temporais indeterminados, pois está vinculada 
intrinsecamente ao caráter biopolítico de produção e reprodução, ou 
seja, “uma guerra para criar ou manter a ordem social não pode ter 
fim. Envolverá o contínuo e ininterrupto exercício do poder e da 

violência”42. 
 As guerras no âmbito do Império, portanto, expõem o 
caráter biopolítico de totalização da vida; a vida nua, o 
gerenciamento da sobrevida, fazem parte das técnicas de 
governamentalidade e estão vinculadas à lógica biopolítica de 
trabalho imaterial que possibilitou a solidez do Império em âmbito 
global, o qual abarca todos os espaços da vida e busca, a partir de 
uma multidão produtiva, reproduzi-la em sua lógica de mercado 
mundial. 

 
Conclusão 
 
 Nosso estudo buscou realizar uma contraposição entre as 
concepções acerca do fascismo, tanto na obra de Theodor Adorno 
quanto nos estudos de Antonio Negri. De um lado, na visão adorniana, 
poderíamos explicar o fascismo a partir de uma análise psicanalítica, 
ressaltando a estrutura formada entre o discurso dos agitadores e as 
próprias características psicológicas da massa; para o autor, o vínculo 
erótico sinteticamente construído pelos demagogos fascistas torna-se 
possível pelo declínio do indivíduo numa sociedade industrializada, na 
qual a cultura de massa expropria as capacidades de autonomia e 

espontaneidade dos indivíduos. Sendo assim, a irracionalidade fascista 
torna-se racional do ponto de vista pulsional, gerando um ganho 

narcísico em seus seguidores e possibilitando todas as atrocidades 
experienciadas pela humanidade durante o século XX; o fascismo, 

                                                 
42 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Multidão, p. 35. 
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então, apresenta-se como uma expressão da própria massa e não como 
um fenômeno extrínseco. 

 Para Negri, no entanto, a totalização da vida pode ser explicada 
com o advento do Império e a produção e reprodução da vida tornada 
possível pelo crescimento do trabalho imaterial, decorrente de impulsos 
da própria multidão. Conforme o autor, a partir do aprofundamento da 

noção de biopolítica, podemos explicar a solidez do paradigma imperial, 
o qual capitaliza as diferenças e transforma-as em mercadorias, a partir 
da própria multidão que conduziu a este novo paradigma. Neste novo 
campo, também as guerras possuem papel fundamental na modulação 
do ambiente político global, gerenciando e produzindo a vida. 
 Assim, realizando uma tentativa de aproximação entre as duas 
visões, poderíamos, talvez, entender o vínculo erótico que hoje se 
expressa: se, na leitura adorniana, tal vínculo se dá na imagem do líder 
a partir do inconsciente, possibilitado pela cultura de massa, talvez hoje 

o vínculo seja produzido, precisamente, em um não-lugar; em outras 
palavras, a relação amorosa que coopta o indivíduo 
contemporaneamente pode ser explicada pela biopolitização da vida em 
todos os níveis de produção e reprodução, transformando todas as 
dimensões da existência em mercadoria, sejam os afetos, a cultura ou a 
própria guerra. 
 O fascismo, então, insere-se na própria lógica consumista e 
descartável da contemporaneidade, transformando as relações sociais 
em produtos. Não como o velho fascismo de outrora, que operava a 
partir da exclusão, mas, justamente, incluindo as diferenças e 
colocando-as, todas, numa prateleira, embaladas e etiquetadas. 
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La Belle Indifférence direcionada ao outro 

 
Luciano Só1 

 
 

Seguindo o caminho de Adorno em, Ensaios sobre psicologia 
social e psicanálise2, é possível aprofundar alguns pontos por ele 
levantados na teoria das pulsões e  a teoria do inconsciente na 
relação de uma psicologia social. Sobre a dialética de Adorno sobre 
indivíduo e grupo faremos um olhar para o individuo desejante 

marcado com sua relação externa e analisaremos se esse aparelho 

psíquico, do ponto de vista de um fator paranoico da psique, pode 
se distanciar dos afetos de tal forma quanto refere o autor um estado 
psicótico de relacionamento com o mundo externo e a sociedade.  

Na histeria existe um distanciamento do que é dito e aquilo 
que é sentido pelo corpo. A histérica que era observada no século 
XIX dissociava a sua realidade psíquica e suas fantasias eram 
reprimidas e convertidas em um sintoma, era sua defesa de 
sentimentos perturbadores que ela não queria entrar em contato. A 
percepção desta dissociação é denominada histeria conversiva, 
traduzida em um ato conversivo onde o corpo emite uma mensagem 
de que algo não vai bem. Nas consequências físicas isso fica muito 
evidente e claro, mas também existe um resultado para estrutura 

psíquica de isolamento do sofrimento. O afeto convertido em um ato 
físico, mesmo que afecção extremada, não simboliza totalmente, o 
sintoma ou o sofrimento é a expressão externa de sofrimento. Com 

                                                 
1 Psicólogo e Mestrando Filosofia PPG/PUC-RS 

2 Adorno, T. W. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise. São Paulo: UNESP, 2015 
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a característica de parcialidade há certo alívio no enclausuramento 
do sofrimento em um sintoma físico. 

Desde seu projeto Freud rastreava a interação do ser 
humano na experiência externa e seus resultados na estrutura 
psíquica ainda não bem delimitada que ele vislumbrava. Essa via 
dupla de ação e reação fez com que o pesquisador chegasse ao ponto 

da quantificação dos afetos e seus traumas por excessos. Esses já 
eram bem conhecidos e tinham uma ligação direta com o fato 
traumático possibilitando observar a ação direta dos sintomas 
relacionando com o estrito tempo do acontecimento. A localização 
do trauma não fica definida sem uma escuta ampliada da história da 
paciente, não é de uma forma direta que será possível fazer a 
descrição complexa das perturbações e recalcamentos. Nos seus 
estudos e descrevendo o seu primeiro caso onde aplica técnicas 
modificadas para um caso histérico, com Elisabeth Von R., a palavra 

e a escuta começam a tomar a importância nos tratamentos. 
“Ela parecia inteligente e mentalmente normal, e suportava 

seus problemas, que interferiam em sua vida social e seus prazeres, 
com ar alegre - a belle indifférence dos histéricos, como não pude 
deixar de pensar”3. Essa era a descrição de Freud para a sua paciente 
que apesar das dores e seus enrijecimentos comunicados pelo corpo 
seguia sua vida sem ter condições de revelar o segredo de seus 
desejos proibitivos. Em teoria, Freud sustenta que o aparelho 
psíquico tem a tendência ao princípio da constância e as 
manifestações das excitações, sejam através do corpo ou de forma 
mais direta, são os “escapes” de afeto para o retorno a esse sonhado 
desejo de plenitude. 

Esse caminho que Freud tomou ao modificar a técnica que 
vinha desenvolvendo com Breuer, e que tinha visto muitos casos 

com Charcot, fez com que ele abrisse uma porta para o 

                                                 
3 Freud, Sigmund. Breuer, J (1893-1895) Estudos sobre a histeria. In: Obras completas Sigmund Freud. 

Rio de Janeiro: Imago, 1996, volume II. Pg.166 
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desconhecido. Assim foi durante toda a sua vida pela busca de algo 
que o intrigava. 

 

A verdade é que o diagnóstico local e as reações elétricas não levam 
a parte alguma no estudo da histeria, ao passo que uma descrição 
pormenorizada dos processos mentais, como as que estamos 

acostumados a encontrar nas obras dos escritores imaginativos, 
me permite, com o emprego de algumas fórmulas psicológicas, 

obter pelo menos alguma espécie de compreensão sobre o curso 
dessa afecção. Os casos clínicos dessa natureza devem ser julgados 
como psiquiátricos; entretanto, possuem uma vantagem sobre 

estes últimos, a saber: uma ligação íntima entre a história dos 
sofrimentos do paciente e os sintomas de sua doença - uma ligação 
pela qual ainda procuramos em vão nas biografias das outras 

psicoses.4  
 

 Nas experiências conjuntas de Freud e Breuer fica claro para 

eles que a carga de afetos precisa de um caminho e seus excessos 
devem ser descarregados de alguma forma. O método catártico foi a 
via de escape encontrada para as novas possibilidades de tratamento 
das pacientes. Além do sofrimento psíquico, vindo da queixa das 
pacientes, um sintoma físico era intrigante aos médicos da época. 
Sintomas esses advindos de uma impossibilidade de descarregar os 
excessos de afeto. A ab-reação tomava o caminho do corpo e por ele 
era comunicado através de uma chamada conversão histérica e um 
estado psíquico dissociativo de resultados corporais. Na forma de 
uma torção de um braço, de uma cegueira, ou uma dor enrijecendo 
um membro, ou uma curvatura nas costas, os pacientes adotavam 
uma postura denominada “La Belle Indifférence”5, Freud nos conta 

que Charcot chamava assim a estranha indiferença do paciente com 
o sintoma que surgia de forma grandiosa e supostamente de 
sofrimento e não seguia cursos normais de um “estrangulamento de 
afetos” onde a ordem seria esperada de um espanto ou uma 

                                                 
4 Idem Pg.189 

5 idem 
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preocupação pelo acontecimento físico da conversão. O termo 
“Besetzung”, Catexia, surge na psicanálise mais tarde para explicar 

essas cargas de energias no aparelho mental e suas excitações. Nesse 
ponto o termo fica restrito as ações psicológicas, impedindo 
qualquer ideia de um análogo fisiológico que foi abandonado por 
Freud. 

Sobre o princípio da constância, Freud vai retomar em Além 
do Princípio do Prazer: “O aparelho mental esforça-se por manter a 
quantidade de excitação nele presente em um nível tão baixo quanto 
possível, ou pelo menos por mantê-la constante”6. Seguimos um 
caminho de direção de afetos e de catexia, como Freud fez, em seus 
estudos e podemos sempre questionar o sistema causa e efeito. A 
causa histérica não pode ser delimitada muitas vezes por um fato 
traumático e sua reação de imediato observada. O fator quantitativo 
e de frequência entra na equação sintomática para que possamos 

entender o retorno da exterioridade de um sintoma e a causalidade 
no aparelho psíquico tomando forma no isolamento para alívio de 
sofrimentos repetidos e com potência a causar danos duradouros.  

Nesse sentido Freud vai introduzir o termo reminiscência 
dos histéricos: 
 

Podemos inverter a máxima “cessante causa cessat effectus” 

|“cessando a causa cessa o efeito”| e concluir dessas observações 
que o processo determinante continua a atuar, de uma forma ou 
de outra, durante anos - não indiretamente, através de uma 

corrente de elos causais intermediários, mas como uma causa 
diretamente liberadora - da mesma forma que um sofrimento 
psíquico que é recordado no estado consciente de vigília ainda 

provoca uma secreção lacrimal muito tempo depois de ocorrido o 
fato. Os histéricos sofrem principalmente de reminiscências.7  

                                                 
6 Freud, Sigmund. (1920) Além do princípio do prazer Edição Standard Brasileira. In: Obras completas 

Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996, volume XVIII.  pg.19. 

7 Freud, Sigmund. Breuer, J (1893-1895) Estudos sobre a histeria. In: Obras completas Sigmund Freud. 

Rio de Janeiro: Imago, 1996, volume II. Freud 1906, prefácio de nova edição dos Estudos preliminares 

de 1893. Pg.43 
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 Nesse ponto é possível sensibilizar com a dor do histérico e 

sua memória de ocorrências que levam ao sofrimento. De outra 
forma podemos pensar que mesmo na neurose e na histeria os 
estados de isolamento psíquico e de conversão são capazes de um 
total distanciamento de fatores estressores causadores de tormento. 

Poderíamos comparar tal deslocamento e cisão como em um ato 
psicótico, mas sem o grau de desestruturação do psicótico. O 
sintoma conversivo neurótico encerra e isola fazendo a contenção 
para um caminho de total destruição. 

Adorno fala sobre um tipo de psicose, mas logo em seguida 
diz: “Quanto mais nos aprofundamos na gênese psicológica do 
caráter totalitário, tanto menos nos contentamos em explicá-lo de 
forma exclusivamente psicológica, e tanto mais nos danos conta de 
que seus enrijecimentos psicológicos são um meio de adaptação a 

uma sociedade enrijecida.”8 
Uma das formas de suportar esse enrijecimento referido por 

Adorno é o discurso queixoso do ressentido. O ressentimento que 
não chega ao ponto depressivo de reflexão nem culpa. Essa queixa é 
próxima da paranoia de escolha do objeto de rechaço para aquele 
que o impede. É escolhida uma direção de sua frustração não 
depressiva. Um afeto que vai em direção externa e retorna em 
conversão, atinge o próprio ser queixoso. A conversão desta forma 
em ato de rechaço escolhe objetos externos, é a forma de ab-reação 
para conversão no discurso deslocado, absurdo, desumano. O 
sujeito ressentido não aceita o que aconteceu com ele, vive como um 
injustiçado, um ser privado de seus desejos e seu enfrentamento 

narcisista torna-se problemático. O ressentimento atuado pela 
indignação do que lhe é privado tem o poder de retaliar o outro que 

se impõe como obstáculo entre esse sujeito molestado em seu ideal 
desejante no mundo. 

                                                 
8 Adorno, T. W. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise. São Paulo: UNESP, 2015. Pg.198 
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Outra manifestação deslocada do ressentimento é uma 
negação a ação e preferência de não participar de qualquer ato 

social, não manifestar sua opinião é uma escolha de conluio com seu 
sofrimento que não será manifestado. A ruminação é um frequente 
possível de ser produzida através do ressentimento. Esse 
mecanismo é bem conhecido nos processos de alívio de ansiedade 

nos obsessivos compulsivos. Uma ideia volta a mente 
imediatamente para reparar um caminho de destrutividade 
iminente. Esse ato contínuo da ruminação é para espiar qualquer 
culpa de acontecimentos trágicos que possam vir a acontecer e que 
o neurótico quer se livrar por esse ato repetitivo mental.  

Chegamos assim ao discurso do ódio como referência ao ato 
conversivo da linguagem de um ressentido. O neurótico amplia seu 
distanciamento antes convertido em sintoma no corpo para o que 
está além da sua boca. Esse neurótico não sente nenhuma culpa 

quando profere suas dores em alvo definido e escolhido para abarcar 
os males do mundo. A resolução neurótica histérica de uma 
conversão no corpo agora se dá em palavra, assumindo o mesmo 
ato simbólico de descarga e alívio no sofrimento psíquico. E tão bem 
é sucedida essa conversão que se torna na intrigante “Belle 
Indifférence” onde não se localiza um sinal de constatação de que 
algo está muito errado nesse caminho de desafogar os afetos 
estrangulados. É apenas uma descarga deslocada com direção 
definida ao outro. 

Dentre outras consequências deste mecanismo de defesa é o 
ato de obediência onde podemos destacar inúmeros exemplos na 
sociedade ou em experimentos psicológicos. Em julgamentos de 

trabalhadores do campo de Auschwitz, eles sendo da SS ou não, a 
alegação de sua inocência era que eles não faziam parte do 

extermínio e do horror, pois eles apenas seguiam ordens. Na história 
da psicologia o experimento de Milgram sobre a obediência nos 
informa plenamente de como é possível o ser humano adotar essa 
postura de distanciamento e total dissociação dentro de uma 
estrutura neurótica comum. Com total abstinência de valores 
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morais, religiosos e com diferentes populações os resultados dos 
mais de 18 diferentes arranjos experimentais serão sempre os 

mesmos. O ser humano é capaz de seguir cegamente, nesse caso pela 
minha hipótese conversiva neurótica, uma “Belle Indifférence”, e 
com disposição e sem demonstrar aflição, uma instrução para a 
atrocidade que tem por comando uma autoridade. Um ato de 

obediência também traz um distanciamento da realidade onde 
haverá a imunidade para o sofrimento na relação empática com o 
outro. 

No campo das diferenciações de psicótico e neurótico a 
busca me parece propor uma quantificação de níveis de patologia. 
Algo que possa responder sobre as pessoas mais doentes e 
desintegradas do ponto de vista da classificação das doenças mentais 
e suas consequências no indivíduo e na sociedade. Sobre o artigo de 
Koestler, no capítulo Observações sobre política e neurose, Adorno9 

coloca em dúvida a neurose proposta para os “Caracteres vinculados 
à autoridade”, na sua perspectiva de defeitos psicológicos a direção 
de diagnóstico seria de uma psicose. Esses aspectos delirantes 
referidos como próprio do psicótico verificamos também no 
neurótico. A paranoia, que é um sintoma possível no ataque 
persecutório promovido ao Ego do psicótico, também pode estar 
presente no Ego não desintegrado. Poderíamos pensar que um fator 
psicótico se instaura em uma racionalidade na escolha de objeto de 
ataque e repulsa, promovendo desta forma um ato conversivo 
discursivo de disputa onde essa estrutura neurótica é da mesma 
forma atacada tanto quanto em uma estrutura psicótica.  Freud, 
ainda no Estudos sobre a Histeria, salienta a condição análoga da 

linguagem e do ato10, assim referendando uma possível hipótese do 
discurso apresentar características de uma conversão neurótica que, 

em vez de encontrar a via de escape pelo ato ter a resolução de ab-

                                                 
9 Adorno, T. W. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise. São Paulo: UNESP, 2015. Pg.197 

10 Freud, Sigmund. Breuer, J (1893-1895) Estudos sobre a histeria. In: Obras completas Sigmund 

Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996, volume II. Pg.44 
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reação pela palavra. Na complexidade discursiva do neurótico a 
busca paranoica de um objeto alvo de ódio é o sintoma para aquilo 

que foi sentido como ressentimento de estar no mundo. 



 
 

 
Chamados a ser humanos 

 
Luis Alberto Méndez Gutierrez1 

 
 

A intenção deste artigo é aproximar Levinas e Freud a partir 
do primeiro movimento que se faz no processo de construção da 
ideia de pessoa humana. Para nós, desde o primeiro movimento e, 
consequentemente, os próximos estágios das relações humanas, 
teremos um ser humano integrado e inaugurando uma ética como 

responsabilidade. Do contrário teremos grupos de pessoas 

massificadas pela cultura, por seitas políticas, religiosas e ou 
econômicas, que se servem destas pessoas, que estão ainda nesse 
primeiro estágio de relação ou de construção, para se afirmar como 
sistemas perversos. A seguir incluímos um contexto desses dois 
autores e os trazemos para o presente, onde os grupos fechados se 
disseminam sem nenhuma ética de responsabilidade para com o 
outro diferente. 

 
Levinas 
 

O eu para viver em si mesmo tem que viver no mundo, sair 
de si mesmo e ir ao encontro da comida, dos objetos para depois de 

alimentado do mundo que o rodeia, voltar a si. Neste intervalo de 
tempo o eu se estende e se permite um alargamento de si, preenche 
o espaço que o separa do mundo na sua primeira experiência de 
‘desatolar’ de si2 guardando relação com o que Levinas vai dizer 

                                                 
1Luis Alberto Méndez Gutierrez. Licencidado em Filosofia (PUCRS), Bacharel em Teologia (ESTEF), 
Mestrando em Filosofia (PUCRS). 

2 SUSIN, L. O Homem Messiânico. p. 36. 
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acerca da primeira experiência que o eu faz com o mundo é uma 
relação de gozo3. Há uma relação egoísta com os objetos e com a 

vida até a satisfação de todas as necessidades. A felicidade está na 
satisfação de todas as necessidades. A felicidade de uma vida está na 
realização de uma alma satisfeita que tenha satisfeito todas as 
necessidades da alma 4.  

 Nesta primeira experiência que o eu faz na sua relação com 
o mundo, aqui desde que se começa a nascer, na sua fruição, no 
gozo, na saída do solipsismo e que começa o contato com o mundo 
dando-lhe alegria de viver. O primeiro contato com o mundo é de 
felicidade, de estar no paraíso. Segundo Levinas a primeira 
experiência de estar no mundo é de felicidade e plenitude de estar 
no ser5. 

O eu no começo não tem consciência do mundo, sua 
experiência não é de sujeito-objeto consciente de saber, a primeira 

experiência é de gozo, viver do mundo, dos objetos. 6 O mundo entra 
no eu pela boca, o eu se alimenta do mundo. A primeira relação com 
o mundo não é por meio do olhar, mas, através da mão, da boca e 
dos alimentos, o mundo no primeiro momento é dado como 
alimento. Tudo é alimento, a luz, a natureza, a música, os cheiros. 
Porém, tudo se dá a conhecer pela boca quando os olhos ainda estão 
fechados sem dar-se conta que vêm. À medida que se vai 
consumindo , se nutre, saboreia e se afirma no mundo, a boca seria 
o primeiro ser no mundo 7 . 

As coisas são meio que nos levam até o alimento que é o que 
nos dá felicidade, o alimento que o eu vibra na fruição corpórea ao 
mundo8. Tudo isto se dá na primeira saída que o eu faz para o 

                                                 
3 LEVINAS. E. Totalidade e Infinito. p. 124. 

4 LEVINAS. E. Totalidade e Infinito. p. 105-6. 

5 LEVINAS. E. Totalidade e Infinito. p. 117-8. 

6 SUSIN. L. O Homem Messiânico. p. 36. 

7 SUSIN. L. O Homem Messiânico. p. 36. 

8 LEVINAS. E. Totalidade e Infinito. p. 123-4. 
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mundo, esta experiência que o eu faz é necessária. O que movimenta 
a saída na busca de alimento é a necessidade de satisfação da fome. 

A pulsão que provoca a fome e a necessidade de ter energia para 
viver, porque a fome está no eu e a satisfação está fora dele. O 
alimento é exterior, está no mundo que é possível sair na sua busca, 
ele é real. O alimento que é exterior ao eu que é outro até que é 

consumido e se torna eu. Toda forma de gozo tem como estrutura 
fundamental a alimentação9. 

Aqui, nos parece, Levinas fala do conceito de necessidade 
opondo-se ao de desejo. A necessidade surge no momento negativo 
do eu, necessário para a satisfação da fome e necessário para a 
felicidade e o gozo. A necessidade surge no momento da pulsão, da 
saída em busca de satisfação. A necessidade é o primeiro movimento 
do mesmo que é dependente em relação ao outro exterior. 
Dependente porque tem frio, fome, sede. São as necessidades que 

fazem parte de mim mesmo e enquanto dependente do outro10. É 
necessário este momento para a felicidade, na privação, na falta de, 
se cria o movimento, que é um movimento feliz porque é de 
promessa de satisfação da fome. A fruição é uma exaltação, o 
momento mais alto de satisfação das necessidades, a cada 
necessidade há vontade de satisfação que aparece na fruição.11 O 
prazer começa na fome, na falta e nesse momento começa a 
ansiedade pelo prazer que dá a satisfação da fome. O gozo está não 
somente no momento de consumir o alimento, mas no trabalho que 
dá obter o alimento, o prazer começa no trabalho que dá chegar e 
no esforço que o eu tem para chegar ao alimento 12. 

A fruição é a produção de alguém que nasce na eternidade, 

que vive do mundo e pega o que precisa e volta e fica na sua casa. A 
fruição, e a experiência sensível são necessárias para a relação com 

                                                 
9 SUSIN. L. O Homem Messiânico. p. 37. 

10 SUSIN. L. O Homem Messiânico. p. 107. 

11 LEVINAS. E. Totalidade e Infinito. p. 130. 

12 SUSIN. L. O Homem Messiânico. p. 38. 
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outrem13. O interesse do eu neste momento não é de posse, mas 
somente de satisfação. A plenitude está no satisfazer a necessidade 

de alimentar-se, o gozo está em consumir, depois ele retorna a si 
mesmo e fica em repouso em si. Pela consumação se retorna a si até 
que novamente a fome o pulse a sair novamente em busca do 
alimento que o fecha no seu egoísmo, que deve ser dito que aqui, o 

egoísmo não é moral. É um egoísmo necessário para a gênesis do eu 
14 . 

Segundo Levinas para que o eu se torne sujeito é necessário 
que passe pelo processo de sair de sua comodidade e da atitude de 
ficar olhando a si próprio. Ninguém vive de si mesmo, nem se gera 
a si mesmo como sujeito autônomo. Quando o eu está tranquilo 
vivendo de si, vive isolado até o momento em que o mundo externo 
o invade. Nesse momento traumático o eu percebe que não está só, 
começa assim a existir o tempo, começa a perceber que a comida lhe 

falta e que não pode viver sem o exterior. Percebe que precisa sair 
de si, é uma questão de sobrevivência. O primeiro impulso é de 
usufruir, usar, se apossar, alimentar-se, querer viver, o movimento 
é instintivo. Com o tempo depois de sair várias vezes de si para 
buscar o alimento que está fora, ele começa a constituir-se como 
sujeito. 

O que gostaria de destacar neste breve artigo é que nos dois 
autores, ao que nos parece, o primeiro movimento que o eu faz para 
se tornar sujeito consciente é de puro instinto de sobrevivência. A 
relação é de interesse, de alimento, de uso. Não há consciência, não 
pensa, só quer existir, pega o que precisa e volta satisfeito, não há 
moral nem relação ética. 

  

                                                 
13 LEVINAS. E. Totalidade e Infinito. p. 140-1. 

14 SUSIN. L. O Homem Messiânico. p. 39. 
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Freud 
 

Em Freud o eu é um dispositivo que está destinado a obter 
satisfação e evitar qualquer desprazer e angústia que tem no 
primeiro momento do contato com a realidade. O eu é um sistema 
aberto que está interagindo constantemente com o mundo exterior 

e que a partir deste momento começa a se desenvolver. Na tese 
doutoral de Eneida Cardoso Braga encontramos a ideia de Freud de 
que o eu vai formando-se pelas vivências adquiridas nas 
representações, das diferentes imagens que no tempo vai 
adquirindo do mundo, que com o conhecimento e a consciência 
depois vai organizando esse conhecimento para elaborá-los 15.  

A criança quando bebê não se reconhece como um eu e para 
consolidar-se como tal, precisa de uma ação que poderia chamar de 
instinto de saída, em busca de algo que não tem em si mesmo e que 

tem que vir de fora, do exterior para o interior. Se cria um primeiro 
movimento do choro pelo desconforto. A fome aparece quando não 
tem mais o seio que o alimenta e lhe da proteção, aconchego, calor, 
cuidado e segurança. Na falta dele começa a procura pela fome, a 
falta de tudo isso o que lhe era indiferente e exterior se torna 
necessário 16.  

A criança reconhece que o objeto é um não eu, por isso ela tem 
a capacidade de estabelecer um tipo de relação afetuoso com o 
objeto, criando, imaginando e inventando o objeto17 que vai levar 
com sua própria mão à boca cada vez que ela sente necessidade ou 
insegurança. Os objetos são uma defesa contra a ansiedade. A 
criança se dá direitos sobre os objetos e os adultos concordam com 

que os objetos sejam acariciados, amados, destruídos e até odiados 
pela criança. Mas devemos destacar que para as crianças esses 

objetos são importantes enquanto cumprem a primeira função de 

                                                 
15 BRAGA. E. Trauma, Paradoxo, Temporalidade. p. 39. 

16 BRAGA. E. Trauma, Paradoxo, Temporalidade. p.33-4. 

17 WINNICOTT.D. O Brincar e a Realidade. p.7. 
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satisfazer a necessidade, depois com o tempo são esquecidos. Neste 
momento a criança passa a distinguir entre fantasia e fato, entre 

objetos internos e externos 18. 
Os objetos para a criança devem e são reais e depois de serem 

usados por elas geralmente são destruídos, sempre que sejam 
externos a ela. Porém, não quer dizer que eles não sejam 

importantes para a criança. A destruição, ou intento de destruição 
lhe confere valor de existência. Amar e ser feliz com os objetos, 
levam a criança a usar e destruir o objeto e continuar usando o 
objeto que sobreviveu ao ato agressivo. Estes estímulos que 
funcionam como enormes energias vindo do lado de fora como 
amostras do mundo externo provocando quantidades, mesmo que 
sejam mínimas, de energia, de falta de, fome, são absorvidas em 
quantidades pequenas através do eu, o eu faz o contato pela 
necessidade que pega o necessário para viver e volta e se fecha em 

si. O eu tateia o mundo externo e se retira dele 19. 
Para Freud o período do narcisismo é a etapa da relação com 

os objetos e é um momento de busca da autonomia e auto-
suficiência, sendo fundamental para a constituição do eu. Muitas 
vezes a mãe deve estimular a atividade pulsional fazendo com que a 
criança queira pegar os objetos e queira experimentá-los, trazê-los 
para si, satisfazer a carência da falta da mãe. Com este sentimento 
da falta e ausência da mãe que a criança vai buscar fora dela a 
satisfação reconhecendo que os objetos são um outro fora dela e este 
processo é importante para o desenvolvimento da sua autonomia 20.  

É pelo vazio, pela falta de, pela ansiedade, pela fome que a 
criança tem que se colocar em abertura para sair ao encontro de 

uma novidade que vai satisfazer a sua fome. Os dois autores nos 
falam sobre esta falta de, usam desejo e necessidade. Acreditamos 

que os dois conceitos se aproximam muito e ambos traçando alguns 

                                                 
18 WINNICOTT. D. O Brincar e a Realidade. p.7. 

19 FREUD. S. Além do Principio do prazer. p. 37. 

20 BRAGA. E. Trauma, Paradoxo e temporalidade. p. 45. 
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aspectos em comum em uma ideia geral. A busca pelo mundo 
exterior, pelo ser, que é, que leva ao encontro com o outro fora do 

eu. Esta experiência segundo os dois autores é traumática, mas 
necessária, sem ela não há possibilidade de constituição do eu como 
sujeito. Para poder falar do eu, necessariamente temos que 
encontrar o outro 21.  

Porém, a pessoa pode ficar nesse primeiro estágio sem se 
constituir como sujeito autônomo e fica infantilizado, egoísta sem se 
relacionar com sujeitos, criando relações fechadas, esdrúxulas, 
doentias que mostram como a pessoa está na primeira fase do 
movimento impulsivo da relação. Como consequência tem culturas, 
meios sociais que não se constroem como pessoas humanas 
integradas e como sujeitos. Na sociedade atual temos muitas pessoas 
que ficam nesse estágio, são pessoas manipuladas, limitadas 
intelectualmente, emocionalmente e com limitações em termos do 

relacionar-se com os outros. 
 

Cultura de massas hoje 
 

A sociedade tem gerado pessoas que não tem autonomia, 
enaltecem líderes populistas, ditadores sem perceber que para estar 
fora da submissão de qualquer manipulação do sistema tem que 
estar fora do grupo massificado (e alienado) que funda essa 
autoridade. O grupo massificado ama os líderes e se vê neles, se 
identifica neles. Sem perceber que eles não têm nenhuma proposta 
positiva em vista do bem comum. Freud nos diz que o líder precisa 
operar milagres, ser salvador da massa, dessa maneira o eu abdica 

dele mesmo e assume o ideal da massa. Na massa o indivíduo nunca 
aparece, porque a massa manipulada lhe dá solidez, fortaleza e 

coragem. É mais fácil sentir-se forte e corajoso na massa que 
individualmente22 . 

                                                 
21 BRAGA. E. Trauma, Paradoxo e temporalidede. p. 45. 

22 ADORNO. T. Ensaios de Psicologia e psicanálise. p. 60. 
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Estar na massa é estar no que Levinas chama de il y a, um 
vazio da não existência, é o barulho no silêncio, o indivíduo não 

existe na massa, é um horror. As pessoas não sabem o que fazem 
nem seu motivo, é um desastre, um estado do que poderíamos dizer 
de insônia porque não há um eu consciente 23.  

Pensamos que a cultura de massa que temos hoje é muito 

acentuada e grande parte das pessoas vive manipulada, sem 
informação, sem consciência e sem crítica. Vive para consumir sem 
saber o que está consumindo assim como a experiência do eu que 
sai em busca do alimento que está fora e usufrui do meio de forma 
egoísta sem consciência, é aquilo que consome, mas sem continuar 
o processo de tornar-se um eu autêntico e autônomo. Saindo do há 
levinasiano, do não sentido e deparar-se com o outro para ter uma 
relação social consciente e clara numa relação desinteressada e 
responsável 24.  

Como consequência temos a volta de sistemas perversos que 
são abalados pelas massas, que marcaram a humanidade como por 
exemplo, o fascismo e o nazismo que não cria nada, somente recria 
compulsivamente25.  

O fascismo só é possível como massa, sem fim político 
sensato, o que importa é uma massa violenta que lhe dá autoridade. 
Sem muita racionalidade, traz para o presente algo do passado, 
arcaico e o coloca na civilização impondo-o e reproduzindo-o com 
aprovação sempre da massa. A civilização é usada de uma maneira 
errada, porque tem condições de pensar e ser consciente, mas, está, 
ao contrário, à serviço de grupos econômicos, não está interessada 
em criar diálogo ou discussões para uma transformação social em 

busca do bem comum. A massa que segue o líder fascista e o apóia 

                                                 
23 LEVINAS. E. Ética e infinito. p. 34. 

24 LEVINAS, E. Ética e infinito. p. 36-7. 

25 ADORNO. T. Ensaios de psicologia e psicanálise. p. 73. 
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é irracional, mas está convicta porque cria com o líder um vínculo 
até erótico, criando assim uma identificação 26.  

É na idealização que os indivíduos que fazem parte da massa 
que o líder fascista consegue novos seguidores manipulados, que o 
amam sem perceber que para o líder não há nenhum vínculo com o 
indivíduo que faz parte da massa, porque ele não ama ninguém. 

Devemos entender que por via da racionalidade e do estatuído não 
se resolve estas questões 27.  

Não há relação com o diferente, não está no horizonte a 
diferença porque a relação é básica, de usufruir, o outro é somente 
para usufruir dele para seu proveito. Há uma tendência de perversa 
de pisar nos outros, rebaixá-los, crescer às custas da destruição dos 
outros, minorias fracas e desamparadas são violentadas e 
destruídas, se tornaram uma ameaça. O importante é confrontar, 
ser violente, ser contra o diferente sem perceber que uma coisa é 

confrontar para acolher e crescer e outra é ser violento 28.  
Há uma cultura de ódio porque é a via mais fácil de conseguir 

adeptos através da cultura de massa alienada, aceita com convicção 
qualquer informação ainda que não tenha nenhuma veracidade de 
conhecimento, desinformados, os indivíduos manipulados formam 
a massa. O líder fala com convicção e de forma eufórica e conseguem 
enganar toda a massa29.  

Se falamos do nazismo podemos perceber uma característica 
diferente, já que o mesmo sempre foi claro no seu objetivo e com 
aquilo que faria para chegar ao objetivo que se tinha marcado. Seu 
objetivo era claro para facilitar que aqueles que simpatizavam com 
ela tivessem clareza ao aderirem. O nazismo nunca fingiu o que era, 

ele sempre diz a verdade. No caso de Hitler tinha um ‘carisma’ para 
atrair adeptos, não necessariamente a sua proposta tinha conteúdo 

                                                 
26 ADORNO. T. Ensaios de psicologia e psicanálise. p. 62-3. 

27 ADORNO. T. Ensaios de psicologia e psicanálise. p. 66. 

28 ADORNO. T. Ensaios de psicologia e psicanálise. p. 73. 

29 ADORNO. T. Ensaios de psicologia e psicanálise. p. 70. 
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intelectual, praticamente usava racionalmente a sua irracionalidade 
sabendo como vender seu produto que sabe que não é de 

qualidade30.  
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A atualidade da educação emancipadora 

na perspectiva adorniana  
 

Olga Nancy P. Cortés1 
 

O pensamento aguarda que, um dia, a 
lembrança do que foi perdido venha despertá- lo 

e o transforme em ensinamento.2 
 
 

O emblemático início do século passado impôs a marca de 

seus acontecimentos de maneira irremediável na cultura ocidental, 
a tal ponto que o confronto com os próprios ideais aos quais a 
humanidade se viu exposta, sombreia a contemporaneidade. 
Inebriados com o século XIX, o “Século das Luzes”, e sua promessa 
encantadora de progresso, homens e mulheres vivenciaram o fim 
abrupto de uma época que se entendia promissora. Constrangida a 
se deparar com o lado obscuro e destrutivo da razão, a humanidade 
é confrontada não somente com os valores iluministas, mas, 
principalmente, com a premissa de racionalidade enquanto mola 
propulsora para o progresso social. Tal confronto traz à tona a 
radicalização de uma racionalidade imposta em atos de extrema 
irracionalidade. O desvelamento do lado bárbaro e cruel da 

humanidade revelado por Auschwitz impôs a condição de não negá-
lo. Contudo, o que observamos é uma sequência de atrocidades e 

genocídios ocorridos ao longo do século passado e agudizados no 

                                                 
1  Psicóloga, psicoterapeuta psicanalítica, doutoranda em Filosofia - PPG Filosofia/PUCRS. Contato: 

olga.cortes@acad.pucrs.br. 

2 ADORNO, T. W. Minima Moralia: reflexões a partir da vida danificada. Tradução Luiz Eduardo Bicca. 

São Paulo: Ática, 1992. p.70. 
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século atual. Em outros termos, o que aparece à luz do dia é a 
fragilidade de uma humanidade que busca nos traços da onipotência 

e do voluntarismo o alicerce para ditar normas e criar mundos, 
talvez em uma tentativa desesperada de proteger-se de si mesma.  

Ao mesmo tempo em que a beligerância se ergueu e continua 
se erguendo em níveis elevados de tensão e de ameaça à própria 

humanidade, os avanços científicos e tecnológicos emergem de 
forma inegável aprofundando desigualdades sociais e econômicas. 
Se por um lado a ciência e a tecnologia trazem benefícios 
consideráveis para vários setores da vida humana, por outro lado os 
desafios para a condição humana caminham na mesma proporção 
dos benefícios que usufrui. Na esteira da teoria crítica, pode-se 
colocar que o desafio contemporâneo está vinculado à supremacia 
da razão instrumental que prima pela robotização do ser. Tal 
supremacia tende a cegar homens e mulheres para o lado inverso 

que tais avanços carregam consigo. Encantados com as tecnologias, 
seduzidos com a ilusão do convívio em rede social, conformes ao 
miserável contentamento do breve contato in touch e curtidas do 
facebook, satisfeitos com a exposição narcisista, presos ao discurso 
informacional do estar in, o ser humano rapidamente subjuga-se à 
refinada armadilha que a cultura ocidental com seu capitalismo 
avançado elaborou para si mesma.  

Em última análise, pode-se dizer que a hibridez entre homem 
e máquina traz consigo a tendência a obnubilar nossa capacidade de 
pensar a respeito das consequências que isso pode acarretar nas 
nossas relações intra e intersubjetivas. Tal obnubilação encontra seu 
alicerce no forte apelo imaginativo que caracteriza a condição atual 

dessa hibridez, o que possibilita a adesão cega aos seus encantos. 
Salienta-se, assim, a primazia da racionalidade técnica à qual 

estamos diuturnamente expostos e, perante a qual, pouco 
conseguimos elaborar mecanismos de resistência e espaços de 
reflexão. Distraídos pelo sonho de liberdade momentânea e de 
democracia plena que nos é ofertado, ou melhor, vendido, na 
verdade nos encontramos atados “[...] a uma espécie de embriaguez 
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de superfluidade – superfluidez? – que prepara o terreno para toda 
a metafísica da razão instrumental, da transformação do humano 

em máquinas de consumo.” 3  Enquanto máquinas de consumo, 
terminamos por nos coisificar, esvaziando-nos de conteúdo. Com 
isso, torna-se possível inferir que a acomodação e a apatia podem 
ser consideradas os sintomas alarmantes de nosso tempo.  

Tal colocação encontra eco em Adorno e Horkheimer quando 
expõem que “[...] as mais íntimas reações das pessoas estão tão 
completamente reificadas para elas próprias, que a ideia de algo 
peculiar a elas só perdura na mais extrema abstração [...]” 4 . 
Constituídos que somos por cicatrizes herdadas, a reificação parece 
ser a expressão de uma lógica de sobrevivência assimilada 
irreflexivamente, a qual responde à tensão permanente que permeia 
a relação que construímos com a realidade. Na busca por uma lógica 
de sobrevivência que permita enfrentá-la, o clamor pela educação 

surge no seio da sociedade como um possível foco de resistência por 
meio da possibilidade de propor espaços reflexivos que permitam o 
surgimento de sujeitos críticos.  

Sinais dos tempos sombrios em que estamos imersos, pensar 
a respeito da educação vem de encontro às angústias de um tempo 
invertido, no qual o outro se torna mera lembrança de uma 
memória cada vez mais absorvida pela velocidade do tempo 
contemporâneo. Inseridos em uma sociedade cada vez mais 
especializada e tecnificada, a pergunta pela educação emerge como 
uma espécie de tábua de salvação. No fundo, é a pergunta pelo ser 
humano que ali reside implicitamente.  Perante tais considerações, 
é pertinente o alerta feito por Ricardo Timm de Souza a respeito da 

necessidade de, acima de tudo, compreender que o verbo educar é 

                                                 
3 SOUZA, R. T.. Walter Benjamin. In: ______. As fontes do humanismo latino: A condição humana 

no pensamento filosófico contemporâneo. v.2. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. p. 57. 

4 ADORNO, T. W. & HORKHEIMER, M. A Indústria cultural: o esclarecimento como mistificação das 

massas. In: ______. Dialética do Esclarecimento. Tradução de Guido Antonio de Almeida. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1985. p. 138. 
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afetado “[...] por incompreensões de todos os tipos.”5, sobretudo, 
atualmente, quando a tendência é assimilá-la à mercadoria. 

Enquanto mercadoria que responde aos apelos do mercado, a 
educação tende cada vez mais a ser reduzida a uma visão 
instrumentalista meramente operacional, a qual busca como 
resultado seres reprodutores do status quo vigente. Trata-se da 

busca da reprodução cega do sistema e seus ditames, nos quais 
estamos todos inseridos em alguma medida. Contudo, na busca por 
encontrar meios de resistência perante o dado e o aparentemente 
inevitável, buscamos neste artigo apresentar e discutir as 
considerações e reflexões a respeito da educação realizadas pelo 
filósofo Theodor W. Adorno. 

 
*** 

 

Marcado pessoalmente e intelectualmente pelas mazelas da 
guerra, o pensamento do filósofo a respeito do tema encontra-se na 
compilação de conferências e transcrições de entrevistas realizadas 
com Hellmut Becker e Gerd Kadelbach ao longo dos anos sessenta, 
publicado sob o título “Educação e Emancipação” (1995). Maar6 
refere-se a esses artigos como sendo a reunião do pensamento 
adorniano, talvez a consolidação de uma intensa trajetória 
intelectual. Instigado não somente a compreender como a sociedade 
do esclarecimento produz a barbárie, mas também em criticar a 
tendência da educação em somente propiciar a adaptação ao meio 
social vigente, o filósofo vê nela o caminho para a emancipação dos 
indivíduos subjugados, ignorados e ignorantes de sua condição. Tal 

emancipação cabe no escopo de uma compreensão crítica a respeito 
da sociedade, cuja possibilidade de reflexão pode ser ofertada por 

                                                 
5 SOUZA, R. T. Por uma pedagogia da alteridade: repensando a educação com Levinas. In: CARBONARI, 

P. C.; COSTA, J.A & DALMAS, G. Ética, educação e direitos humanos: estudos em Emmanuel Levinas. 

Passo Fundo: Instituto Superior de Filosofia Berthier, 2008. p. 29-40. 

6 MAAR, W. L. Prefácio. In: ADORNO, T.W. Educação e Emancipação. São Paulo: Editora Paz e Terra, 

1995. p. 7-11. 
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uma educação que ressalte o seu viés reflexivo para além do 
adaptativo. 

O ponto de partida das reflexões adornianas encontra-se 
nessas inquietudes filosóficas. Inseridas no âmbito da crítica radical 
à sociedade capitalista, tal filosofia acentua a apropriação da 
subjetividade alicerçada em uma ardilosa indústria cultural, a qual 

oferece a falsa ideia de acesso indiscriminado à cultura. Com isso, 
podemos colocar que Adorno e Horkheimer 7  compreendem a 
indústria cultural como sendo o ápice do mecanismo capitalista ao 
transformar a cultura em mercadoria, cujo objetivo final pode ser 
visto no sequestro do espírito por meio do consumo. Consolidação 
da reificação do ser humano, a indústria cultural exerce seu controle 
e dominação mediada pela diversão, pela apropriação do tempo livre 
e pela imposição subliminar dos desejos interesseiros dos 
proprietários da cultura.  

Nesse contexto, podemos colocar que a formação do indivíduo 
ganha relevância. Em sua obra, encontramos a análise que realiza a 
respeito da transformação sofrida na formação (Bildung) cultural do 
indivíduo na passagem da sociedade burguesa para uma sociedade 
capitalista. Zamora8 refere que os termos Bildung e Halbbildung 
utilizados pelo filósofo embora sejam de difícil tradução9, os mesmos 
podem ser compreendidos como sendo o projeto de formação 
cultural do indivíduo, no qual o primeiro responde ao projeto liberal 
burguês e o segundo a indústria cultural do capitalismo tardio.  

                                                 
7ADORNO, T. W. & HORKHEIMER, M. A Indústria cultural: o esclarecimento como mistificação das 

massas. In: ______. Dialética do Esclarecimento. Tradução de Guido Antonio de Almeida. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1985. 

8 ZAMORA, J. A. Th. W. Adorno: aportaciones para una teoría crítica de la educación. Teoría de la  
Educación. Revista Interuniversitaria, Salamanca, v.21, n.1, 2009, p.19-48. Disponível em: 

http://revistas.usal.es. Acesso em: 30 julho 2017. 

9  Adotamos a tradução de Bildung como formação e Halbbildung como semiformação conforme 
apresentada na tradução de “Teoria da Semiformação” de T. W. Adorno realizada por Newton Ramos 

de Oliveira publicada em: PUCCI, B.; ZUIN, A. A. S. & LASTÓRIA, L. A. C. N (org.). Teoria Crítica e 

inconformismo: novas perspectivas de ensino. Campinas: Autores Associados, 2010. 
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Segundo Caires10, Bildung ou formação cultural é a formação 
compreendida no interregno da natureza e da cultura, ou seja, a 

formação ocorrida na tensão entre liberdade e necessidade ou 
espírito e natureza. Além disso, esse autor 11  alerta que à luz da 
filosofia adorniana a formação sempre é compreendida como sendo 
uma formação cultural. Em sendo assim, Zamora refere que “o 

sucesso da formação dos sujeitos dependia da formação de uma 
totalidade social livre de dominação e de uma relação entre cultura 
e natureza que formasse a existência natural conservando-a”. 12 
Contudo, com o advento do capitalismo e, sobretudo, com o 
refinamento dos processos de formação social do capitalismo tardio 
tal projeto fracassa. A formação, portanto, passa a ser alicerçada na 
concepção de um indivíduo como fim em si mesmo, cuja visão social 
é incrementada pela competição em busca do próprio benefício, 
rompendo com os ideais de transformação social. Conforme Pucci13, 

a semiformação pode ser compreendida como sendo o resultado da 
contradição entre a formação cultural e a sociedade de consumo 
surgida com a universalização do mercado.  

Sob tal perspectiva, a formação que outrora visava à 
manutenção da tensão entre autonomia e adaptação como forma de 
mover a sociedade em prol de sua transformação para uma 

                                                 
10 CAIRES, F. Autonomia x ajustamento: Theodor W. Adorno e o problema da (semi) formação. In: 

SOUZA, R. T.; CAIRES, F.; MESSERSCHMIDT, M.; GUADAGNIN, R.; SAVI NETO, P.; SANTOS, M.L & 

PERIUS, O. (Org). Theodor W. Adorno: a atualidade da crítica: vol. 1 Porto Alegre, RS: Editora Fi, 
2017. p. 49-69. 

11  CAIRES, F. Autonomia x ajustamento: Theodor W. Adorno e o problema da (semi)formação. In: 
SOUZA, R. T.; CAIRES, F.; MESSERSCHMIDT, M.; GUADAGNIN, R.; SAVI NETO, P.; SANTOS, M.L & 

PERIUS, O. (Org). Theodor W. Adorno: a atualidade da crítica: vol. 1 Porto Alegre, RS: Editora Fi, 

2017. p. 49-69. 

12 Tradução da autora. No original: “El logro de la formación de los sujetos dependía de la formación 

de una totalidad social libre de dominación y de una relación entre cultura y naturaleza que formase 
la existencia natural conservándola.” In: ZAMORA, J. A. Th. W. Adorno: aportaciones para una teoría 

crítica de la educación. Teoría de la  Educación. Revista Interuniversitaria, Salamanca, v.21, n.1, 

2009, p.19-48. Disponível em: http://revistas.usal.es. Acesso em: 30 julho 2017. 

13 PUCCI, B. A teoria da semicultura e suas contribuições para a teoria crítica da educação. In: ZUIN, 

A.; PUCCI, B & RAMOS DE OLIVEIRA, N. A educação danificada. Contribuições à teoria crítica da 

educação. Petrópolis: Vozes; São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, 1997. p. 89-115. 
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sociedade mais livre e igualitária, termina por enfatizar o seu viés 
adaptativo. Tal ênfase é ofertada ao ponto de subsumir a formação 

sob a égide da semiformação. Acrescentamos com Zamora14 que a 
semiformação pode ser considerada o ponto culminante de uma 
sociedade que ao se apropriar de seu construto cultural termina por 
transformar cultura em mercadoria e, com isso, aprofunda cada vez 

mais as desigualdades sociais. Na esteira dessa análise, Pucci 15 
ressalta que ao negar a tensão entre autonomia e adaptação e, 
salientando somente um dos momentos de constituição da cultura, 
promove-se uma percepção falseada de hegemonia social. A 
consequência disto pode ser assinalada na conformidade com a 
realidade à qual homens e mulheres são conduzidos, algo que na 
prática se traduz em fortalecimento da ideologia vigente.  

 
Esse duplo caráter da cultura nasce do antagonismo social não 

conciliado que a cultura quer resolver, mas que demanda um 
poder que, como simples cultura, não possui. Esse desejado 
equilíbrio é momentâneo, transitório. Na hipóstase do espírito, 

mediante a formação cultural, a reflexão glorifica a separação 
social colocada entre o trabalho do corpo e o trabalho do espírito. 
A antiga injustiça quer justificar-se como superioridade objetiva do 

princípio de dominação [...]. Mas a adaptação é, de modo imediato, 
o esquema da dominação progressiva.16 

 
O tema da semiformação pode ser considerado como um 

diagnóstico da sociedade em que vivemos. Subsumida na 
possibilidade da formação cultural, em outras palavras, no espírito 

                                                 
14 ZAMORA, J. A. Th. W. Adorno: aportaciones para una teoría crítica de la educación. Th. W. Adorno: 

aportaciones para una teoría crítica de la educación. Teoría de la  Educación. Revista 
Interuniversitaria, Salamanca, v.21, n.1, 2009, p.19-48. Disponível em: http://revistas.usal.es. Acesso 

em: 30 julho 2017. 

15 PUCCI, B. A teoria da semicultura e suas contribuições para a teoria crítica da educação. In: ZUIN, 

A.; PUCCI, B & RAMOS DE OLIVEIRA, N. A educação danificada. Contribuições à teoria crítica da 

educação. Petrópolis: Vozes; São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, 1997. p. 89-115. 

16 ADORNO, T. W. Teoria da Semiformação. Tradução de Newton Ramos de Oliveira. In: PUCCI, B.; 

ZUIN, A. A. S.; LASTÓRIA, L. A. C. N. Teoria Crítica e inconformismo: Novas perspectivas de ensino. 

Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2010. p.11-12. 
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que anima o humano do ser humano, a semiformação é a condição 
da contemporaneidade. À luz da semiformação nos tornamos cada 

vez mais medíocres, superficiais e presos às demandas de interesses 
mercadológicos, geralmente alicerçados em pressupostos políticos 
obscuros e valores distorcidos. Acima de tudo, a semiformação pode 
ser vista como a perda da capacidade de experimentar 

autenticamente a reconciliação entre o ser humano e o mundo.17 
Com isso, o tema da educação ganha relevância também na obra 
adorniana. Conforme nos coloca, a saída de uma consciência 
semiformada é a possibilidade da autorreflexão crítica a respeito de 
si mesma, “[...] única possibilidade de sobrevivência que resta à 
cultura.” 18 Essa única possibilidade nos remete à concepção de uma 
educação voltada para a emancipação.  

Alicerçada numa visão de ser humano como ser social, a 
concepção de educação que vise à emancipação dos indivíduos 

pressupõe a superação da visão parcial que enfatiza o aspecto 
meramente adaptativo e, em muitos casos, que cumpre apenas com 
o aspecto modulador dos indivíduos. Embora Adorno reconheça que 
a educação se encontra inserida no contexto da semiformação, sua 
concepção busca encontrar em tal contexto o caminho para o 
desenvolvimento de uma “consciência verdadeira” 19 . Convém 
destacar que, ao se referir a uma “consciência verdadeira”, o filósofo 
esclarece que essa consciência, apesar de ter um vínculo com a 
racionalidade, possui outro aspecto vinculado à realidade e ao seu 
conteúdo. Interessa compreender que a “consciência verdadeira” 
não se refere somente à capacidade formal do pensamento, mas 
inclui, sobretudo, “[...] a relação entre as formas e estruturas de 

                                                 
17 MAAR, W. L. Prefácio. In: ADORNO, T. W. Educação e Emancipação. São Paulo: Editora Paz e Terra, 

1995. p. 7-11. 

18ADORNO, T. W. Teoria da Semiformação. Tradução de Newton Ramos de Oliveira. In: PUCCI, B.; 

ZUIN, A. A. S.; LASTÓRIA, L. A. C. N. Teoria Crítica e inconformismo: Novas perspectivas de ensino. 

Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2010. p. 39. 

19 ADORNO, T. W. Educação para que? In: ______. Educação e Emancipação. São Paulo: Editora Paz 

e Terra, 1995. p. 141. 
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pensamento do sujeito e aquilo que este não é.” 20  Ou seja, a 
capacidade de pensar é a capacidade de fazer experiências, associar 

o conteúdo da realidade vivida com a capacidade intelectiva e 
imaginativa. 

 

Mas aquilo que caracteriza propriamente a consciência e o pensar 
em relação à realidade, ao conteúdo — a relação entre as formas e 

estruturas de pensamento do sujeito e aquilo que este não é. Este 
sentido mais profundo de consciência ou faculdade de pensar não 
é apenas o desenvolvimento lógico formal, mas ele corresponde 

literalmente à capacidade de fazer experiências. Eu diria que 
pensar é o mesmo que fazer experiências intelectuais. Nesta 
medida e nos termos que procuramos expor, a educação para a 

experiência é idêntica à educação para a emancipação.21 

 
Perante tal ambiguidade, a emancipação do ser humano 

ocorre não pela negação da necessidade de adaptação, nem pela 
acomodação conformista à mesma, mas especialmente pela busca 
em estabelecer um diálogo dialético com a realidade por meio da 
experiência. Adorno 22 defende a ideia de que é preciso resgatar a 
aptidão para a experiência, a relação com o mundo genuíno a partir 
do qual possa se erguer o exercício reflexivo. Portanto, a experiência 
e a reflexão podem ser compreendidas como sendo os núcleos duros 

de uma educação voltada para a emancipação dos indivíduos, a qual 
não se limita ao campo da escola em todos seus níveis, mas inclui 
também o trabalhador de todos os campos laborais. Em última 
análise, a inclusão de todos os indivíduos pertencentes a não 
importa qual sociedade, estrato social ou campo profissional. Trata-
se no fundo de uma concepção de ser humano capaz de enfrentar as 

estruturas dominantes e dominadoras nas quais se encontra.  

                                                 
20 ADORNO, T. W. Educação para que? In: ______. Educação e Emancipação. São Paulo: Editora Paz 

e Terra, 1995. p. 141 

21 ADORNO, T. W. Educação para que? In: ______. Educação e Emancipação. São Paulo: Editora Paz 

e Terra, 1995.p.68. 

22 ADORNO, T. W. Educação para que? In: ______. Educação e Emancipação. São Paulo: Editora Paz 

e Terra, 1995.p.143. 
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A educação sob esse prisma pode ser vista como a 
decodificação das condições e dos condicionantes, os quais são 

desvelados por meio do ato reflexivo. Tal ato permitiria 
desnaturalizar os processos sociais alienadores, estes que são 
incrementados cada vez mais em prol de subjugar o humano do ser 
humano a seus processos técnicos e tecnológicos. Compreendemos 

com Maar que o ato reflexivo é um ato racional que permita decifrar 
a “[...] ordem socialmente determinada em dadas condições da 
produção real efetiva da sociedade.” 23 Ao considerar o ato reflexivo 
em sua proposta de reflexão crítica como sendo o ponto chave de 
um processo emancipatório, a educação pode ser compreendida a 
partir de um movimento dialético. Isto é, como um movimento de 
contradições e resistências, as quais manifestam e expressam as 
contradições necessárias para que a emancipação e a resistência ao 
status quo ocorram. Diálogo dialético que implica uma relação 

consigo mesmo e com o outro, ou seja, um diálogo entre indivíduo 
e meio social.  

 
[...] quando é grande a ânsia de transformar, a repressão se torna 

muito fácil; que as tentativas de transformar efetivamente o nosso 
mundo em um aspecto específico qualquer imediatamente são 
submetidas à potência avassaladora do existente e parecem 

condenadas à impotência. Aquele que quer transformar 
provavelmente só poderá fazê-lo na medida em que converter esta 

impotência, ela mesma, juntamente com a sua própria impotência, 
em um momento daquilo que ele pensa e talvez também daquilo 
que ele faz.24 

 
Compreendida desta forma, a educação carrega consigo a 

concepção de um ser humano resistente à morte de sua 
humanidade. Segundo Ricardo Timm de Souza, a educação e a 

                                                 
23 MAAR, W. L. Adorno, semiformação e educação. In: Educação & Sociedade, Dossiê: Adorno e a 

Educação, Campinas, v. 24, n.83, ago.2003, p. 459-476. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/es/v24n83/a08v2483.pdf. Acesso em 25 agosto 2017. 

24 ADORNO, T. W. Educação e Emancipação. In: ______. Educação e Emancipação. São Paulo: Editora 

Paz e Terra, 1995.p.185. 
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humanização são elementos diferentes de uma mesma proposta, 
qual seja, “[...] um processo de resistência criativa à coisificação, seja 

ela sutil ou abertamente violenta, das pessoas.” 25 Resistente à morte 
de sua humanidade, o ser humano adorniano permite resgatar sua 
própria dignidade enquanto um ser no mundo, pelo qual é 
responsável eticamente. Assim, compreender a noção de educação 

adorniana implica em compreendê-la à luz de um processo 
permanente, no qual a formação do pensamento enquanto 
consciência verdadeira inclui também a formação profissional e a 
formação cultural de todos os membros de uma dada sociedade. 
Implica em aceitar e assumir o esforço em se perceber a si mesmo 
como um indivíduo socialmente constituído.  

Com isso, a educação crítica com uma visada emancipatória 
carrega consigo uma exigência política. No entender do filósofo 26, a 
democracia só pode ocorrer a partir de uma sociedade formada por 

indivíduos emancipados, ou seja, que tenham uma consciência 
autodeterminada e livre para pensar e agir. Contudo, vale ressaltar 
que uma educação emancipatória não ocorre fora da realidade do 
mundo no qual está inserida. É preciso considerar, portanto, a 
estrutura social, política e econômica que permeia as relações 
intersubjetivas e intrassubjetivas, das quais a educação também faz 
parte. A exigência política de uma educação emancipatória implica, 
conforme podemos pensar com Adorno27, em aceitar as limitações 
sociais e os constrangimentos da realidade, igualmente presentes na 
democracia. Compreende-se, portanto que a educação vise, acima 
de tudo, a emancipação do indivíduo alicerçada na tolerância à 
frustração e ao contraditório.  

 
*** 

                                                 
25  SOUZA, R. T.. Theodor W. Adorno. In: ______. As fontes do humanismo latino: A condição 
humana no pensamento filosófico contemporâneo. v.2. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. p. 26. 

26 ADORNO, T. W. Educação e Emancipação. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1995.p. 33-36;p. 133-146. 

27ADORNO, T. W. O que significa elaborar o passado. In: ______. Educação e Emancipação. São Paulo: 

Editora Paz e Terra, 1995.p. 29-49. 
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A preocupação de não repetir a barbárie do tempo de guerra 

termina por nos ofertar a possibilidade de ressaltar a necessidade do 
questionamento permanente a respeito de nossas atitudes, 
concepções e análises da mesma forma que é necessário manter essa 
postura questionadora com a estrutura social, política e econômica 

na qual estamos inseridos. Na esteira de uma associação livre, sob 
um viés psicanalítico, a postura reflexiva proposta pelo filósofo nos 
conduz ao espaço no qual ocorre o processo analítico. Na intimidade 
da sala do analista, o processo analítico almeja promover a 
transformação das estruturas individuais por meio da instauração 
de um espaço reflexivo interno.  

De uma maneira muito breve, compreende-se o processo 
analítico conforme Freud28 o apresenta, ou seja, como a arte de 
esculpir um bloco de mármore. Na visão freudiana, o analista 

deveria sempre operar como faz o escultor com seu cinzel, o qual 
com seu trabalho diário e persistente retira ao longo do tempo 
pedaços de mármore de forma que possa aparecer a figura que ali 
estava adormecida. Tal processo chega a seu termo quando a 
escultura está pronta para ir ao mundo, carregando consigo as 
marcas do trabalho do seu escultor. Em outros termos, o analisando 
leva consigo o espaço analítico internalizado, espaço de 
questionamentos, desconstruções e reflexões. Zimmerman 29 refere 
que a prática analítica oferta a possibilidade da construção de um 
espaço reflexivo que permita desenvolver a capacidade de pensar, 
“[...] a capacidade do sujeito de estabelecer correlações, confrontos, 
vinculações e integração entre ideias, fatos e sentimentos.” Pois, 

                                                 
28 FREUD, S. Sobre a Psicoterapia (1905). In: ______. Obras Psicológicas Completas de Sigmund 

Freud: edição standard brasileira, v. VII. Direção geral da tradução: Jayme Salomão. Rio de Janeiro: 

Imago, 1996. p. 243-254. 

29 ZIMMERMAN, D. Nossos pacientes sabem pensar?, Revista do CEP de PA, Porto Alegre, out./1999, 

p. 5-29. 
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para Freud 30 , a análise não visa à supressão das paixões, dor, 
sofrimento, conflito, ao contrário busca acima de tudo que o 

analisando adquira capacidade analítica. Convém acrescentar a 
perspectiva da relação dialógica que se estabelece entre analista e 
analisando, a qual permite que na construção do espaço reflexivo do 
analisando se enriqueça o espaço reflexivo do analista. A conquista 

é de ambos.  
A breve inserção no processo analítico pode ser considerada, 

no entanto, um ponto de referência para compreender que na 
proposta de uma educação para a emancipação encontra-se a 
necessidade de abrir espaços que propiciem o confronto, o 
contraditório de maneira que permita alavancar a imaginação, a 
criação e a reflexão e, com isso, desenvolver a capacidade de pensar. 
Em última análise, espaços que permitam desenvolvê-las em 
conjunto, ou seja, junto a outros, pois é na convivência, na relação 

dialógica com o outro, que tais capacidades podem ser 
desenvolvidas. Enquanto as mantivermos adormecidas, estaremos 
empobrecidos e impedidos de realizar projetos pessoais e sociais, 
impedidos de sonhar e transformar a realidade pessoal e social. O 
entorpecimento ao qual estamos submetidos atualmente pode ser 
exemplificado tanto na ausência do jogo simbólico das brincadeiras 
infantis como no empobrecimento da linguagem do adulto. Tais 
assinalamentos vêm ao encontro de ressaltar o sintoma de um 
tempo exigente que nos interpela constantemente política e 
eticamente.  

Enredados na teia tecnológica, inundados pelo pressuposto de 
que progresso tecnológico é o caminho de diminuição das 

desigualdades sociais, formados na semiformação, a atualidade da 
proposta de uma educação voltada para a emancipação é inegável. 

Perante o inevitável tecnológico, a educação como está sendo 
proposta e praticada encontra-se capturada pela racionalidade 
                                                 
30 FREUD, S. Análise Terminável e Interminável (1937).  In: ______. Obras Psicológicas Completas 

de Sigmund Freud: edição standard brasileira, v. XVIII. Direção geral da tradução: Jayme Salomão. 

Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 225-270.  
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técnica e, com isso, termina por reproduzir e aprofundar as 
desigualdades e a reificação do sujeito humano. Nesse sentido, o 

clamor social pela educação parece contradizer as atitudes 
conformistas e adaptadas de uma sociedade em crise. A contradição 
impõe a necessidade de ouvir atentamente tal clamor, pois ela 
parece expor a crise de um ser humano fragilizado e impotente. 

Assumir uma postura crítica perante a mercantilização e a 
tecnologização da educação é compreender que precisamos 
encontrar nos rastros das heranças teóricas a alavanca para pensar 
a respeito da formação do ser humano do século XXI. A educação 
para a emancipação enquanto exigência política carrega consigo a 
necessidade e a energia para realizar seu enfrentamento.  
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Ainda a Psicanálise: 

embates sobre as práticas da ciência 
psicológica na contemporaneidade 

 

Roberta Araujo Monteiro1 
 
 

Somente quando a teoria chama a repetição pelo nome e 

insiste no sempre igual negativo no aparentemente novo, 

talvez ela possa arrancar do sempre igual a promessa do 

novo2 

 
Ao longo da história, percebem-se movimentos importantes 

nas tentativas do ser humano para dar conta das questões que lhe 
acometem. Ainda na Antiguidade, o homem já passava por 
compreensões que foram desde uma concepção mítico-teológica até 
uma concepção mais racionalista. Ao buscar o conceito de ciência, 

encontram-se múltiplos significados que podem ser abarcados na 
ideia de um conhecimento sistematizado em um determinado 
campo ou objeto de estudo3. Nesse cenário, portanto, propõe-se que 
a questão é poder considerar que uma ciência é contemporânea se 
ela estiver apta a dar conta, sustentada nos seus pressupostos 
epistemológicos, das questões de sua época. Sendo assim, qualquer 

                                                 
1 Psicóloga, Psicanalista, Doutoranda em Psicologia (PUCRS) 

2 ADORNO, Theodor W. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise. São Paulo: Editora Unesp, 
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ciência está em constante construção e reconstrução para que não 
caia em um dogmatismo ou em dado histórico.  

A proposta deste trabalho será a de articular algumas ideias 
a fim de sustentar a proposição de que apesar de a Psicanálise, 
muitas vezes, ser caracterizada como ultrapassada e pouco 
científica, ela segue vigente naquilo que se pretende com as práticas 

psicológicas e para além delas. Atualmente, encontramo-nos em 
tempos nos quais a convocatória é dar conta do mal-estar por vias 
sustentadas no imediatismo e na culpabilidade direcionada ao outro 
como causadores de sofrimento. Mezan4 refere que a Psicanálise 
inquieta justamente por estar na contramão de uma proposta de 
massificação e alienação onipresentes na cultura do narcisismo. 
Diante disso, o autor pondera que a questão inicial é pensar sobre o 
entendimento de ciência em si, já que a Psicanálise não busca se 
assemelhar à Física, à Biologia ou às hard sciences, mas que, 

também, esses não são os únicos modelos científicos existentes. 
Para tanto, serão trabalhados alguns aspectos do contexto 

científico nos tempos de Freud e algumas proposições de Adorno5. 
Por fim, serão articulados elementos sobre o fazer ciência nas 
práticas clínicas psicológicas de hoje. Buscar-se-á tencionar questões 
que promovam uma reflexão entre como as técnicas propostas 
atualmente viabilizam interlocução e, dentro daquilo que é possível, 
respondem à inevitável e essencial interface entre o campo teórico e 
o campo clínico.  
 
Partindo de Freud, o por vir da Psicanálise 

 

Desde o início da Psicanálise, teoria e técnica vêm sofrendo 
modificações. A sua história evidencia um estado de constante 

transformação, no qual se faz presente o pensar, repensar, o 

                                                 
4 MEZAN, Renato. Quem tem medo do divã?. In MEZAN, Renato. Intervenções. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2011. p. 211-230. 

5 ADORNO, Theodor W. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise. São Paulo: Editora Unesp, 

2015. 
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construir e o desconstruir. Antes do caminho de Freud chegar até 
Charcot, o psicanalista passou por tempos de estudo que iam ao 

encontro da proposta da ciência positivista da época. No entanto, 
tempos depois de pesquisas teóricas em laboratório, foi incentivado 
pelo seu professor a sair do campo teórico e se inserir no campo 
clínico, devido às dificuldades financeiras enfrentadas por sua 

família. Foi então que entrou para o Hospital Geral, onde, após 
algum tempo, passou a ser reconhecido por seus diagnósticos 
confirmados6. Transpondo certa relutância em se desprender de seu 
tema inicial de trabalho, Freud7 se percebeu tão atuante no Instituto 
de Anatomia Cerebral quanto no de Fisiologia. Foi nesse meio que 
ele começou a estudar as doenças nervosas e passou a vislumbrar o 
encontro com Charcot. Em alguma medida, podemos relacionar 
esse início dos caminhos freudianos ao que o movimento 
neofreudiano sustenta suas críticas como se Freud nunca tivesse 

abandonado essa postura racionalista. Isso é relativizado por 
Adorno8, pois o fato desse movimento reprovar Freud por ter se 
pautado, de forma ingênua, em métodos próprios às ciências 
naturais é na verdade uma projeção segundo o autor. Ele explica isso 
marcando que se essa corrente vê um esquema racionalista em 
Freud, por desmembrar “a psique em um arranjo de pulsões 
fixamente preconcebidas” 9 , igualmente procede de forma 
racionalista, “ao separar o eu de sua relação genética ao isso e 
atribuir um ser em si ao conjunto das faculdades psíquicas racionais, 

                                                 
6  FREUD, Sigmund. Estudo Autobiográfico. In: STRACHEY, James (Ed. e Trad.). Edição Standard 

Brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (Vol. 20). Rio de Janeiro: Imago, 

1924/1989. 

7  FREUD, Sigmund. Estudo Autobiográfico. In: STRACHEY, James (Ed. e Trad.). Edição Standard 

Brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (Vol. 20). Rio de Janeiro: Imago, 

1924/1989. 

8 ADORNO, Theodor W. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise. São Paulo: Editora Unesp, 

2015. 

9 ADORNO, Theodor W. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise. São Paulo: Editora Unesp, 

2015.p. 46 



176 | Adorno e Freud: encontros contemporâneos 
 

como se este tivesse caído do céu” 10 . Assim, a partir da 
problematização de uma psicanálise revisada, Adorno11 pondera que 

muitas vezes a posição dos revisionistas de ataque a Freud, 
caracterizando-o como mecanicista, acaba enredando-os 
igualmente em hábitos intelectuais de categorização do século XIX.  

Voltando aos primórdios psicanalíticos, finalmente, em 

1885, Freud se viu às voltas da Histeria, tentando dar outro sentido 
para os sintomas presenciados nas aulas de Charcot em Salpêtrière. 
Ali estava instaurada a semente do que se abriria à teoria 
psicanalítica. Nesse contexto, marca-se a importante e inegável 
ruptura que a Psicanálise propôs frente ao paradigma 
consciencialista que ainda hoje muitas vezes se faz vigente12.  Não 
foi à toa que Freud construiu sua Metapsicologia, com conceitos 
como o narcisismo e as pulsões13, para ir além dos conceitos da 
psicologia da época que eram pautados nessa proposta racionalista. 

É importante salientar que, tratando-se de ciência, havia, 
naquele momento, um movimento que passava a questionar o 
positivismo corrente. Um exemplo disso foi a fenomenologia de 
Husserl. Segundo Zilles14, no final do século XIX, vivia-se em um 
tempo de exaltação das ciências da natureza, o que levou a proposta 
bastante clara durante a obra de Husserl de tentar superar a 
oposição entre objetivismo e subjetivismo. Rejeitando o 
psicologismo, o qual pregava que a lógica compreende as normas 

                                                 
10 ADORNO, Theodor W. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise. São Paulo: Editora Unesp, 
2015.p. 46 

11 ADORNO, Theodor W. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise. São Paulo: Editora Unesp, 
2015. 

12 SILVA, F. C. F.; MACEDO, Mônica Medeiros Kother. A noção de psicopatologia: desdobramentos em 
um campo de heterogeneidades. Ágora. No prelo. 

13 FREUD, Sigmund. Sobre o narcisismo: uma introdução. In: STRACHEY, James (Ed. e Trad.). Edição 
Standard Brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (Vol. 14). Rio de Janeiro: 

Imago, 1914/1989. p. 77-108. FREUD, Sigmund. As pulsões e seus destinos. In: STRACHEY, James (Ed. 

e Trad.). Edição Standard Brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (Vol. 

14). Rio de Janeiro: Imago, 1915/1989. 

14 ZILLES, U. Fenomenologia e teoria do conhecimento em Husserl. Rev. abordagem Gestaltica, v. 13, 

n. 2, 2017. 
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que valem para todo o pensamento certo, o autor entendia as que 
proposições lógicas contêm verdades necessárias, puramente ideais. 

Em oposição à ideia de que a psicologia generaliza a interpretação 
da experiência, Husserl refere que a propriedade dos atos de pensar, 
perceber, deve ser tomada a partir do seu conteúdo de sentido, ou 
seja, do pensado e percebido15. Mesmo que essa concepção não seja 

coerente com a proposta psicanalítica que considera o inconsciente, 
cabe marcar que se percebem múltiplas correntes para tentar 
responder àquilo que dizia respeito às inquietações humanas. Talvez 
a questão seja novamente retomarmos a ideia de que nenhuma 
corrente poderá ser plena e por isso mesmo que os diversos 
entendimentos muito mais do que se excluírem, podem se 
complementar. 

Durante toda a sua obra, Freud foi inovador e audacioso, 
colocando em xeque não só a visão de mundo vigente na época, 

como também os seus próprios pensamentos que entendia como 
permanentemente em aberto. Exemplo disso são revisões teóricas 
elaboradas, tais como a primeira e a segunda tópica, a primeira e a 
segunda dualidade pulsional, a primeira e a segunda teoria da 
angústia, sem que uma não significasse, necessariamente, o 
abandono da formulação anterior. Essa postura fica clara em uma 
carta que ele escreve a Ferenczi em 1928: os analistas não 
perceberam a elasticidade das regras que eu havia exposto e se 
submeteram a elas como se fossem tabus. Tudo isso terá que ser 
revisado alguma vez, claro que isso sem afastar-se das obrigações 
que então mencionei16. Freud mostra, com isso, que não queria que 
a sua teoria se tornasse um dogma, algo imutável, inflexível. É 

justamente essa maleabilidade teórica que permite que até hoje se 
possa rever questões e ampliar aquilo que está na obra freudiana. 

                                                 
15 ZILLES, U. Fenomenologia e teoria do conhecimento em Husserl. Rev. abordagem Gestaltica, v. 13, 
n. 2, 2017. 

16 JONES, Ernest. Vida e obra de Sigmund Freud.  Rio de Janeiro: Imago, 1989. 
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Frente a isso, desvela-se uma importante coerência entre a 
proposta psicanalítica e a adorniana. Segundo Souza 17 , o móvel 

fundamental do pensamento de Adorno é que este  
 

não esquece seus próprios condicionamentos, sua história, seus 
limites, suas origens e motivações originais, quase obsessivamente 
fixado em seus próprios condicionantes, e que não suporta 

nenhum tipo de sublimação conciliatória em um todo racional, em 
algum tipo de Totalidade18. 

 
Ambos os autores, portanto, prezam pelo valor daquilo que 

se mostra sempre incompleto, sempre condicionado, sempre 
atravessado por uma história, sempre no por vir. Justamente aí que 
reside o potencial transformador de uma ciência.  

 
Práticas clínicas psicológicas e os embates das ciências 

 
Um dos embates que se faz mais presente nas práticas clínicas 

da psicologia diz respeito a sua eficácia. No entanto, será esta uma 
jornada passível de fim? Inúmeros artigos são escritos propondo 
que aqueles tratamentos pautados em uma quantificação de 
resultados ou em um controle maior de variáveis responderiam a 
essa questão. Exemplo disso está em um estudo que pretende 
abordar uma perspectiva metodológica para analisar a eficácia de 
diferentes abordagens de psicoterapia e que foi chamada de Seleção 
Sistemática de Tratamento - STS (tradução livre). Beutler e 
colaboradores19 propõem uma metodologia a qual tem princípios 
que são o reflexo de resultados de investigações sobre os papéis dos 

                                                 
17 SOUZA, R. T. Adorno e a razão do não-idêntico. 2012. Disponível em: 

<http://timmsouza.blogspot.com.br/2012/10/razoes-plurais-4-adorno.html>. Acesso em: julho de 

2017. 

18 SOUZA, R. T. Adorno e a razão do não-idêntico. 2012. Disponível em: 

<http://timmsouza.blogspot.com.br/2012/10/razoes-plurais-4-adorno.html>. Acesso em: julho de 

2017. 

19 BEUTLER, Larry E. et al. Selecting the most appropriate treatment for each patient. International 

Journal of Clinical and Health Psychology, v. 16, p. 99-108, 2015. 
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contextos de tratamento, intervenções e fatores dos participantes.  
Segundo os autores, a abordagem contemporânea que melhor 

representa este método de atribuição de tratamento é a já 
mencionada STS (Beutler, Clarkin, e Bongar, 2000), a qual busca 
um modelo integrador que abarca a avaliação e o tratamento a partir 
de fatores individuais (características de pacientes) e 

correspondentes intervenções.  
Em outra perspectiva sobre a problemática da eficácia 

terapêutica, retoma-se que toda a técnica, clínica ou não, precisa 
estar amparada em pressupostos conceituais. Como indica 
Hornstein20, “uma técnica não pode ser compreendida nem, portanto, 

aplicada se se desconhecem os conceitos que a fundamentam”. Isso remete 

a condição de que existe uma pluralidade daquilo que ampara a prática 

psicológica, mas que isso não significa um fazer aleatório. Isso vai ao 

encontro do que Hornstein21 salienta sobre os efeitos específicos de uma 

técnica e que aquela que “não esteja baseada em um conhecimento teórico 

daquilo que pretende transformar, gera uma prática cega que se 

esteriliza”. Esses apontamentos não deixam de contemplar uma inevitável 

imprevisibilidade daquilo que é humano, já que mesmo que a técnica seja 

estabelecida, tanto aquele que a aplica como aquele que está se 

beneficiando com a mesma trarão especificidades que acarretarão em 

processos subjetivos únicos.  

 Nessa direção, cabe uma ampliação da discussão que retoma 
o conceito de ciência. Sobre a dicotomia ciências naturais x ciências 
humanas, tem-se, segundo Simanke 22 , que as ciências naturais 
estariam relacionadas àquelas que possuem a concepção recebida da 
ciência, vinculando-se ao positivismo lógico. Já as ciências humanas 
não possuiriam essa concepção. Sendo assim, a Pesquisa em 

Psicologia também precisa se despir de uma visão puramente lógica 
no entendimento dos fenômenos humanos. 

                                                 
20 HORNSTEIN, Luiz. Introdução à Psicanálise. São Paulo: Escuta, 1989. p.23. 

21 HORNSTEIN, Luiz. Introdução à Psicanálise. São Paulo: Escuta, 1989. p.23. 

22 SIMANKE, R. T. A psicanálise freudiana e a dualidade entre ciências naturais e ciências humanas. 

Scientiae Studia, v. 7, n. 2, p. 221-225, 2009. 
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Sobre a construção do conhecimento e a forma de olharmos o 
nosso objeto de estudo, cabe retomar o que Adorno propôs em 

colaboração com Max Horkheimer sobre a Dialética do 
Esclarecimento em 1947 23 , livro que em alguma medida está 
centrado em problematizar a perversão do esclarecimento 24 . O 
objetivo aqui esta muito longe de tratar do conceito em toda a sua 

complexidade25. Assim, recorta-se o ponto que trabalha a noção de 
uma civilização técnica que busca um domínio racional sobre a 
natureza, domínio esse que se apresenta como inviável. De acordo 
com Souza26, Adorno nos convoca a lidar com o esclarecimento dos 
limites do pensamento, o que acarreta em uma condição de limbo 
intelectual, condição esta em que nada mais é claro. A partir disso, 
cabe a hipótese que essa tentativa de domínio racional serve 
justamente para dar conta de um desamparo diante da incerteza, 
por oferecer uma falsa ideia de que o homem é passível de certezas, 

de total apreensão. 
Nesse contexto, o trabalho de Mezan27 intitulado Quem tem 

medo do divã fica particularmente sugestivo. Como não temer o 
desconhecido que habita em nós? Na contramão de uma prática e 
cômoda posição infantil de sucumbir ao que está pronto e certo, a 
proposta psicanalítica propõe o enfrentamento e o reconhecimento 
de que no final não somos donos de nossa própria casa e ao mesmo 
tempo temos que nos implicar naquilo que fazemos com nossas 

                                                 
23 ADORNO, Theodor W; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Tradução de Guido de 
Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985. 

24 FLECK, Amaro de Oliveira. Theodor W. Adorno: um crítico na era dourada do capitalismo.2015. 
202f. Tese (Doutorado em Filosofia) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 

25 Interessante pensar o efeito da Guerra nos grandes pensadores: a Primeira Grande Guerra levou 
Freud a revisar sua teoria das pulsões e a Segunda Guerra, Adorno e Horkheimer a propor a Dialética 

do Esclarecimento. Ambos falam, em certa medida, do efeito nas grandes massas do desamparo e da 

fragilidade e o quanto isso pode ser oportuno para poderes tirânicos. 

26 SOUZA, R. T. Adorno e a razão do não-idêntico. 2012. Disponível em: 

<http://timmsouza.blogspot.com.br/2012/10/razoes-plurais-4-adorno.html>. Acesso em: julho de 

2017. 

27 MEZAN, Renato. Quem tem medo do divã?. In MEZAN, Renato. Intervenções. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2011. p. 211-230. 
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vidas. O discurso de que alguma ciência ou tratamento dará conta 
de tudo pode ser tomada como uma analogia ao que uma criança 

espera nas respostas de seus pais superpoderosos. Sim, crescer 
implica no luto desses pais da infância que tudo sabiam e tudo 
podiam. Não nos cabe colocar a ciência nesse lugar superpoderoso. 
Se a ciência é feita pelo humano e o humano é um ser 

inevitavelmente castrado, então a ciência também é. Ao reconhecer 
isso, ao invés de nos vermos jogados na desesperança, iremos 
pensar o que construir a partir disso. 

Sendo assim, o fato de não existir uma única epistemologia 
que sustenta os diferentes referenciais clínicos dentro da Psicologia 
faz com que também sejam necessários diferentes delineamentos de 
pesquisa que abarquem a concepção de ciência adotada. Entende-se 
que essas diferentes concepções são convocadas permanentemente 
a fomentar uma posição crítica sobre os efeitos da sua prática nos 

pacientes e nos fenômenos estudados. Além disso, são estimuladas 
a manter uma escuta aberta sobre as novas formas que os 
padecimentos humanos vão tomando, a criar novos caminhos de 
abordagem clínica sobre as manifestações sintomáticas e a revisar 
os conceitos teóricos a fim de que caminhem lado a lado com essas 
revisões técnicas.  
 Segundo Simanke 28 , as ciências humanas buscam uma 
esfera do conhecimento que se ocupa da ação humana e seus 
produtos, assim como da compreensão que os agentes possuíam 
sobre essa ação e sobre si mesmos. Isso implica na derivação de uma 
argumentação do plano metodológico para o plano ontológico, já 
que a irredutibilidade das ciências humanas diz respeito à 

especificidade ontológica de seus objetos, sendo eles uma exceção à 
ordem da natureza. Como fruto da origem dicotômica e de uma 

busca pela purificação das ciências dos resquícios metafísicos, tem-

                                                 
28 SIMANKE, R. T. A psicanálise freudiana e a dualidade entre ciências naturais e ciências humanas. 

Scientiae Studia, v. 7, n. 2, p. 221-225, 2009. 
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se, conforme Simanke29, uma tendência à retórica defensiva por 
parte das humanidades. Na contramão de uma proposta 

universalizante, tem-se espaço para aquilo que se encontra no 
campo da singularidade e da alteridade. 
 Cabe ressaltar que conceder à singularidade um lugar 
importante não exime que os diferentes tratamentos clínicos 

busquem uma topografia das afecções psicopatológicas, bem como 
reflitam sobre a forma que suas intervenções acessam as diferentes 
dinâmicas do sujeito. Isso remete a uma proposta que impulsione 
que os aspectos relativos a cada paciente e a cada terapeuta sejam 
considerados no andamento dos processos psicoterapêuticos. Talvez 
essa seja uma possibilidade passível de ser universalizante: a 
qualidade da relação terapêutica e a subjetividade do terapeuta e do 
paciente têm importantes efeitos no tratamento clínico. Por outro 
lado, a forma que se dão esses efeitos é absolutamente singular.  

Sendo assim, é fundamental que as ampliações técnicas 
sejam coerentes com os pressupostos epistemológicos que 
legitimam o nosso fazer. Têm-se diferentes delineamentos de 
pesquisa cada um deles buscando o melhor alcance do seu objetivo, 
no caso dos tratamentos clínicos, a melhora do paciente. 
Dificilmente uma única proposta seja a resposta para todas as 
questões e sofrimentos humanos. Esse cenário nos desacomoda e 
impulsiona a seguir pesquisando eticamente, questionando o já 
sabido e respeitando o que as diferentes concepções têm a 
contribuir. 
 
Considerações Finais 

 
 A partir do proposto, retoma-se um velho jargão: Freud 

explica! Mas, revendo-o, será mesmo que Freud explica? Freud não 
explica, Freud pergunta e aí é onde se encontra o seu grande 

                                                 
29 SIMANKE, R. T. A psicanálise freudiana e a dualidade entre ciências naturais e ciências humanas. 

Scientiae Studia, v. 7, n. 2, p. 221-225, 2009. 
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potencial. Conforme salienta Adorno30, a grandeza de Freud está em 
ele deixar contradições irresolvidas, se recusa a uma sistematização 

harmônica de suas colocações. “A incerteza da própria finalidade da 
adaptação, a desrazão da ação racional portanto, que a psicanálise 
revela, reflete algo da desrazão objetiva. Ela se torna uma denúncia 
da civilização”31. É justamente pela condição de desconhecido com a 

qual o Inconsciente nos confronta que muitas vezes é mais fácil 
buscar falsas soluções do que efetivamente se deparar com o limite 
do não saber. Não é à toa a célebre passagem da chegada de Freud 
aos Estados Unidos, ocasião quando teria dito a Ferenczi que mal 
sabiam eles que estava levando a peste. Essa fala traduz a condição 
de desacomodação que o conceito de Inconsciente traz em si, um 
estranho que habita em nós e que influencia diretamente na forma 
que percebemos e nos colocamos nas nossas vidas. Isso leva a outra 
consideração clássica de Freud32 sobre ser a Psicanálise a terceira 

ferida narcísica da humanidade, na qual marca igualmente que o ego 
não seria o senhor da própria casa, que na verdade estaria à mercê 
de uma tríplice servidão entre as diferentes demandas que o 
convocam tanto internamente quando no mundo externo33. 
 Frente a isso, retoma-se uma ressalva a qual se espera que 
tenha ficado clara ao longo dessa produção. Tal como indica Fleck34, 
sustentado na proposta de Adorno, a questão não é de “preservar 
nichos de irracionalidade a salvo de uma racionalização pervasiva, mas 

sim, pelo contrário, de mostrar os limites do processo de racionalização 

                                                 
30 ADORNO, Theodor W. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise. São Paulo: Editora Unesp, 

2015. 

31 ADORNO, Theodor W. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise. São Paulo: Editora Unesp, 

2015. p. 68-69. 

32 FREUD, Sigmund. Uma dificuldade no caminho da Psicanálise. In: STRACHEY, James (Ed. e Trad.). 

Edição Standard Brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (Vol. 19). Rio de Janeiro: 

Imago, 1917/1989. p. 84-90. 

33 FREUD, Sigmund. O Ego e o Id. In: STRACHEY, James (Ed. e Trad.). Edição Standard Brasileira 

das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (Vol. 19). Rio de Janeiro: Imago, 1923/1989. p. 

15-80. 

34 FLECK, Amaro de Oliveira. Theodor W. Adorno: um crítico na era dourada do capitalismo.2015. 

202f. Tese (Doutorado em Filosofia) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. p..110. 

http://pt-br.pauloacbj.wikia.com/wiki/Uma_dificuldade_no_caminho_da_Psican%C3%A1lise_(1917)_(autor:_Freud,_Sigmund)
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que, ao passarem despercebidos, tendem a perverter o esclarecimento”. 

Essa é uma postura ética também diante da inegável importância da 

construção e transmissão do conhecimento. O fato de termos limites não 

remete ao outro extremo de que então tudo pode cair em uma 

racionalidade espalhada ou na consideração de qualquer conhecimento 

sem nenhum questionamento. A ciência para evoluir precisa de perguntas 

sem respostas. É no não saber que podemos nos lançar ao novo e ao 

criativo. 
 Por fim, para que essa Psicanálise Contemporânea siga 
relevante é necessário também denunciar a existência de 
psicanalistas que acabam sendo mais freudianos que o próprio 
Freud. Sendo assim,  

 
é preciso combater a ignorância de certos analistas que, 

encastelados no santuário de seus consultórios, renunciaram à 
curiosidade e ao desejo de aprender algo novo sobre questões tão 

próximas de sua seara, com isso se condenando à repetição do já 
sabido e ao estiolamento da sua prática35.  

 
A Psicanálise, portanto, na contramão dos que tanto 

anunciam sua morte, segue viva. Viva e potente na clínica e para 
além dela, já que, diante da incerteza, encontra a essência humana, 
mesmo sabendo que sobre ela compreenderá em parte e somente 

uma parte. 
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Os limites da tolerância e a neurose 

política na psicologia das massas 
 

Roberto Maximiliano Claussen1 
 
 
Sigmund Freud fez um quadro de referência para estudar a 

psicologia das massas na sua obra Psicologia de Grupo e Análise do 
Eu, publicado em 1922, antes do inicio dos atos nazistas liderados 
por Adolf Hitler na Alemanha. O psicanalista, no pertinente à 

psicologia dos grupos, faz uma análise dos estudos de Le Bon que 
assim apresenta:  

 
A peculiaridade mais notável apresentada por um grupo 
psicológico é a seguinte: sejam quem forem os indivíduos que o 
compõem, por semelhantes ou dessemelhantes que sejam o seu 

modo de vida, suas ocupações, seu caráter ou sua inteligência, o 
fato de haverem sido transformados num grupo coloca-os na posse 

de uma espécie de mente coletiva que os faz sentir, pensar e agir 
de maneira muito diferente da daquela pela qual cada membro 
dele, tomado individualmente, sentiria, pensaria e agiria, caso se 

encontrasse em estado de isolamento. Há certas idéias e 
sentimentos que não surgem ou que não se transformam em atos, 
exceto no caso de indivíduos que formam um grupo. O grupo 

psicológico é um ser provisório, formado por elementos 
heterogêneos que por um momento se combinam, exatamente 
como as células que constituem um corpo vivo, formam, por sua 

reunião, um novo ser que apresenta características muito 
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diferentes daquelas possuídas por cada uma das células 

isoladamente. 

 
É partindo da análise da dinâmica pulsional individual 

existente em um grupo que Freud procurou uma resposta aos 
estudos de Le Bon e McDougall 2 . As conclusões encontradas 
tangenciam para uma misteriosa natureza coletiva sui generis 
porque fundamentam em processos que decorrem de cada 
individuo de um grupo através da identificação da figura paterna.  
Conforme Adorno, a teoria de Freud teria como pressuposto a 
atomização e a alienação dos seres humanos. 

E referida alienação dos seres humanos, pela concepção de 
Freud, começou a ser estudada após o advento da Primeira Guerra 
Mundial quando o psicanalista direcionou os seus estudos aos 

problemas do narcisismo e do eu em sentido estrito. É partindo 

deste violento evento que o psicanalista deu a marcha inicial dos 
seus estudos sobre a psicologia das massas. É importante citar os 
estudos de Baldi3 em que faz uma importante consideração sobre o 
assunto ao discorrer que “Foi um tempo onde a razão, tão admirada 
por Freud, ficou em segundo plano diante de toda a agressividade 
que era liberada”.  

Os estudos sobre a guerra trouxeram relatos de uma ausência 
de razão dos combatentes que, cegos pela visão do seu comando, 
fazia incursões no campo de batalha como faziam os antepassados 
vikings na época de conquista de territórios pelos países nórdicos. 

Naquela época, entre o final do século VIII até o século XI, 
época de conquistas, os exploradores nórdicos (os escandinavos) 

invadiam, exploravam e colonizavam grandes áreas da Europa e das 
ilhas do Atlântico Norte. Conta a história que os vikings viajavam 
em seus dacrares (Dracar, conhecido como navio-dragão) do 
extremo oriente até o extremo oriente em busca de expansão 

                                                 
2 Conclusão encontrada por Adorno in: “Observações sobre política e neurose”. 

3 Cyntia Cristiane Guerreiro Baldi: “Os Afetos da Primeira Guerra Mundial na vida e obra de Sigmund 

Freud”. 
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territorial que ficou conhecida como a era viking, um importante 
marco histórico medieval na história da Escandinávia, da Grã-

Bretanha, da Irlanda e da Europa em Geral.  
Os guerreiros eram tidos como brutos e violentos que agiam 

de forma intrépida em busca da conquista territorial. A ausência de 
uma razão era demasiado notória dentre os seus membros, a ponto 

de se ter conhecimento de grandes batalhas sangrentas entre os 
próprios integrantes de um clã-familiar na defesa do direito de posse 
sobre bens e pessoas.  

A liberação da agressividade em sobreposição à razão humana 
foi uma das considerações de Freud sobre o ocorrido na Primeira 
Guerra Mundial. Contudo, o cerne da questão não está sob a falta de 
razão individual do guerreiro de guerra ou do explorador viking, eis 
que, dentro de cada contexto há que evidenciar que havia sim uma 
razão interna e um motivo determinante para que os exploradores 

saíssem em busca de novos horizontes, o que seria, de certa forma, 
diferente das motivações determinantes dos soldados da Primeira 
Guerra.  

O fato em comum, ao que se percebe e que se pode delimitar 
no estudo, é que em ambos os eventos históricos havia uma 
psicologia de massas aplicada por um líder que conquistava a razão 
dos seus guerreiros, convencendo-os a deixarem de lado a razão 
individual para alcançarem um bem comum, de um determinado 
grupo, um objetivo, mesmo que para tanto tivessem que abrir mão 
das próprias razões e pela emoção, pela paixão e admiração das 
palavras do líder, matar, ver sangue nos olhos porque aquele era o 
sentimento mais sublime e próximo do exemplo a ser admirado e 

perseguido. 
A psicologia das massas, principalmente nesses contextos 

históricos, aparece como um “bem necessário” do suposto líder para 
que resulte em êxito o objetivo almejado e exposto aos seus 
“liderados”. O uso de palavras de impacto, planejadas para o 
convencimento da massa é estudado pelo líder em sua abordagem 
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aos integrantes de um grupo que pretende trazer para s em busca 
do seu fortalecimento para atingir os seus objetivos.  

O quadro geral de Freud indica que, na psicologia das massas, 
os pronunciamentos apresentados pelo agitador “baseiam-se 
obviamente mais em cálculos psicológicos do que na intenção de 
angariar seguidores através da colocação racional de fins racionais”. 

É o uso de palavras, de ações de agressividade emocional e 
completamente irracional, de forma proposital, com o objetivo de 
conquistar os seus admiradores. 

E os pronunciamentos partem de argumentos de 
convencimento com infinitas repetições, eis que o objetivo central é 
o de atingir o psicológico do ouvinte sem prender o mesmo ao 
discurso dialético, ou seja, racional em que há um debate com uma 
troca de informações até que se encontre um denominador comum 
das vontades para se alcançar o objetivo.  

CANGI4 discorreu sobre cenas do filme Hitler, um filme da 
Alemanha (Hitler unter uns, 1977) em que o diretor Syberberg 
apresenta o Chanceler como “um homem que, como tantos outros, 
perseguiu sua auto-realização. Fê-lo no mal e pelo mal, mas 
conseguiu a aspiração de muitos e fê-lo sem titubear até o final”. A 
narrativa representa, exatamente, a definição que anos atrás, como 
citado acima, foi apresentado por Adorno quando estudou a 
psicologia das massas. 

Sigmund Freud indicou tendências históricas e fez uma 
interpretação dinâmica da descrição apresentada por Le Bon sobre 
a mentalidade das massas. Em suas pesquisas, Freud buscou 
encontrar quais os fatores psicológicos que fazia com que uma 

massa fosse uma massa, qual a característica em comum entre o 
líder e o liderado. Quais seriam os objetivos que tornaria este vinculo 

de certa forma atraente com a capacidade de resultar em bons 
frutos. 
                                                 
4Adrián Cangi no ensaio “Imagem do horror. Paixões tristes” presente na Obra organizada por Márcio 

Seligmann-Silva: “História, Memória, Literatura: O testemunho da Era das Catástrofes”. Campinas, SP: 

Editora da UniCamp, 2003, pág. 141. 
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Nesse sentido, o psicanalista expôs que o demagogo fascista, 
o agente angariador das massas, para alcançar o número máximo 

de pessoas que concordassem com os seus atos e objetivos de seu 
interesse racional, só poderia fazer se criasse um vínculo de suas 
motivações ideológicas com as dos integrantes do grupo a ser 
angariado. E Freud acredita que este vínculo, por mais sublime e 

puro que seja, era um vínculo de natureza libidinal.  
Acreditava o psicanalista que, nas palavras de McDougall, 

haveria uma afetuosidade humana que resultaria em uma sensação 
extremamente prazerosa a ponto de o individuo, dentro de sua 
particularidade, deixar de lado as suas paixões para integrar a sua 
vontade dentro das paixões e dos prazeres existentes em um 
determinado grupo. Nesse norte, quando falássemos em coerência 
das massas, entendeu o autor que, em termos do princípio do 
prazer, as gratificações reais ou vicárias vivenciadas pelo individuo 

seriam colocadas em voga ao se renderem ao conteúdo psicológico 
das massas. 

O convencimento presente no agitador seria capaz de fazer 
com que o individuo anulasse os seus recalques e as suas 
insatisfações pessoais inconscientes ao aderir aos ditames impostos 
pelo líder. Isto de certa forma resultaria em atitudes irracionais que 
seriam praticadas pelo individuo que aderiu à massa, em total 
contradição com as atitudes que o mesmo tomaria em seu status de 
total racionalidade.  

É demasiado interessante discorrer que as ações dos 
indivíduos, quando atuantes no extremo da irracionalidade, 
convencidos do discurso do líder, apresentam traços de uma 

potencial e violenta emoção, dignos de uma cultura primitiva. 
Referidas ações evidenciam a realidade presente do fenômeno do 

“assassinato do pai da horda primitiva”, que Freud (Totem e Tabu) 
discorreu sobre a característica do pai violento e ciumento que 
conservava todas as fêmeas para si e expulsava os filhos pela força à 
medida que cresciam até que sobrevia o assassinato paterno 
praticado pelos próprios filhos que, em uma mistura de culpa com 
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afeto ao pai, praticando, futuramente, os mesmos atos que 
condenavam, proibindo aos demais o acesso às mulheres do clã.  

Retomando a análise da atuação do agitador com a sua 
psicologia das massas, em que Freud destaca o interesse libidinoso 
do agitado, há que destacar que esse vínculo é de natureza sexual 
não inibida, um sentimento de “relação amorosa” que existe por trás 

do inconsciente e que mantém o grupo uníssono. O surgimento do 
pai, como figura ilustrativa deste sentimento, surge na conclusão do 
tema quando da análise do chanceler alemão, eis que o mesmo não 
adotou o papel de pai amoroso quando da atuação como líder, 
agindo como uma autoridade ameaçadora com o intuito de atingir 
o seu objetivo. 

O exercício do poder autoritário, representado pelo líder de 
um grupo, tangencia os interesses individuais com atuação 
extremamente hostil e agressiva, na medida em que necessita 

convencer pela obediência, atuando de forma a manter a energia 
libidinal no nível inconsciente do individuo que passa a admirar o 
líder, mesmo que tenha um argumento com conteúdo demasiado 
fascista, agressivo, porque entende que deve ser amado assim como 
o seu exemplo de líder primitivo: o pai. 

A figura do pai como o líder é formada na cabeça do individuo 
integrante da massa porque ele sai do racional quando sente o 
prazer libidinoso pelos argumentos lançados pelo agitador. A 
propaganda utilizada atua no psicológico com um conteúdo de 
convencimento que remete o individuo à análise de sua herança 
arcaica, fazendo-o lembrar do pai primitivo que parte do seu 
imaginário, do passado vivido, para a realidade do grupo. O prazer, 

o vinculo libidinoso e erótico que estava em seu inconsciente, fruto 
da herança de sua natureza vivida na fase oral, quando organizava 

psicologicamente, os sentimentos e vontades, identifica-o com a 
figura paterna, eis que seu primeiro líder. 

KAFKA (1919), na conhecida obra “Carta ao Pai” (Brief na den 
vater) demonstra a sua insatisfação à figura paterna. A rejeição pela 
dor por entender que a frieza, a negação e a forma brutal de agir do 
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pai, no seu cotidiano ao ponto de reduzir a moral do filho. O autor, 
em um de seus diários, descreveu que “os pais esperam gratidão de 

seus filhos (inclusive há os que as exigem) são como agiotas; eles até 
gostam de arriscar seu capital, contanto que recebam justo por ele”5.  

A carta, nunca enviada, mesmo com um conteúdo violento, ao 
menos psicologicamente, eis que os adjetivos utilizados para definir 

o pai, líder, que ele chegou a chamar de tirano, regente, em sua 
interpretação, demonstra a dualidade de sentimentos, uma 
admiração proporcional ao medo que tinha do pai6. Esta dualidade 
de sentimentos, na leitura de Freud, vem de um resultado de um 
modelo paranoico baseado no delírio de perseguição da criança com 
o pai: 

 
O modelo no qual os paranóicos baseiam seus delírios de 

perseguição é a relação de uma criança com o pai. A imagem que 
um filho faz do pai é habitualmente investida de poderes 
excessivos desta espécie e descobre-se que a desconfiança do pai 

está intimamente ligada à admiração por ele. Quando um 
paranóico transforma a figura de um de seus associados num 
“perseguidor”, está elevando-o à categoria de pai; está colocando-

o numa posição em que possa culpá-lo por todos os seus 
infortúnios. Assim esta segunda analogia entre selvagens e 
neuróticos nos dá um vislumbre de que grande parte da atitude de 

um selvagem para com seu governante provém da atitude infantil 
de uma criança para com o pai. 

 

ADORNO descreve que a figura do pai individual é 
engrandecida em um “eu do grupo” e se transforma em uma única 
via para promulgar a atitude passiva do masoquista do qual 

expressa a conclusão “de que alguém deve se render”. A figura do 
líder, do agitador de massas, que apresenta o seu conteúdo 
fortemente persuasivo, com manifestações objetivas e que visam a 
obediência ao seu planejamento, é vista como onipotente e não 

                                                 
5 Item 3, pág. 19. 

6 Esta constatação foi descrita em carta de Kafka para Felice Bauer  



194 | Adorno e Freud: encontros contemporâneos 
 

controlada, ou seja, remete ao individuo, no seu inconsciente, à 
figura do pai primitivo que domina a situação, “a medida de todas 

as coisas7”. 
Esta identificação da figura paterna do líder, 

especificadamente fascista, na visão de Erik Hamburger Erikson é 
tida como diversa do rei de épocas anteriores. Conforme Adorno, a 

análise superficial da concepção apresentada por Freud remete à 
análise de condições históricas objetivas que desempenham um 
vinculo afetivo. Para Freud, na visão de Adorno, haveria um 
componente pré-edipiano de identificação que auxiliaria na 
separação da imagem do pai primitivo todo-poderoso da imagem 
paterna atual. O complexo de Édipo, no contexto apresentado, 
estaria em uma análise secundária na identificação da criança com 
seu pai. 

Haveria, nesta condição, um papel essencial do narcisismo da 

relação do jogo de conquistas existente na formação do grupo 
fascista que Freud denomina como idealização. Há uma 
sobreposição de uma libido narcisista que faz com que o individuo 
trate a coisa como um próprio eu. Este eu, não alcançado, passa a 
ser objeto de conquista para satisfazer o interesse narcisista. 

A figura do líder, que parte da ideia de transformar o seu 
conteúdo de convencimento sobre uma idealização, exaltando a 
libido narcisista do individuo para que tenha o interesse na ideologia 
do líder, o fürher, que faz do líder o seu ideal, mesmo amando a si 
mesmo, sem amarras, mas que busca perseguir os ideais do agitador 
para satisfazer o seu próprio eu, livrando-se de manchas de 
frustração individual, para tornar-se completo e realizado com a 

conquista do objetivo por parte do líder. E Freud explica esta 
condição ao mencionar que: “um número de indivíduos que 

colocaram um e o mesmo objeto no lugar do seu ideal do eu e, 
consequentemente, se identificaram reciprocamente em seu eu”. 
                                                 
7 Na obra de Kafka, esta citação é recorrente. A figura paterna era opressora e contraditória. Opressora 

porque o pai exigia do filho inúmeras atitudes e contraditórias porque o própria pai não atendia aos 

próprios mandamentos que exigia do filho. 
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Nesse caminho, ao considerar que o individuo quando 
inserido em um grupo de massas está aderindo ao conteúdo 

ideológico apresentado de forma coercitiva pelo agitador, é possível 
concluir que há uma presença de forte conteúdo libidinoso entre os 
elementos do grupo com o seu líder, sendo que este, para alcançar 
os seus objetivos à contento, terá, necessariamente, que ser amado 

sem se amar. A assertiva é de extrema relevância para contradizer 
em parte a teoria do super-homem criada para adjetivar o líder.  

O propagandista fascista, ao apresentar-se com um grande 
conteúdo de persuasão, convencendo o individuo a aderir ao inteiro 
teor do que está programado, equipara-se com exemplos inferiores, 
como se a imagem do líder fosse relativizada para evidenciar que o 
mesmo não é um super-homem, mas um ser, de certa forma falível, 
mas livre de qualquer superioridade e sim um agitador com o 
exercício de liderança que agrega e preenche o duplo desejo do 

seguidor, eis que, quando apresentado como “pequeno grande 
homem” que exerce a autoridade e permite que seja submisso à 
autoridade do individuo. 

Esta propaganda do líder fascista tem por objetivo o 
movimento de grupo de massas para que estes acompanhem os seus 
ideais. A identificação da figura paterna, como líder, evidencia a 
neurose existente e que Freud estudou e deu origem aos estudos da 
personalidade autoritária. O conteúdo libidinoso existente nesta 
relação (individuo e líder) representa a necessidade do indivíduo em 
fazer parte de um determinado grupo, mesmo que de forma cega, a 
romper com os seus valores individuais, que jamais seriam atingidos 
se não fosse integrante de um grupo, eis que o seu objetivo será o de 

macular suas insatisfações para atender os objetivos da ideologia do 
líder fascista. 

Neste ínterim, como discorrido na introdução, ao 
identificarmos que o conteúdo da propaganda fascista – aqui, 
necessário observar que não se pretende trazer à baila a discussão 
sobre o nazismo, o fascismo, o comunismo que existiam no século 
passado de forma tão marcante no mundo. O centro da discussão 
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diz respeito à técnica utilizada pelo agente que busca o exercício de 
liderança e convencimento de determinado grupo. A posição, a 

forma de persuasão psicológica do líder que se valia da identificação 
de interesses libidinosos para apresentar os seus objetivos e alcançá-
los. 

Porém, qual o sentido que referido tema nos apresenta para 

os dias atuais? Em uma democracia, com a existência de muitos 
partidos políticos, de esquerda e de direita, que ao longo dos anos 
aparecem na disputa de cargos políticos, a atuação do líder de 
massas no convencimento das massas, na disputa política deve 
observar os limites da tolerância, do respeito e propiciar o debate 
com seus pretensos adversários em busca de uma solução para os 
direitos sociais de uma determinada sociedade? Qual o grau de 
racionalidade que o líder deve observar para enfrentar o debate em 
um estado democrático de direito? 

Atualmente, vive-se uma total comunicação nas redes sociais. 
Qualquer assunto não passa despercebido pelas pessoas que, 
rapidamente, repassam e criam comentários sobre alguma polêmica 
noticia política que surge. Ocorre que referida situação tem causado 
uma forte polarização na briga política, a ponto de propiciar a 
criação de argumentos falaciosos com o intuito de denegrir e 
desvirtuar a realidade posta em análise. A lógica do pensamento do 
líder, para mover as massas, na atualidade, transcende o máximo do 
limite racional, há ataques verbais, alteração da verdade, 
rompimento de princípios éticos e morais e desrespeito às 
instituições públicas com o objetivo de aniquilar com a verdade 
posta porque é necessário estar no Poder. 

Neste contexto, percebe-se que se tem ultrapassado os limites 
de uma racionalidade e de uma tolerância por parte dos cidadãos. É 

fácil identificar que as técnicas descritas por Adorno e Freud para a 
persuasão e convencimento de massas são ainda bem utilizadas na 
modernidade, ainda não chegando ao limite da barbárie e carnificina 
da Era Vikings, mas com grande possibilidade de assim chegar. E 
quais são os limites de sua utilização?  



Roberto Maximiliano Claussen | 197 
 

FORST8 apresenta os elementos constitutivos do conceito de 
tolerância e discute duas concepções diferentes do termo, como 

permissão e como respeito moral, que serviriam para destacar os 
modos diversos de apresentar os limites da tolerância. Esta, por si 
só, depende normativamente de um direito à justificação baseada na 
ideia de um uso público da razão que, segundo o qual, as práticas e 

as instituições político-jurídicas que determinam a vida social dos 
cidadãos devem ser justificáveis à luz de normas que eles não podem 
recíproca e genericamente rejeitar. 

Em uma democracia séria, com a existência de um Estado 
Democrático de Direito do qual o Estado respeita e exige o respeito 
dos cidadãos, e principalmente dos direitos fundamentais previstos 
na Constituição Federal, há que se manter no mesmo norte quando 
do exercício do direito de liberdade de expressão de opinião.  

Porém, a garantia constitucional citada deve andar lado a lado 

com a ideia de tolerância, principalmente quando se está em debate 
as teorias político-partidárias. O desvirtuamento de verdades, a 
divulgação de notícias com alto teor de mentira, sem ingressar na 
profundidade do assunto, com o objetivo de desqualificar o agente, 
deve ser evitada em todos os sentidos. Um debate sério, coeso e que 
respeite os direitos deve sempre ser perseguido, sob pena de se 
colocar em risco a existência do próprio Direito do Estado e de suas 
Instituições Públicas. 

A atuação do líder, como membro de manobra de uma 
determinada massa para que atinja os seus objetivos para que não 
resultem em um entendimento fascista como ocorria nos anos 1900, 
necessita, antes de tudo, atuar com a extrema observância do 

diálogo e do debate. Em um Estado, com uma constituição 
democrática, em crescente aumento da representação das minorias, 

é questão de ordem e de manutenção e respeito aos princípios, a 
observância da tolerância ao debate em busca de um bem comum. 

                                                 
8  Professor de Teoria Política na Universidade Johann Wolfgang Goethe, em Frankfurt. Tradução: 

Mauro Victoria Soares 
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Tomamos por exemplo o debate político que traz ao cume a 
análise de direitos humanos e sociais, como por exemplo, o racismo, 

o machismo, os preconceitos regionais, a homofobia etc. Situações 
sociais que ao longo dos tempos foram tomando força no debate 
político na clara necessidade de um reconhecimento de eventuais 
direitos pela Carta Constitucional em uma nação. Em referidos 

temas, em qualquer local de debate, há sempre uma descrição de 
violência crescente contra os membros das minorias e os desajustes 
políticos, a sede de vingança (em não atender o direito do outrem) 
são elementos que aumentam ainda mais a polarização política de 
uma nação. 

Há que se notar que, ao se viver em uma democracia, com 
princípios, regras escritas, procedimentos para o exercício dos 
direitos, o debate deveria ser amplo com o objetivo de trazer 
melhorias para determinados grupos que assim necessitam. 

Contudo, há um discurso de ódio extremista por parte daqueles que 
são contrários a qualquer alteração de direito e ideias opostas ao 
locutor que resulta em uma sociedade extremamente polarizada. 

E este ódio ultrapassa os limites da ideia política, há o ódio de 
classes, o ódio regional, o ódio contra os negros, o estereótipo das 
feministas, o ódio oculto e não pronunciado contra os evangélicos, 
contra as religiões afrodescendentes, o ódio partidário, o ódio contra 
os gays e todo um contexto de ódio contra todo aquele que sai para 
convencer uma massa. Há uma irracionalidade que veta qualquer 
possibilidade de diálogo entre os diferentes. 

A intolerância cega a igualdade. Uma sociedade intolerante é 
incapaz de conviver com as diferenças e acaba por criar pequenas 

sociedades em paralelo, segmentos que separam as pessoas em 
pequenos grupos, fazendo o oposto do interesse de uma democracia.  

Uma sociedade intolerante nega-se a si mesma. Não se pode falar 
em evolução de uma sociedade que tem, na imagem do seu líder, 
uma ideia de rejeição dos próprios feitos com o objetivo de atacar o 
adversário que surge com ideias de melhorias sociais. Uma 
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sociedade intolerante é autoritária por definição. É extremamente 
polarizada. 

Este excesso de polarização remete a atual sociedade ao tempo 
primitivo em que a colonização, a conquista de direitos era à base da 
força, da irracionalidade, da luta contra qualquer pequeno grupo, 
mais fraco que tentasse expor o seu direito. A polarização e a 

intolerância remete o homem ao mais primitivo desejo libidinoso, 
deixando-o cego sem qualquer condição de raciocinar sobre os 
interesses de uma coletividade, trazendo para a modernidade o 
argumento e as falácias utilizadas pelo líder do campo de batalha, do 
agitador e conquistador de massas das duas guerras mundiais. 
Ainda, o excesso de intolerância transforma o homem moderno em 
um viking, um cego racional que recorre à brutalidade para resolver 
os seus impasses sociais. 

Enfim, o tema do argumento e forma de agir do líder, com 

argumentos de coerção e convencimento das massas, na busca de 
atingir os seus objetivos, representa, tanto nos anos 1900, quanto na 
modernidade, o eterno interesse em encontrar um vinculo 
libidinoso entre o agente que convence com os que devem ser 
convencido a integrar o grupo, cegando-o da sua própria 
individualidade e desejo para alcançar os desejos do lide. 

Em síntese, há que reconhecer que as observações de Adorno 
e Freud sobre a psicologia das massas, mesmo em uma sociedade 
evoluída, ainda assim é muito frequente e utilizada, nas mais 
diversas situações, em extrema irracionalidade entre os seus 
membros quando se está diante de assuntos de interesse social e 
político de uma sociedade em evolução, vinculando os seus agentes 

ao mais primitivo dos seres, o ser irracional, intolerante, impulsivo, 
esmagador e extremamente fascista, na concepção moderna do 

vocábulo, o fascista que fica cego e intolerante para ouvir os 
interesses de outros contrários aos seus ideais, o que, em razão da 
evolução do pensamento e das relações humanas, diante de todo o 
contexto histórico da humanidade, deve, necessariamente, ser 
repensado para possibilitar o livre debate sem as amarras da 
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intolerância e do desrespeito, propiciando, assim, um debate 
democrático e evolutivo. 
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Princípio de repetição ou do fascismo 

eterno entre nós  
 

Tiago dos Santos Rodrigues1 
 
 

I 
 
Em 1920 Sigmund Freud publica Além do Princípio do Prazer, 

este texto é uma reformulação da teoria psicanalítica uma vez que 
propõe que o princípio do prazer possa não ter, na verdade, um 

domínio tão grande quanto se pensava que tivesse na economia 
psíquica. O que motiva Freud na sua investigação são os casos de 
neuroses traumáticas de guerra pós Primeira Guerra Mundial. Esses 
casos lhe servem de estímulo de pesquisa por conta de excluírem de 
suas causas forças mecânicas, que eram, suspeitava-se até então, 
uma das possíveis causa das neuroses traumáticas. Sendo assim, 
sugeririam que as neuroses traumáticas tivessem uma intimidade 
maior com o funcionamento psíquico humano. Um dos sintomas 
mais próprios das ditas neuroses é de que os sonhos que ocorrem 
nos pacientes os levam a reviver novamente o momento de seus 
acidentes e os fazem acordar em um novo susto. O curioso no caso, 
é que dita recorrência contrairia a natureza mesma dos sonhos, o 

esperado seria que os sonhos representassem quadros do passado 
sadio do paciente ou da cura pela qual anseiam. Três alternativas se 

apresentaram: i) que os sonhos não tenham somente o teor 
realizador de desejos, ii) que nesses casos os sonhos estejam com 

                                                 
1  Mestre em filosofia (PUCRS), doutorando em filosofia (PUCRS), Contato: 

tiagorodrigues1492@gmail.com. 
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sua função perturbada e degenerada, iii) ou que haja misteriosas 
tendências masoquistas no eu. A primeira alternativa é logo 

descartada, pois as evidências de que os sonhos possuam o tal teor 
realizador de desejos parecem ser fortes demais; o estudo segue 
jogando com as duas alternativas restantes. Essas alternativas 
sugerem que poderia haver alguma força que fizesse frente ao 

princípio do prazer. Haveria, então, outro princípio tão forte quanto 
ou ao menos mais elementar, que não seria comandado pelo 
princípio do prazer ainda que desse espaço a ele para que dominasse 
posteriormente. Esse princípio, segundo Freud, seria o princípio de 
repetição, uma compulsão à repetição presente em várias vivências. 
Diz Freud:  

 
O que a psicanálise revela nos fenômenos de transferência dos 

neuróticos, também pode ser observado nas vidas de certas 
pessoas normais. A impressão que dão é de serem perseguidas por 
um destino maligno ou possuídas por algum poder “demoníaco”; 

a psicanálise, porém, sempre foi de opinião de que seu destino é, 
na maior parte, arranjado por elas próprias e determinado por 
influências infantis primitivas. A compulsão que aqui se acha em 

evidência não difere em nada da compulsão à repetição que 
encontramos em neuróticos, ainda que as pessoas que agora 
estamos considerando nunca tenham mostrado quaisquer sinais 

de lidarem com um conflito neurótico pela produção de sintomas. 
Assim, encontramos pessoas em que todas as relações humanas 

têm o mesmo resultado, tal como o benfeitor que é abandonado 
iradamente, após certo tempo, por todos os seus protegés, por 
mais que eles possam, sob outros aspectos, diferir uns dos outros, 

parecendo assim condenado a provar todo o amargor da 
ingratidão; o homem cujas as amizades findam por uma traição 
por parte do amigo; o homem que, repetidas vezes, no decorrer da 

vida, eleva outrem a uma posição de grande autoridade particular 
ou pública e depois, após certo intervalo, subverte essa autoridade 

e a substitui por outra nova; ou, ainda, o amante cujos casos 



Tiago dos Santos Rodrigues | 203 
 

amorosos com mulheres atravessam as mesmas fases e chegam à 

mesma conclusão2.  
 

Existiria, pois, uma disposição que faria com que ocorresse 
um “eterno retorno do mesmo”, no dizer de Nietzsche. Uma 
compulsão em reviver momentos que, contra o princípio do prazer, 
provocariam desprazer e mesmo desgosto. Freud sente-se, então, 

encorajado “a supor que existe realmente na mente uma compulsão 
à repetição, que sobrepuja o princípio do prazer.” 3 . Ele 
posteriormente especula que a compulsão à repetição possa fazer 
parte da própria dinâmica da vida inscrita nas características dos 
instintos:  

 
Parece, então que um instinto é um impulso, inerente à vida 
orgânica, a restaurar um estado anterior de coisas, impulso que a 

entidade viva foi obrigada a abandonar sob a pressão de forças 
perturbadoras externas, ou seja, é uma espécie de elasticidade 

orgânica, ou para dizê-lo de outro modo, a expressão da inércia 
inerente à vida orgânica4. 
 

Um instinto seria uma tendência conservadora inscrita na 
dinâmica da vida orgânica para que pudesse retornar ao seu estado 
inorgânico primeiro, pois, o inorgânico é antes do orgânico, ou como 
Freud mesmo diz, “as coisas inanimadas existiram antes das vivas”5, 
e assim três conclusões se tiram, de que i) o esforço mais 
fundamental de toda substância viva é o retorno à quiescência do 
mundo orgânico, de que ii) o princípio do prazer parece servir aos 

                                                 
2 FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer. In. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: 
edição standard brasileira. Trad. Jayme Salomão (org.). Rio de Janeiro: Imago, 1987 p. 32. 

3 FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer. In. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: 

edição standard brasileira. Trad. Jayme Salomão (org.). Rio de Janeiro: Imago, 1987 p. 33. 

4 FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer. In. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: 

edição standard brasileira. Trad. Jayme Salomão (org.). Rio de Janeiro: Imago, 1987 p. 47 

5 FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer. In. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: 

edição standard brasileira. Trad. Jayme Salomão (org.). Rio de Janeiro: Imago, 1987 p. 49. 
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instintos de morte, e que iii) o objetivo de toda a vida é morte6.  
Enrique Dussel criticará frontalmente as hipóteses freudianas; 

comenta Dussel: 
 

Esta formulação manifesta a lógica da pura reprodução que 
envolve finalmente a morte. Mas a esta lógica da morte Freud 
timidamente ainda opõe, pelo “instinto sexual (Sexualtrieb)”, algo 

como o “autêntico instinto de vida (Lebenstrieb)”, que seria aquele 
que move o ser humano que se transcende (o Ubermensch). Diante 

disso, reflete Freud: “Para mim, não creio em tal instinto interior 
e não vejo o meio de manter viva esta bela ilusão (Illusion)”. Quer 
dizer, Freud admite que a pura conservação da vida é o real 

existente7.  
 

É o caráter conservador e por fim reacionário que Dussel 
denuncia na hipótese freudiana. Se a “lei da vida” é um regresso ao 

estado inanimado, inorgânico, a finalidade da vida, como reconhece 
Freud, seria a morte. Mas uma tal teleologia da vida justificaria uma 
espécie de culto à morte e à destruição; destruição dos sinais onde a 
vida parece manifestar-se, onde ela se diversifica, se reproduz, onde 
ela resiste contra a própria morte – destruição daquele que diz não 
à morte: do outro. Estaremos indo longe demais nessa suposição? 
Estaríamos forçando a barra com a hipótese de Freud? Talvez, mas 
ele próprio titubeou com ela, quiçá prevendo suas consequências:  

 
Pode-se perguntar se, e até onde, eu próprio me acho convencido 

da verdade das hipóteses que foram formuladas nestas páginas. 
Minha resposta seria que eu próprio não me acho convencido e que 
não procuro persuadir outras pessoas a nelas acreditar, ou, mais 

precisamente, que não sei até onde nelas acredito8.  
 

                                                 
6 Cf. FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer. In. Obras psicológicas completas de Sigmund 

Freud: edição standard brasileira. Trad. Jayme Salomão (org.). Rio de Janeiro: Imago, 1987 p. 73-74. 

7 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação – na idade da globalização e da exclusão. Petrópolis: Editora 

Vozes, 2000. p. 358.  

8 FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer. In. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: 

edição standard brasileira. Trad. Jayme Salomão (org.). Rio de Janeiro: Imago, 1987 p. 69. 
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Mas, hipótese, podemos até assumir a tese de que a vida, de 
alguma maneira, procure voltar ao estado inanimado ou que tenha 

algum caráter conservador, mas disso não se segue que a morte seja 
o objetivo da vida por ser anterior a ela. Não se segue porque coisa 
bem diversa é o estado inanimado do estado morto. Uma pedra é 
inanimada, mas em nenhum sentido está morta. Inanimado não 

corresponde à morte ainda que a mesma morte seja um estado 
inanimado. A morte é, por definição, posterior à vida. Se algo está 
morto é porque ao menos por um instante esteve vivo. A morte é 
negação da vida, mas a vida é por si mesma. Que haja na vida uma 
pulsão à repetição que leve retroativamente aos seus estados 
anteriores deveria nos levar a resultados diferentes do que a morte 
seja o fim teleológico da vida, ainda que, admitamos, possa ser um 
resultado próximo a isso. No entanto, pode ser que a hipótese 
freudiana de que a vida (ou uma vida) procure retornar a um estado 

inanimado, isto é, à morte (segundo a sua interpretação), possua 
algum grau de verdade. Ou, ainda, pode ser que haja uma existência 
tal que a “faz verdadeira” no mundo. Uma existência que tome o 
inanimado por morto, que falseie o movimento. É Levinas quem nos 
dará condições de podermos fazer essa leitura.  

 
II 

 
Antes de chegarmos ao ponto, vale ressaltar que Levinas, em 

verdade, possui uma interpretação bastante negativa do ser e da 
ontologia quando entregues a si próprios9, que é consequentemente 
uma interpretação negativa da lógica da imanência. Para Levinas, o 

                                                 
9 É importante fazermos essa nota de reforço: Levinas não amaldiçoa o ser, somente demonstra a 
limitação de realização que lhe é inerente, limitação que a tradição filosófica se habituou a negligenciar. 

Nesse sentido, i) o verdadeiro esquecimento do ser seria o esquecimento da limitação do ser, e ii) a sua 

crítica visa mais a tradição filosófica que faz a sua apologia (do ser) do que ao objeto dessa apologia. 

De outra parte, o Ser também, para Levinas, possui, naturalmente e positivamente, a sua importância 
na constituição do ente, do ser humano. O problema não é o ser enquanto tal, ele é fato que nos 

acompanha, o problema é a aderência irrestrita a ele como se ele fosse tudo o que existe, ainda que, se 

levarmos a linguagem aqui empregada radicalmente, isso não deixa de ser verdade.  
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ser não é a primeira nem a última fonte do sentido, o “campo da 
imanência” é para ele um campo estéril fadado à auto-aniquilação.  

Deste modo, ao contrário de toda uma venerável tradição que 
sempre recorreu (e ainda recorre) ao ser para dar conta dos 
imbróglios do próprio ser, Levinas opta por se dirigir a outra via, 
para fora do ser, porque, no seu entendimento, não se poderá 

administrar como remédio ao doente aquilo mesmo que o fez 
adoecer. Será preciso algo exógeno ao paciente e à doença. O mesmo, 
condição do ser que sempre se presentifica e permanece em 
processo de ininterrupta identificação consigo e com o que (ainda) 
não é si mesmo, é, para Levinas, o signo de um achaque permanente. 
Ele chega a dizer que “Toda la civilización que acepta al ser, la 
desesperación trágica que comporta y los crímenes que justifica, 
merece el nombre de bárbara”10. Na história, há, para Levinas, uma 
ocorrência exemplar de um existente que se se agarrou à lógica do 

ser, que aceitou como nenhuma outra o seu trágico desespero, trata-
se da existência hitlerista. O hitlerismo é a existência que não só está 
cravada ao ser como todo o existente está (uma vez que sempre 
somos irremediavelmente), mas que aderiu a este estar cravado, que 
se rendeu ante a asfixia de uma existência sem apelação, que se 
encerrou dentro do biológico: 

 

Lo biológico, com todo lo que comporta de fatalidad, se convierte 
en algo más que um objeto de la vida espiritual, deviene su corazón 
mismo. Las misteriosas voces de la sangre, la llamada de lo 

hereditario y del pasado a los que el cuepo sirve de enigmático 
vehículo pierden su naturaleza de problemas sometidos a la 
solución de un yo (Moi) soberanamente libre. El yo no aporta para 

su resolución más que las incógnitas mismas de estos problemas. 
Está constituído por ellas. La esencia del hombre no está en la 

libertad, sino en una especie de encadenamiento. Ser 
verdadeiramente sí mismo no es retornar el vuelo más allá de las 
contingencias siempre extreñas a la libertad del yo. Ser uno 

mismo, por el contrario, consiste en tomar consciencia del 

                                                 
10 LEVINAS, Emmanuel. De la evasión. Trad. Isidro Herrera. Madrid: Arena Libros, 2011. p. 80.  
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encadenamiento original e ineluctable a nuestro cuerpo. Consiste, 

sobre todo, en aceptar este encadenamiento11.  
 

 O hitlerismo se submete à “sabedoria” do dado corporal, do 
biológico, da natureza, do chamado do “hereditário e do passado”, e 
retira daí o seu devir e a norma a partir da qual submete à régua a 
todos os outros. Segundo Levinas, o hitlerismo recusa-se à liberdade 

com que a humanidade relacionava-se com o dado corporal, do 
corpo com o qual sempre se teve certa relação de estranheza, ainda 
que sendo corpo próprio. Mas aqui a estranheza é eliminada, e assim 
ocorre a inversão de relação com o outro. Se quando havia 
estranheza para consigo e essa permitia uma abertura aos outros 
que se tornavam familiares, com o hitlerismo, a familiaridade total 
consigo mesmo resulta em estranheza total com o outro – com o 
outro que não compartilha da identidade fundamental do corpo, ou 

seja, da “raça”. Na raça e na comunidade que a reúne, o Estado, é 
que residirá a verdade hitlerista. O hitlerismo inaugura um conceito 
de verdade que a civilização pensava ter-se livrado, a verdade 
enquanto força, e força física. De outra parte, ainda acompanhando 
a leitura levinasiana, o hitlerismo é um reacionarismo tanto prático 
quanto teórico. Teórico porque se recusa a superar o dado da 
corporeidade como elemento fundamental de constituição da 
identidade sem mais, e é prático – e isso nos interessará 
especialmente – porque se recusa a ampliar as relações humanas 
(devido ao elemento anterior) que permitiriam que o hitlerista 
pudesse se desgarrar das forças identitárias de sua própria tradição 
e, assim, as relativizasse, vendo-a como uma entre tantas, e não 
como (é o caso) “a tradição” sobre todas as outras.   

 

  

                                                 
11 LEVINAS, Emmanuel. Algunas reflexiones sobre la filosofia del hitlerismo. Trad. Ricardo Ibarlucia. 

Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica S.A, 2002. p. 16 
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III 
 

Já no capítulo VI de seu trabalho, Freud descreve uma 
experiência realizada por um biólogo norte-americano, Woodruff, a 
fim de desenvolver suas teses sobre a morte ou imortalidade dos 
seres. O experimento consistiu no seguinte: o biólogo observou até 

quando um infusório ciliado (o animálculo deslizador) persistiria se 
reproduzindo, isolando um dos produtos parciais e colocando-o em 
água nova. Segundo Freud, alcançou-se a 3.029ª geração, quando 
então o biólogo interrompeu o experimento. Isso provaria a 
imortalidade desses protozoários. Ocorre que, como Freud nos traz 
presente, outros biólogos descobriram que após algumas gerações, 
os infusórios se tornavam mais fracos e chegavam à morte. A 
diferença de ambos os experimentos é que enquanto Woodruff 
colocava os infusórios em uma água nova a cada geração, os outros 

biólogos não. Freud conclui que: 
 
[...] eram apenas os produtos de seu próprio metabolismo (dos 

infusórios) que tinham resultados fatais para esse tipo de 
animálculo, porque os mesmos animais que inevitavelmente 
pereciam se eram apinhados em seu próprio fluido nutriente, 

floresciam numa solução supersaturada com os produtos 
excretórios de uma espécie distantemente aparentada. Um 

infusório, portanto, se é deixado a si mesmo, morre de morte 
natural devido à evacuação incompleta dos produtos de seu 
próprio metabolismo. (Pode ser que a mesma incapacidade seja a 

causa suprema também da morte de todos os animais 
superiores)12. 
 

Os protozoários, entregues a si próprios, se asfixiavam, 
praticamente, de si mesmos. Se eles conseguiram como que uma 
imortalidade no experimento de Woodruff, foi porque elementos 
exógenos lhe eram oferecidos a cada nova geração. E pode ser que a 

                                                 
12 FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer. In. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: 

edição standard brasileira. Trad. Jayme Salomão (org.). Rio de Janeiro: Imago, 1987 p. 59. 
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mesma condição seja a causa suprema também da morte disso que 
costumamos chamar de humanidade. Nada deve ser mais nefasto 

do que quando uma humanidade se encastela em si própria e 
desconsidera, em absoluto, todas as outras humanidades. É 
importante fazermos uma distinção quanto a isso entre o hitlerismo 
e outras formas de encastelamento no próprio ser, para assim 

definir melhor o específico da existência hitlerista, ou seja, sua 
essência. O racismo expresso, por exemplo, nas escravaturas que 
tiveram lugar nas Américas, é significativamente diverso do racismo 
hitlerista. O racismo escravagista era um racismo com razões 
político-econômicas, era uma subjugação a fins de exploração do 
trabalho necessário ao capitalismo mercantil para criar reservas de 
capital, que em seguida serão volumosas o bastante para criar um 
mercado consumidor, desprezar o trabalho escravocrata e explorar 
essa mesma força de trabalho no trabalho assalariado – 

evidentemente que o racismo aí criado não desapareceu com o fim 
da escravatura, mas persiste, principalmente, porque ainda exerce 
um serviço ao capitalismo hodierno, qual seja, garantir uma reserva 
de força de trabalho subproletarizada. Queremos dizer com essas 
pouquíssimas linhas, e que pediriam maiores desenvolvimentos, 
que esse racismo ainda reconhecia (de modo algum por compaixão) 
um âmbito de humanidade ao escravo, à raça oprimida, lhe concedia 
palavra, existência e vida, ainda que uma vida cheia de sofrimentos 
e debaixo da mais severa das injustiças13 – e, que é o importante 
aqui, esse racismo se concedia a possibilidade do contato com o 
outro na medida em que preservava com ele uma relação social, 
mesmo que violenta e injusta, uma vez que se dava, mesmo que de 

maneira restrita e controlada, a palavra ao escravo14. Já o arianismo 

                                                 
13 Gostaríamos de esclarecer: essa descrição não deve ser entendida de nenhuma maneira como uma 
atenuação do crime e pecado que a escravatura foi e representa para nós hoje, de nenhuma maneira 

ela deve ser entendida como a ditadura civil-militar brasileira às vezes é entendida, pelos grupos 

conservadores e reacionários, como uma “ditabranda”. 

14 “El hablar instituye así la relación moral de igualdad; por conseguiente, reconoce la justicia. Incluso 

cuando se habla a um esclavo, se habla a um igual” LEVINAS, Emmanuel. Difícil libertad: y otros 

ensayos sobre judaísmo. Trad. Manuel Mauer. Buenos Aires: Lilmod, 2008. p. 51.  
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hitlerista e o antissemitismo que lhe acompanhava tinham caráter 
diferente. O hitlerismo não se entendia como uma raça a dominar 

as outras, mas como uma raça a dominar o planeta, a ser ela a única 
raça em que se reduzisse verdadeiramente a existência humana. Não 
era um racismo de dominação, propriamente dito, mas de 
aniquilação do outro. Não havia com o hitlerismo o que ainda 

subsistia na escravatura, ceder a si a possibilidade de falar ao outro 
e de dar a mínima palavra a ele – haviam somente os fornos. Os 
hitleristas são os protozoários que se condenaram a viver e a morrer 
nos próprios dejetos, que se negaram a chance de oxigenar a própria 
existência e torná-la, assim, predisposta e favorável à vida – 
precisemos: não à mera existência, mas à vida, e vida humana, e 
vida humana é mundo humano, mundo humanizado e não reificado, 
como era o caso da existência hitlerista. Deste modo que o hitlerismo 
tornou verdadeira a hipótese freudiana. No hitlerismo a morte é o 

fim (enquanto finalidade, objetivo) da vida. O hitlerismo, tal como o 
fascismo em geral analisado por Adorno, é um “fenômeno de 
regressão coletiva”, um “culto do existente”15; diz Adorno: “Como 
uma rebelião contra a civilização, o fascismo não é simplesmente a 
reocorrência do arcaico, mas sua reprodução na e pela própria 
civilização”16, o que significa que o fascismo não é “protesto” contra 
a civilização, ainda que se oponha a ela, mas é um produto dessa 
mesma civilização, um desenvolvimento regressivo dela, inscrito 
nela – e nisso Adorno concorda com Levinas – que afirmou quanto 
ao seu texto sobre o hitlerismo:  

 

El artículo nace de una convicción: que la fuente de la sangrienta 
barbarie del nacionalsocialismo no está en ninguna anomalia 
contingente de la razón humana, ni en ningún malentendido 

ideológico accidental. Hay en este artículo la convicción de que esta 
fuente se vincula a una posibilidad esencial del Mal elemental al 

                                                 
15 Cf. ADORNO, Theodor. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise. Trad. Verlaine Freitas. São Paulo: 

Unesp, 2015. pp. 146-149. 

16 ADORNO, Theodor. Ensaios sobre psicologia social e psicanálise. Trad. Verlaine Freitas. São Paulo: 

Unesp, 2015. p. 162. 



Tiago dos Santos Rodrigues | 211 
 

que la buena lógica podia conducir y del cual la filosofia occidental 

no estaba suficientemente a resguardo. Posibilidad que se inscribe 
en la ontologia del Ser, cuidadoso de ser – del Ser “dem es in 
seinem Sein um dieses Sein selbst geht”, según la expresión 

heidegeriana17. 
 

Não é de se admirar, portanto, que o fascismo tenha se 

desenvolvido no seio da sociedade burguesa e capitalista, sociedade 
com compulsão ao consumo, que venera as mercadorias, sociedade 
mercadológica – e o que é o mercado capitalista senão a oferta das 
mesmas coisas sob novas etiquetas e embalagens. O que é esse 
mercado senão a era da reprodutibilidade técnica de uns pelos 
outros, onde os modismos se multiplicam e as subjetividades se 
reduzem, onde não só as mercadorias, como também as pessoas são 
substituídas de sua existência única por uma existência serial18. O 
fascismo é o incessante falar a mesma coisa, a mesma palavra, o 

mesmo discurso19, é repetição, e repetição em série – é o horror à 
dissidência, à diferença, e, ainda mais, à distinção (tal como 
proposta por Dussel 20 ). Por isso que a sua fala sempre é 
propagandística e nunca crítica:  

 
A propaganda fascista precisa apenas reproduzir a mentalidade 

existente para seus propósitos – ela não precisa induzir uma 
mudança –, e a repetição compulsiva, que é uma de suas 

                                                 
17 LEVINAS, Emmanuel. Algunas reflexiones sobre la filosofia del hitlerismo. Trad. Ricardo Ibarlucia. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica S.A, 2002. p. 23.  

18 Cf. BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In. Walter Benjamin – 
obras escolhidas: magia e técnica, arte e política. Trad. Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 

1994. p. 168.  

19 Victor Klemperer, em seu LTI: A Linguagem Do Terceiro-Reich, mostra como o nazismo atuou no 

campo da linguagem empobrecendo-a. Isso, por óbvio, não significa que as pessoas falassem menos, 

pelo contrário, mas que reduziram o seu discurso a falarem as mesmas coisas.  

20 “La persona nace separada, dis-tinta, desde su origen, desde siempre. [...]La persona, en cambio, 

separada desde siempre, nunca idéntica, jama estuvo unida indivisiblemente. Desde el momento que 

fue real ya era “outro”. Su alteridad irá creciendo hasta el día de su final, de su muerte histórica y no 
meramente biológica. Dis-tinción/convergencia se opone a identidade/diferencia. El ser humano, dis-

tinto por su constitución real como cosa eventual o libre, converge, se reúne, se aproxima con otros 

seres humanos” DUSSEL, Enrique. Filosofía de la liberación. México: FCE, 2011. p. 80.  
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características mais importantes, irá se coordenar com a 

necessidade por sua reprodução contínua21.  
 

 O fascismo: mal elemental – mal ancestral na acepção de 
Ricardo Timm22. Uma compulsão ao atrofiamento, à redução do 
Outro no Mesmo, pois esse é o resultado de um eterno repetir: a 
repetição é busca por um congelamento perfeito no tempo, do 

tempo, uma supressão das diferenças que não permitem que uma e 
outra ocorrência sejam idênticas. Repetir continuamente, aqui, é 
aniquilar a cada vez os traços e vestígios do não-idêntico, do Outro; 
é assegurar que ao final o produto seja idêntico a si mesmo até que 
não se necessite repetir, até que o que reste seja o Mesmo em seu 
estado mais bruto e cru – e isso já é a morte, morte do humano, uma 
vez que vida é palpitação, e palpitação é desencontro, distância23, 
hiato, não-identidade.  

 
IV 

 
Estamos de acordo com Dussel de que o princípio de repetição 

não deve nos levar à conclusão de que a morte seja a finalidade da vida, 
de que para além do princípio do prazer haveria uma pulsão à morte. 
Contrariamente a isso, há para além do princípio do prazer uma pulsão 
de alteridade, o que em termos levinasianos também se poderia chamar 
de desejo metafísico. Ocorre que os resultados a que Freud chegou não 
eram inteiramente falsos, e por isso ele pode chegar a eles, porque uma 
existência assim se conformava e fazia parte da atmosfera de sua 
análise, o hitlerismo, existência reificada que nasceu, como nos faz 
                                                 
21  ADORNO, Theodor. Ensaios de psicologia social e psicanálise. Trad. Verlaine Freitas. São Paulo: 
Unesp, 2015 p. 184. 

22  Cf. SOUZA, Ricardo Timm de. Levinas e a ancestralidade do mal: por uma crítica da violência 
biopolítica. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012. 

23 “Fazer as coisas ‘ficarem mais próximas’ é uma preocupação tão apaixonada das massas modernas 

como sua tendência a superar o caráter único de todos os fatos através da sua reprodutibilidade.” 
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In. Walter Benjamin – obras 

escolhidas: magia e técnica, arte e política. Trad. Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 

170. 
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lembrar Adorno, na sociedade alemã que se encontrava em um alto 
nível de reificação. Reificação dos sujeitos preparada pela reificação dos 

processos sociais a que os sujeitos foram submetidos. Adesão ao 
princípio de repetição preparada por esses mesmos processos sociais 
baseados na serialidade, que, embora tecnicamente significassem 
“progresso”, subjetivamente significaram uma “regressão”. Regressão, 

quem sabe, possibilitada pela escuta da voz do ser, pelo seu não 
esquecimento e por sua adesão apaixonada – as misteriosos vozes do 
sangue e da carne a quem o ser sempre cobra sua filiação, já que o ser 
é, sempre e cada vez, meu ser. No entanto, as condições que permitiram 
ao fascismo surgir no seio da civilização esclarecida, permanecem. Isso 
porque a sociedade liberal, burguesa e capitalista permanece aí, e esta 
sociedade é, essencialmente, a sociedade onde as pessoas e as coisas se 
confundem: onde o animado é tomado como inanimado, e o inanimado 
é tomado como animado – é uma sociedade “onde o vivo e o inanimado 

são igualmente compráveis e vendáveis; é um mundo igualmente 
incapaz de morte, no qual nem o viver nem o morrer acontecem”24. Tal 
como com os personagens de Kafka (esse tradutor do nosso tempo) que 
nunca propriamente morrem – mas nunca morrem porque nunca, de 
fato, estiveram vivos25 . O produto mais acabado do hitlerismo, do 
fascismo, é a expressão mais contundente dessa verdade kafkaniana: 
“desde Auschwitz, temer a morte significa temer algo pior do que a 
morte”26, é temer não viver e não poder morrer. Por isso que a condição 
essencial para que o fascismo não tenha mais lugar entre nós, para que 
a regressão do princípio de repetição não venha mais a influenciar a 
existência humana com sua voz rouca e velha, certamente venha a ser, 
seguindo Marx, eliminar o fetichismo da mercadoria, e, conforme 

Benjamin, assim devolver às coisas a sua aura – a sua condição de 
singular e de não repetíveis. Claro, isso não é propugnar a volta a uma 

                                                 
24 SOUZA, Ricardo Timm de. Ética como fundamento II: pequeno tratado de ética radical. Caxias do 
Sul, RS: Educs, 2016. p. 132.  

25 Devemos a Ricardo Timm de Souza essa chave de leitura da obra de Kafka.  

26 ADORNO, Theodor. Dialética Negativa. Trad. Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. 

p. 307.  
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etapa pré-capitalista de produção, nem renunciar aos avanças 
tecnológicos que obtivemos (não a todos ao menos). Mas salvar na 

produção humana a subjetividade que nela se objetivou, não reificando 
o sujeito e não pessoalizando as coisas.  
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Esclarecimento: conhecer a causa 

adequada em Deus – Espinosa, Adorno, 
Freud e outros 

 

Wiltonn William Leite* 
 

Qual o significado da palavra esclarecimento? O que é 
esclarecimento? Esclarecimento e entendimento são uma só e 
mesma coisa? A partir de um século – o século XXI – que a todos 
parece ter se iniciado morto – depois de duas expressões humanas 

limites naturais no século anterior – as duas guerras ditas mundiais 
– nas quais o que o homem é, se desnuda com uma plenitude 
prístina – e, com consequências que ainda repercutem nos dias 
atuais – procurar compreender como pode o homem conhecendo-
se, conhecer o universo das coisas – iluminando-se – real e 
perfeitamente iluminando-se – deixar finalmente para trás as sobras 
do pensamento místico ou mitológico para simplesmente conhecer 
a realidade das coisas na perfeita expressão na qual estas se 
apresentam em ato no instante presente.  

A partir do livro de Ricardo Timm de Souza, Ética com 
fundamento II – Pequeno Tratado de Ética Radical 1  e, o livro 
Dialética do Esclarecimento, de Theodor Adorno 2 , este ensaio 
procura discutir o conceito do termo esclarecimento, criado com o 

Iluminismo, agregando, nesta análise-síntese, outros textos de 

                                                 
* Doutorando em Filosofia/PUCRS. 

1 SOUZA, R. T.  Ética como fundamento II: pequeno tratado de ética radical. Caxias do Sul: Educs, 2016. 

2 ADORNO, T. – HORKHEIMER, M.  Dialética do Esclarecimento. Trad. Guido A. Almeida. Rio de Janeiro: 

Zahar. 1985, 
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Bento Espinosa, Melanie Klein, Wilfred Bion, Theodor Adorno, Max 
Horkheimer e Sigmund Freud.  

Pode-se imaginar a seguinte dialética transecular – 
transcendental – imanente a Deus sive Natura 3– onde tudo o que 
existe sempre existe em ato: 

 

B – O que você chama de esclarecimento? 
A – O entendimento é o que vence a superstição e o que deve 
imperar sobre a natureza desencantada. 4 
B – Como? Imperar sobre a natureza não é outra superstição? O que 
você entende por natureza que precisa ser desencantada? Não 
consigo pensar ou intuir algo que possa ser uma natureza encantada 
que precisa ser desencantada. A natureza não é apenas e 
simplesmente a natureza? Não consegui seguir o que você fala. Vejo 
que você está perdido em meio a infinitas palavras sem qualquer 

significado em Deus. Adeus! 
 
A saída é pela dialética? – qual dialética: a de Hegel? ou outra 

dialética qualquer será empregada? A metafísica não pode ajudar? 
Deus não pode ajudar? Qual deus? Zeus? A filosofia, em sua história 
evolutiva, destrói primeiro, a teologia e, na sequência a metafísica, a 
ontologia, a lógica, a epistemologia, o diálogo, a dialética e no final, 
o resultado é que já não se sabe o que é o ethos natural do universo 
das coisas. Assim, destrói a ética. Portanto, não é necessário 
ressuscitar ou repensar todos estes aspectos do pensamento? Pensa-
se neste ensaio que sim. Nunca, como hoje, é necessário que se faça 
uma emenda do intelecto humano – uma medicina da mente 

humana – sempre adiado pelo ser humano – o ανθρώπινο ον (ser 
humano) – para que o único e verdadeiro esclarecimento seja real, 

natural, perfeito e finalmente iluminado – seja precisamente como 
proposto por Espinosa em 1662. 

                                                 
3 Deus de Espinosa. 

4 ADORNO, T. – HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento, 1985, p. 18. 
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Quanto tempo perdido – este é o natural do homem: perde o 
seu tempo com infinitas discussões inúteis – com um diálogo preso 

às palavras, à linguagem sem procurar entender o imanente 
significado em Deus da coisa simbolizada na dita palavra – na 
palavra dita – na linguagem. O homem por medo de sua eterna 
solidão – mantem-se solitário na barulhenta multidão que fala, mas 

não diz nada. Por medo da solidão, faz-se só em si mesmo. 
O homem pensando ter abandonado a Deus sive Natura – 

pensando ter criado um Império dentro de um Império – construí 
uma prisão na ignorante pretensão de saber por superfícies 
conceituais – o que o imobiliza na compreensão inadequada de si, 
do mundo, do universo inteiro das coisas, de Deus. Pensando-se 
senhor, não consegue ver e apreender que se fez escravo. Pobre! 
Pequeno ser insignificante. 

 Em sua nota preliminar no início do livro Dialética do 

Esclarecimento de Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, o 
tradutor Guido Antônio de Almeida comenta que o sentido da 
palavra esclarecimento tanto em alemão quanto em português tem 
o mesmo significado: ‘processo pelo qual uma pessoa vence as trevas 
da ignorância e do preconceito em questões de ordem prática.’5 
Guido Almeida também, ao se referir a Kant, afirma que este define 
esclarecimento como ‘um processo de emancipação intelectual 
resultando, por um lado, da superação da ignorância e da preguiça 
de pensar por conta própria e, de outro lado, da crítica das 
prevenções inculcadas nos intelectualmente inferiores por seus 
maiores.’6 É o ‘desencantamento do mundo’ – processo no qual o 
homem se liberta de suas imaginações que projeta e se identifica no 

seu mundo exterior – libertando-se, assim, dos poderes místicos da 

                                                 
5 ADORNO,T. – HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento. Trad. Guido A. Almeida. Rio de Janeiro: 
Zahar. 1985, p. 7. 

6 Ibid. p, 7. 
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natureza, os quais, na verdade, só existiram em seu próprio fluxo 
mental.7 

Voltamos à questão: o que significa esclarecimento? Qual é a 
quididade do esclarecimento? O que é? – o que é esclarecimento? 
Uma palavra aparentemente tão simples que confunde o homem 
que se dizendo entendido ou esclarecido, fecha-se neste conceito, 

deixando ficar em suas fantasias ou fantasmas de um imaginado 
conhecimento que em nada difere do que pretendera se distanciar.  

Tem-se com bússola o que Bento Espinosa propõe em seu 
Tratado da Emenda do Intelecto8 – conhecer as coisas como elas 
realmente são tendo em mente a definição seis de seu livro Ética II 
– EIID6: ‘por realidade e por perfeição compreendo a mesma coisa’. 
9 
 
Esclarecimento: conhecer por causa adequada. 

 
  Bento Espinosa em De Origine et Natura Affectuum, livro 
terceiro da Ética, define causa adequada: 

 
chamo de causa adequada aquela cujo efeito pode ser percebido 

clara e distintamente por ela mesma. Chamo de causa inadequada 
ou parcial, por outro lado, aquela cujo efeito não pode ser 

compreendido por ela só (EIIID1). 

 
Complementa: 

 
digo que agimos quando, em nós ou fora de nós, sucede algo de 

que somos a causa adequada, isto é, quando de nossa natureza se 
segue, em nós ou fora de nós, algo que pode ser compreendido 
clara e distintamente por ela só. Digo, ao contrário, que padecemos 

                                                 
7 Ibid. p. 8. 

8 ESPINOSA, B. Tratado da Reforma do Intelecto. Trad. Lívio Teixeira. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2004. 

9 ESPINOSA.B. Ética. Trad. Tomaz Tadeu. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica. 2008. 
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quando, em nós, sucede algo, ou quando de nossa natureza se 

segue algo de que não somos causa senão parcial (EIIID2). 

 
Causa adequada é a causa motora-material. Neste ensaio, é 

entendida no sentido aristotélico, ou seja, a causa adequada de algo 
é a causa motora deste algo acrescida da causa material deste algo. 
A causa motora é a causa eficiente, formal, final de algo – a causa 
material informa a essência material deste algo. A causa motora-
material ou causa adequada – é o que é, por seu movimento e, assim 
como dito por Espinosa, explica sua existência e, o que é enquanto o 
seu não movimento explica a sua não existência. A causa motora de 
algo acrescida de sua causa material – corresponde ao conceito de 
causa adequada espinosano que inclui os dois atributos conhecidos 
de Deus: a extensão e o pensamento.  

Como Deus é a causa eficiente e imanente de todo o universo 

(EIP18), todos os modos do mundo se seguem necessariamente de 
sua essência absolutamente infinita (EIP16), não enquanto Deus é 
infinito e eterno, mas enquanto considerado como afetado em seus 
atributos (EIIP9). Deus ao se exprimir nos modos por seus atributos 
não se separa deles, não lhes é externo: exprime-se na coisa em si 
mesmo e essa coisa o exprime (EIP15). Chauí afirma, em seu livro 
Desejo Paixão e Ação na Ética de Espinosa, que o homem e  

 
tudo o que existe, portanto, possui causa determinada e necessária 

para existir e ser tal como é: é da essência dos atributos causar 
necessariamente as essências e potências de todos os modos e 
encadear ordenadamente as leis causais universais que regulam a 

existência e as operações desses modos; e todos modos, porque 
exprimem a potência universal da substância, são também causas 
que produzem efeitos necessários. Isto significa que nada há de 

contingente no universo e que tudo é necessário. Há um ser 
necessário por sua própria natureza ou por sua essência – Deus – 

e há seres necessários pela causa – os seres singulares, efeitos 
imanentes da potência necessária de Deus.10 

                                                 
10 CHAUÍ, M. Desejo, Paixão e Ação na Ética de Espinosa. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 71.  
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O homem existe na Natureza. Ele é um modo finito na e pela 

substância: o homem é uma coisa singular determinada a existir e 
operar conforme lhe ordena a substância (Deus) (EIP26), porque 
Deus não é apenas a causa pela qual as coisas existem, mas também 
pela qual perseveram no existir (EIP24c). Deus, não enquanto 
infinito ou eterno, senão como enquanto modificado (EIIP9), pois 

 
nenhuma coisa singular, ou seja, nenhuma coisa que é finita e tem 

uma existência determinada, pode existir nem ser determinada a 
operar, a não ser que seja determinada a existir e a operar por 
outra causa que também é finita e tem uma existência 

determinada; ´por sua vez, essa última causa tampouco pode 
existir nem ser determinada a operar a não ser por outra, a qual 
também é finita e tem uma existência determinada, e assim por 

diante, até o infinito (EIP28). 
 

Bento Espinosa em De Deo afirma que “as coisas não 
poderiam ter sido produzidas por Deus de nenhuma outra maneira 
nem em qualquer outra ordem que não naquelas em foram 
produzidas” (EIP33), portanto os modos finitos são produzidos 
necessariamente por Deus de e em uma única maneira e em única 
ordem. 11 Espinosa também diz “da necessidade da natureza divina 
devem se seguir infinitas coisas, de infinitas maneiras” (EIP16), isto 

                                                 
 

11 Como que as coisas não podem ter sido produzidas por Deus senão de nenhuma outra maneira e em 
nenhuma outra ordem que não aquelas em que são produzidas, Chauí conclui que “a ordem da 

Natureza é necessária: essa é a conclusão do percurso demonstrativo que faz desabar os pilares da 

ordem imaginária.” Segue escrevendo que “a ordem da Natureza é necessária porque as coisas seguem 

necessariamente da natureza de Deus e são determinadas pela necessidade da natureza divina a existir 

e operar de maneira certa.” [...] Adiante, argumenta que sendo que “existe o ser absolutamente infinito 

constituído de infinitos atributos em seu gênero e [...] esse ser é causa livre eficiente imanente das 
essências, existências e operações de todas as coisas, se se disser, agora, que essas essências, existências 

e operações poderiam ser outras do que são, também será preciso dizer que a potência de Deus pode 

mudar e, com isso, preciso admitir que, mudando a ordem da Natureza, mas não mudando a potência 

e a essência divinas, deve haver outros deuses cujas potências e essências poderiam alterar a ordem 
natural e fazê-la diversa da que é atualmente. Hipótese absurda por EIP14. Há, pois, uma única ordem 

da Natureza que, seguindo necessariamente da natureza de Deus, é necessária.” (CHAUÍ, M.  A Nervura 

do Real. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 588).  
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é, a causa da existência das coisas é a essência de Deus porque 
somente à essência da substância, à essência divina, pertence o 

existir (EIP14c e EIP24c). Não pertence à essência das coisas 
produzidas por Deus a existência (EIP24); pois “quer as coisas 
existam ou não, toda vez que consideramos sua essência, 
descobrimos que ela não envolve nem a existência nem a duração” 

(EIP24c). 
 Os modos finitos exprimem a essência da substância por 

seus atributos modificados por suas leis eternas (EIP9), e, é 
exatamente por exprimir-se por uma afetação da substância que não 
é a sua própria essência de modo finito que pode ser a causa de sua 
existência nem de sua duração, mas apenas Deus. Somente à 
natureza divina pertence o existir (EIP24c). A essência atual de um 
modo finito, de um homem ou de uma pedra, seu ‘conatus’, está na 
dependência (interdependência) dos outros modos finitos (EIP28). 

Pode-se deduzir, então que o homem e a pedra devem sua existência 
de homem e de pedra a Deus enquanto sua essência eterna e infinita 
e, o homem e a pedra devem o modo determinado e definido pelo 
qual exprimem essa natureza da substância em um definido e 
determinado homem e uma definida e determinada pedra a Deus 
enquanto suas leis divinas exprimem, ordenam e regem a expressão 
da natureza da substância como coisa definida e determinada no 
mundo dos modos finitos, no mundo manifesto ou no universo o 
que depende das coisas nele existentes (EIP28). 

O conceito de causa adequada se associa novamente ao 
conceito de causa de si mesma, isto é, a Deus ou Natureza. Deus é a 
única substância, causa imanente de si mesmo (EIP14), causa 

eficiente imanente de todo universo (EIPP18 e 25). O universo é 
determinado necessariamente pelas leis eternas de Deus ou 

Natureza a ser e a existir tal como o universo é e existe (EIP33) e a 
operar como opera (EIP27). Ao se exprimir, Deus exprime o 
universo inteiro por suas leis eternas; assim sendo, em seu Breve 
Tratado de Deus, do Homem e de seu Bem-estar, Espinosa escreve 
que 
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Deus é uma causa principal das obras que criou 
imediatamente, como é o movimento na matéria [...] nas quais não 

cabe a causa menos principal já que esta sempre se encontra nas 
coisas particulares, como quando Ele seca o mar por um forte vento, 
e assim sucessivamente, em todas as coisas particulares que existem 
na Natureza. A causa menos principal-inicial não se dá em Deus, 

porque fora d’Ele nada há que o possa coagir. Por outro lado, a causa 
predisponente é sua própria perfeição, em virtude da qual é causa de 
si mesmo e, por consequência, de todas as outras coisas (KV I iii  § 
5). [...] Deus é a causa próxima das coisas que são infinitas e 
imutáveis, e das quais dizemos que foram criadas imediatamente 
por Ele; porém, em certo sentido, Ele é a causa última de todas as 
coisas particulares (KV I iii § 8). 12 
 
Humano – estritamente humano. 

 
No prefácio de Dialética do Esclarecimento, encontra-se a 

seguinte afirmação: ‘o que nos propuséramos era, de fato, nada 
menos do que descobrir por que a humanidade, em vez de entrar 
em um estado verdadeiramente humano, está se afundando em uma 
nova espécie de barbárie’. 13 Mas o que este tal verdadeiro humano? 
Não será a barbárie, o verdadeiro humano? Tem-se imediatamente 
que se perguntar: qual é o significado de humano? De quem é esta 
dita barbárie? De alguma pedra? De Deus? Penso! que essa barbárie 
é do homem – estritamente do homem – a barbárie é estritamente 
humana. 
Timm de Souza afirma: 

 

o exercício imperativo, é localizar a fissura criativa, temporal, no 
bloco maciço das racionalidades condescendentes com o ilegítimo 

e o injustificável, hoje em dia superabundantes no imaginário dos 

                                                 
12  ESPINOSA, B. Breve Tratado de Deus, do homem e do seu bem-estar. Autêntica. Trad. Emanuel 
Angelo da Rocha Fragoso e Luís César Guimarães Oliva. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.  

13 Ibid. p. 11. 
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intelectos penetrados pela razão instrumental hegemônica e por 

suas metamorfoses bem-falantes. Que a racionalidade se desaferre 
de suas inflexões maníaco-totalizantes e se pluralize na 
contemporaneidade estupefata com seu próprio poder narcísico-

teratogênico [...]14 

 
O homem morrendo de medo de seu possível-necessário 

aniquilamento pela morte – enlouquecido – parece se atirar 
compulsivamente aos braços de Tânatos – a deusa morte – e, assim, 
ele se perde no abraço com sua própria pulsão à morte.15 Por não 
suportar um sofrimento psíquico inevitável, constrói uma fortaleza 
de maldades onde se aprisiona a si mesmo consigo mesmo – com 
seus fantasmas inconscientes. Por quer mudar o imutável, 
desconhece a bela perfeição das coisas existentes por si mesmas na 
realidade do universo inteiro. É da natureza humana o medo – e 

para alguns – é natural o não suportá-lo, projetando no outro – no 
mundo – que assim, deixa de ser visto como o mundo é ou como o 
outro é em si mesmo – para ser erradamente percebido pela imagem 
monstruosa construída pelo homem por sua projeção no outro – no 
mundo. Cega-se! o homem. O medo lhe impede o conhecimento 
adequado das coisas por criar por projeção (identificação projetiva) 
deste medo nas coisas um monstro coisa-medo com o qual não sabe 
lidar. Apesar de Freud afirmar que  

 
susto, medo e ansiedade são palavras impropriamente 

empregadas como expressões sinônimas, [não o são]. A ansiedade 
descreve um estado particular de esperar o perigo ou preparar-se 
para ele, ainda que possa ser desconhecido. O medo exige um 

objeto definido de que se tenha temor. Susto, contudo, é o nome 
que damos estado em que alguém fica, quando entrou em perigo 
sem estar preparado para ele [...]16 

 
                                                 
14 SOUZA, R. Ética como fundamento II: pequeno tratado de ética radical. p. 5. 

15 FREUD, S. Sigmund Freud – Obras completas – volume XVIII. Trad. Christiano Monteiro Oiticica. Rio 
de Janeiro: Imago. 1976. p. 17. 

16 FREUD, S. Sigmund Freud – Obras completas – volume XVIII.  p. 23-24. 
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o homem tem o terror de ser um dia aniquilado – e um dia 
será – por alguma causa desconhecida que o levará à morte. Como 

Freud afirma, há, talvez, um homem que possa estar preparado para 
pensar o susto-ansiedade-medo de forma adequada. Quem é este 
homem? 

Este homem é aquele que conseguiu entrar na fase depressiva 

do desenvolvimento psíquico humano – quando saindo da visão 
dicotômica decorrente da cisão de si e do mundo pela posição 
esquizo-paranóide – passa a ver a si mesmo e ao mundo como coisas 
inteiras – sem a fantasia infantil da existência no mundo de um bem 
e de um mal à priori.17 O equilíbrio é tênue – e, se estabelece nos 
primeiros meses de vida. Melanie Klein – ao se referir à posição 
depressiva que se desenvolve a partir do terceiro mês de vida – 
escreve que 

 
os processos de síntese operam sobre todo o campo das relações 

de objeto externas e internas. Compreendem os aspectos 
contrastantes dos objetos internalizados (o superego primitivo) de 
um lado e dos objetos externos de outro. Mas o ego é também 

levado a diminuir a discrepância entre o mundo externo e o 
interno, ou melhor, entre as figuras externas e internas.18 

 

Com isto ocorre a integração do ego – devido a maior clareza 
na compreensão tanto dos eventos externos como dos eventos 
internos que por ventura tenham sido excindidas do ego para o 
mundo externo. Há o retorno ao eu o que é do eu. Com a integração 
o mundo já não é dividido ou clivado em um mundo bom que ama 
e um mundo mau que odeia: com a integração e síntese do eu (se é 

que existe isto que se chama de eu) aparece – pela existência de 
apenas um objeto que é bom e mau, inteiro ou nem bom e nem mau 
– claramente o conflito de amor e ódio dirigido a um único e mesmo 
objeto – a uma única e mesma pessoa – ele mesmo ou o outro. Para 

                                                 
17 KLEIN, M. Inveja e Gratidão.  Trad. Elias Mallet da Rocha et. Rio de Janeiro: Imago, 1991, p 85-118. 

18 Ibid. pg. 97. 
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elaborar tão intenso conflito o ego tem que se manter integrado; 
caso, contrário, ao retorno à posição anterior do desenvolvimento 

psíquico com a novamente partição das coisas em seus opostos – o 
que só existe na mente humana – o que nunca foi encontra na 
natureza das coisas no universo inteiro das coisas. A natureza é a 
natureza – exatamente como, por Deus, esta natureza é causada –; 

quem qualifica ou julga o que existe é o homem – o que só lhe fez ou 
imaginar-se senhor de um império inexistente – ou escravo de algo 
que nunca sabe com precisão identificar e definir. Klein escreve 
 

a ansiedade depressiva e o sentimento de culpa resultante 
alternam-se não apenas em quantidade, mas também em 

qualidade. A ambivalência é agora vivenciada predominantemente 
em relação a um objeto completo. O amor e o ódio aproximam-se 
muito e o seio bom e o mau, a mãe boa e a mãe má, não podem 

mais ser mantidos separados [...]. Embora o poder dos impulsos 
destrutivos diminua, esses impulsos são sentidos como um grande 

perigo par o objeto amado [...]. 19 

 
As pessoas reproduzem em suas vidas adultas estas vivências 

infantis – principalmente as mais traumáticas que impõem um 
represamento da libido.20 Há uma tendência natural à repetição no 
funcionamento natural e normal do cérebro humano. Muitas de 
nossas atividades – como andar, comer, andar de bicicleta, dirigir 
ou, até mesmo, falar – uma vez, aprendidas – boa parte de seu 
funcionamento se dá por processos automáticos inconscientes onde 
pouco ou nada se encontra de uma decisão consciente do sujeito. 
Como dito, anteriormente, da fala ou mesmo do pensamento, a 
maioria das palavras pensadas ou ditas são automaticamente 

escolhidas por áreas automáticas do sistema nervoso central sem 

qualquer intervenção da consciência. Quanto as coisas conscientes, 
subconsciente ou inconsciente no sentido psicanalítico, a compulsão 

                                                 
19 KLEIN, M. Inveja e Gratidão. p. 97. 

20 FREUD, S. Sigmund Freud – Obras completas – volume XVIII, p. 34 



226 | Adorno e Freud: encontros contemporâneos 
 

à repetição – como este mecanismo fora denominado por Freud – 
mais é visível nesta teatralização do anterior vivido agora no 

momento da existência em ato. Mesmo situações dolorosas, tendem 
– quem sabe para tentarem uma forma de alivio para o sofrimento 
associado a sua lembrança – a se repetir como o indivíduo 
afetivamente as interpretou e não como estas situações realmente 

aconteceram. 
 O ser, o existir e o atuar do homem está relacionado ao modo 
pelo qual ele interpreta (pensamento-mente-alma) as afecções que 
o mundo externo produz sobre si mesmo – sobre seu corpo 
(EIIP9)21. O ser, o existir, o operar e o atuar, o viver do homem está 
relacionado com a ideia da afecção do corpo humano pelo universo 
externo onde ele em ato vive (EIIP19)22. E, quanto mais um homem 
for afetado pelo seu mundo externo, mais rica será a sua alma – 
quanto mais conhecer ou compreende adequadamente as afecções 

de seu corpo – mais sua alma é adequada. Há uma tendência a 
homeostase23 – há uma tendência à estabilidade – procurando o 
grau de excitação constante24 – e, pela plasticidade neuronal – as 
células neuronais tem grande capacidade de resiliência, ou seja, há 
uma tendência natural para que a vida se mantenha como deve 
necessariamente ser mantida em decorrência de sua carga genética 
e de suas influências ambientais. Há uma tendência ao conatus 
(EIIIP28) – da coisa, enquanto em si, perseverar em seu ser.  
Espinosa afirma em EIIIP55:  
 

quando a mente imagina sua impotência, por isso mesmo, ela se 

entristece.’ No escólio desta mesma proposição tem-se essa 
tristeza, acompanhada das ideias de nossa debilidade, chama-se 
humildade. Em troca, a alegria que provém da consideração de nós 

mesmos chama-se amor próprio ou satisfação consigo mesmo. E, 

                                                 
21 ESPINOSA, B. Ética. p. 91. 

22 Ibid. p. 113. 

23 FREUD, S. Sigmund Freud – Obras completas – volume XVIII, p. 19. 

24 Ibid. p. 19. 
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como essa alegria se renova cada vez que o homem considera suas 

próprias virtudes, ou seja, sua própria potência de agir ocorre 
também que cada um se compraz em contar seus feitos e em exibir 
suas forças, tanto as do corpo quanto as do animo, o que torna os 

homens reciprocamente insuportáveis. Disso se segue ainda que 
os homens são, por natureza, invejosos, ou seja, eles se enchem de 
gáudio com as debilidades de seus semelhantes e, por outro lado, 

se entristecem com as suas virtudes. Com efeito, cada vez que 
alguém imagina suas próprias ações é afetado por alegria, que será 

tanto maior quanto maior for o grau de perfeição que essas ações 
exprimem e quanto mais distintamente as imaginar, isto é, quanto 
mais puder distingui-las das outras e considera-las como coisas 

singulares. É por isso que cada um extrai o máximo de gáudio de 
sua própria consideração quando consideram em si algo que vê 
como em falta nos outros. Mas se relaciona o que afirma sobre si 

próprio à ideia genérica de homem ou de animal, em comparação 
com as de outros, são inferiores, ele se entristeça, mas se esforçará 

por afastar essa tristeza, o que fará interpretando 
desfavoravelmente as ações de seus semelhantes ou exagerando as 
suas tanto quanto pode. Fica claro, pois, que os homens estão, por 

natureza, propensos ao ódio e à inveja, o que é reforçado pela 
própria educação. Com efeito, os pais têm o costume de incitar os 
filhos à virtude, tendo como únicos estímulos à busca de honrarias 

e a inveja. Subsiste, entretanto, talvez, alguma dúvida, pois não é 
raro admirarmos as virtudes dos homens e venerá-los [...]. 

 

Eis o homem. E, assim é que ele deve ser conhecido – sem 
idealismo, em sua perfeita realidade (EIID6). Só assim, suportar-se-
á o insuportável,25 pois o que foi dito insuportável, na verdade, sem 
pós-verdades, é puramente suportável pelo homem com o intelecto 
reformado – sem se esconder em fantasias de um porvir ou um devir 

redentor – porque humano – estritamente humano. 
Uma ética que ao mesmo tempo represente uma medicina de 

sua mente humana para desnudado de todo idealismo, finalmente 
se encontre consigo mesmo sem medo e sem esperança para 
aceitando seu modo perfeito e real de ser, encontre e compreenda o 

                                                 
25 SOUZA, R. Ética como fundamento II: pequeno tratado de ética radical. p. 17. 
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que de divino ou natural resta em si e decida ativamente, enquanto 
em si, perseverar a expressão do natural que descobre em si. 

 
Por uma ética – por uma ética radical.  
 

No comportamento humano – no ethos humano – não há 

nada diferente do humano – simples! assim: tudo na natureza do 
homem é humano. Não é a pedra – nem o rio – nem o tigre – nem 
o vento – nem a chuva – quem cria a guerra do não discurso direto: 
é o ser humano que numa linguagem distante do real se esconde de 
si mesmo. Quem sabe – haverá o dia no qual o ser humano jogue 
fora suas máscaras – todas as máscaras – e, como o Narciso 
ativamente mate a bela imagem que cria de si mesmo – e, 
simplesmente, se veja no lago-espelho da existência como real e 
perfeitamente ele é. Talvez os deuses possam – um dia – ordenar 

que no local de sua despedida dos seus primitivos sonhos infantis de 
uma fantasiada inocência inexistente – surja uma bela flor de 
pristina realidade. Quem sabe? Mas, como os deuses não existem – 
é melhor, saber que o ser humano é o ser humano: não é a pedra – 
não é o rio – não é o vento... Não é a flor. O ser humano não é uma 
flor à beira de um límpido lago grego. 

Ao perceber que o insuportável – se dito insuportável – é 
perfeitamente suportável – e, de que não há qualquer possibilidade 
de retorno,26 – o ser humano – finalmente sabe – que só lhe cabe 
metamorfosear sua razão – emendar sua razão – de uma ideia de 
intenção pura, de uma pura motivação racional (não tenho a 
mínima ideia do que Kant quer dizer com isto – portanto, como ele 

afirma, eu devo ser completamente imoral – amoral – não devo ter 
qualquer resquício de uma moral do dever – será?) 27  – para a 

intuição espinosana das coisas por suas causas adequadas ou suas 
causas matérias-motoras: conhecer as coisas por uma razão afetiva 

                                                 
26 SOUZA, R. Ética como fundamento II: pequeno tratado de ética radical. p. 17-18. 

27 KANT, E. Crítica da Razão Pura. Trad. Manuela dos Santos et alii, Lisboa: Calouste Gulbenkian. 2013. 
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(esta eu conheço bem, desde sempre – desde o início de meu tempo 
no tempo da existência em ato). 28  

Esta posição implica se responsabilizar! por sua vida – como 
um cavaleiro que nada mais tem a perder por ter desnudada sua 
realidade – e, assim, ativa – solitariamente  – com o outro – também 
um outro solitário em sua infinita e dolorosa solidão – ir em frente 

– perseverando em seu ser – enquanto sua potência atual de existir 
permitir – com o outro com a mesma força de ser em si mesmo – 
atirar-se – atirarem-se junto ao mundo – sem medo e sem esperança 
– porque sabe-sabem que o que Deus sive Natura ordena 29 jamais 
de nenhuma forma pode – poderá – ser transgredido. 

Reformada sua inteligência – metamorfoseada sua razão30 – 
sabe o ser humano que deve procurar conhecer e, radicalmente, pôr 
em prática, o que de divino nele resta em si mesmo. Ética e práxis – 
como Espinosa pensara – passam a serem movimentos humanos 

sinônimos, necessariamente determinados pelas infinitas leis 
naturais que regem todo o universo inteiro das coisas por Deus sive 
Natura em Deus sive Natura. 

Será que isto um dia irá acontecer? Penso que é melhor 
imaginar que nunca o ser humano conheça por uma razão afetiva 
seus sentimentos, suas ideias e seus atos – assim, jamais conhecerá 
o que Deus sive Natura lhe ordena. Deste modo, realisticamente, 
sabendo que o eu e o outro não se conhecem adequadamente – não 
conhecem seus afetos, suas ideias e seus atos por sua causa próxima 
material-motora – pelo menos estar-se-á atento para o surgimento 
de infinitas ideias inadequadas das coisas, principalmente dos afetos 
humanos, que resultam em atos inadequados. Se não puder 

reformar seu intelecto, que o ser humano esteja em alerta para 

                                                 
28 LEITE, W. O Homem Livre em Deus por Bento Espinosa. Dissertação de Mestrado. Caxias do Sul. 

2016. 

29 O verbo ordenar é usado com o significado de mandar e organizar ao mesmo tempo. 

30 SOUZA, R. Ética como fundamento II: pequeno tratado de ética radical. p. 18. 
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qualquer ideia mutilada ou incompleta da realidade – para qualquer 
ideia que não em consequência do que Deus ordena. 

Eis uma característica do esclarecimento real e de uma real 
ética radical – o trabalhar com a perfeita realidade das coisas – 
deliberada e ativamente evitando qualquer forma de idealismo 
conceitual – qualquer posição na qual não haja entre afeto, ideia e 

ato a correspondência determinada pela simples natureza das 
coisas. Tudo que existe na extensão do mundo, existe no 
pensamento do mundo – ‘a ordem e a conexão das ideias é o mesmo 
que a ordem e a conexão das coisas’ (EIIP7) de Deus sive Natura em 
Deus sive natura por Deus sive Natura. Sabendo-se que, o que Deus 
sive Natura ordena – jamais por qualquer modo existente em Deus 
por Deus – pode ser transgredido. 

Eis o novo-velho paradigma para o ethos do universo das 
infinitas coisas finitas que necessariamente tem que obedecer ao que 

Deus sive Natura ordena. Como um príncipe que sabe que 
certamente um dia – se não morrer antes – será o rei – sem medo 
de que o que está posto aconteça e sem esperança de que o que está 
posto não aconteça – se atira ou vai ao mundo como ser humano 
que ele é – sem medo e sem esperança – absolutamente atento, 
conscientemente presente e focado no conhecimento da 
interdependência necessária e absolutamente existente entre todas 
as infinitas coisas do universo inteiro ordenada por Deus sive Natura 
– o ser humano – como ser humano – se atira livre e autônomo, ao 
mundo, como o mundo é – para ser, estar, operar, existir e viver em 
si mesmo em Deus sive Natura por Deus sive Natura. Eis o que mais 
de radical existe – ser a mais próxima expressão de sua natureza em 

Deus. 
Se algo acontece no universo extensional das coisas, 

simultaneamente a ideia deste algo extensional acontece no 
universo pensante das coisas. Se algo acontece na extensão, 
necessariamente é representa no pensamento. Assim não há a 
impossibilidade de representação para algo que acontece no mundo 
da extensão – como Timm afirma ‘a ideia de representação envolve 
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a crença em uma espécie de reprodutibilidade do já ocorrido’ – esta 
possibilidade (necessária) de reprodutibilidade de fatos além do 

entendimento dito normal idealmente pensado deve ser assumida. 
Todo ato que um ser humano tenha realizado – por mais terrível 
que possa ser interpretado ou julgado – como a infeliz ideia 
imaginada por Abrão de que Deus lhe ordenara matar seu filho Isaac 

– sim, essa infeliz ideia imaginada, pode se repetir. E, o ser humano, 
deve estar ciente da possibilidade de sua repetição, para, assim, 
pronto impedir que algo desta natureza aconteça – pois, algo desta 
natureza só pode existir por uma interpretação inadequada ou 
mutilada por parte do ser humano do que acontece – Deus sive 
Natura jamais ordenaria a um pai que ele matasse seu filho – visto 
que se Deus o assim tivesse ordenado, a este coitado pai só caberia 
obedecê-lo – perceber, então, que conclui por imaginação, não por 
razão e muito menos, por intuição ou razão afetiva (Deus jamais 

ordenou que Abrão matasse seu filho Isaac – esta ideia é apenas 
interpretação humana mutilada de Abrão sobre o que Deus possa 
ter lhe dito). Sabendo que é da natureza humana a possibilidade de 
uma compreensão mutilada da realidade das coisas – o ser humano 
deve estar pronto e alerta para impedir que fatos que diminuam a 
potência atual do mundo existir possam ser estes fatos mais 
rapidamente impedidos de se expressarem.31 

Eis! a ética espinosana – uma ética radical – que 
responsabiliza cada um dos seres humanos e, ao mesmo tempo, 
todos os seres humanos – para conhecida a natureza humana como 
perfeita e realmente ela é – sem as infinitas fantasias humanas 
infantis sobre um possível comportamento idealizado – serem seres 

humanos em sua plenitude, por um conhecimento intuitivo – por 
uma razão afetiva – de si mesmo e do mundo – por um 

conhecimento intuitivo de Deus sive Natura – do amor intelectual 
de Deus – que se expressa segundo seus infinitos modos infinitos 

                                                 
31 LEITE, W. O Homem Livre em Deus por Bento Espinosa. Dissertação de Mestrado. 
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por seus infinitos atributos infinitos em Deus sive Natura por Deus 
sive Natura.32  

 
Um tempo – o início do tempo. 
 

Por que o homem precisa de um condutor? Não pode 

simplesmente ir ao mundo ou se jogar no mundo que se mostra à 
sua frente? Não pode confiar em si? em si e no outro? – no amigo 
que lhe acompanha no mundo do existir em ato desde sempre? A 
modernidade engrandece o homem – por quê? para que? Porque o 
homem precisa carregar a modernidade que o engrandece? Quem é 
este homem ou mulher que carrega a modernidade? O que é 
modernidade? Muitas são as dúvidas – muitas são as perguntas por 
séculos de ausência de um discurso direto. Timm de Souza afirma: 
 

o pensamento tem que se confrontar de uma forma decisiva desde 
pelo menos meados do século passado, e que, ao mesmo tempo, o 

desarma de alguns de seus principais ferramentais especulativos, 
lançando-o em uma situação de grande precariedade (que, se faz 
jus àquilo em que se constitui o próprio núcleo da questão tratada, 

obriga a racionalidade a descobrir recursos novos para, 
meramente, sobreviver em meio ao desafio bruto das 

experiências). 33 

 
O homem se esconde de si mesmo – do outro. Precisa 

imaginar-se o que não é – o rei de um reino – ou um império dentro 
um império – por que se conceber fraco, pequeno e vulnerável. Por 
quê? o homem não se contenta em se enxergar como se vê no 

espelho de lago grego translúcido – como ele é? Medo – insegurança 
– terror – de si mesmo – do outro – de sua pulsão de morte ou 
agressiva que não encontra a reparação na pulsão amorosa nem na 
pulsão do conhecer – que o outro não lhe ajuda a reparar – assim, 

                                                 
32 LEITE, W. O Homem Livre em Deus por Bento Espinosa. Dissertação de Mestrado.  

33 SOUZA, R. Ética como fundamento II: pequeno tratado de ética radical. p. 207. 
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ele permanece imaginando – fantasiando respostas para si, para as 
suas dúvidas. Sonha – projeta o seu mundo no mundo que deixa de 

conhecer por aquilo que o mundo é. Por pensar-se pequeno – o 
homem, para se tranquilizar, se engrandece – imagina-se um 
império dentro de um império – o senhor de um reino – um império 
e um reino que existem apenas em seus infantis-adultos 

pensamentos fantasiados. Um coitado pequeno grande homem 
pobre rico. 

O homem – por alguma coisa sua – foge de si – foge do 
conhecimento de sua essência e potência atual – conhecimento este 
que só se tornar possível com a presença do outro. Uma coisa só tem 
o conhecimento de si por uma alteração em si produzida pelo outro. 
Inseguro de si, inseguro do outro – com medo, muito medo – com 
ansiedade e pânico do desconhecido à frente – tentando se proteger, 
ele constrói um fardo ainda maior do que seria deixar-se livre em 

seu desconhecido, mas real ser no mundo. Inventa um super-
homem – um semideus – um indivíduo que não existe – que existe 
apenas em sua imaginação – um super-homem que o deixa em si 
mesmo paralisado: passivamente para e não segue em frente para a 
vida a sua frente que lhe espera pronta para ser vivida. Espera 
amanhã – e – amanhã será amanhã – nunca será o hoje. Timm 
Souza afirma que 
 

o medo da mudança, o medo do tempo e da temporalidade, o medo 

enquanto tal, não é assim senão um e só coisa: o medo do 
Diferente, do Outro. Este é o medo real e original da humanidade, 
raiz de todos os delírios e todas as evasões. E o absurdo do 

frenetismo descontrolado, das massas em erupção e da velocidade 
absurda, tem ao menos este incomparável mérito: não deixar 
pedra sobre pedra das racionalidades assépticas engendradas para 

neutralizar o poder de desagregação que o mero atrito com o 
diferente traz real ou potencialmente [...]34 

 

                                                 
34 SOUZA, R. Ética como fundamento II: pequeno tratado de ética radical. p. 171. 
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Inventa um ser que não conseguindo ir além do obvio – para 
dentro de si mesmo, não consegue ir além de si mesmo. Assim, não 

conhece o outro. Desconhece o outro como outro – o outro é 
concebido como um prolongamento de si – que sabe não conseguir 
lidar – o que aumenta sua insegurança e, assim, novamente, tudo 
recomeça: um eterno retorno do não pensar – de um pensar sem 

alma – o pensar sem mente de um homem Bento Espinosa designa 
como o autômato sem mente ou sem alma – não o homem livre: o 
autômato espiritual. Ele não intelige pela razão e muito menos por 
uma razão afetiva. Torna-se um ser-ente totalizante – nunca um 
ente – nunca um esse – muito menos um ente inteiro em si e com o 
outro – em Deus sive Natura por Deus sive Natura. Totalizante (em 
algo inominável – perfeitamente nomeável), ele não integra suas 
pulsões em si mesmo. Descobre o tempo – e, sobre esta descoberta 
do tempo no tempo, Timm de Souza afirma: 

 
o acontecer no tempo [...] traz consigo suas próprias chaves de 
leitura; expressa-se nos níveis de realidade que, em cada 

momento, constituem a própria substância que se dá á observação; 
que se configuram em realidade e se consubstanciam na própria 
perduração da realidade enquanto subsistência da base de 

referência que o intelecto sobrevoa e caracteriza.35  

 
Não conseguindo ir além de si – interna e externamente – 

torna-se um homem que não é homem: um indivíduo que não é um 
indivíduo. Vazio – carente de si – na mais terrível das solidões – a 
solidão de si mesmo – não vê a si como é, não consegue ver ao outro 
como o outro realmente é – o outro é percebido como o 

complemento de um de suas faltas – de algum aspecto que se 
imagina privado. O outro vem como a solução – a salvação do algo 

inexistente – porque atribui ao outro, esta imaginariamente 
fantasiada capacidade de resolver a acreditada falta. Nem ele está 
em falta – nem o outro tem qualquer solução para o que não lhe 

                                                 
35 SOUZA, R. Ética como fundamento II: pequeno tratado de ética radical. p. 209. 
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falta. Ou – se falta – o que falta ao homem? Talvez, lhe falte o 
esclarecimento pela causa adequada de si, do outro, do mundo – de 

Deus sive Natura em Deus sive Natura por Deus sive Natura. 
Como é difícil ao homem constatar que o que há no encontro 

de dois homens é o encontro de dois homens – dois entes – de duas 
coisas – duas coisas em si – estabelecendo imediata e 

necessariamente uma relação – estabelecendo em si mesmos uma 
relação de interdependência entre estas coisas que se encontram – 
absoluta e necessariamente determinada pelas leis da natureza – 
pelas infinitas e eternas (necessária) leis de Deus sive Natura. 
Apenas um encontro natural de duas ou mais coisas naturais que ao 
se encontrarem com suas respectivas essências e potências atuais 
(naturais) estabelecem uma relação natural de absoluta e necessária 
natural interdependência segundo as leis da natureza de Deus sive 
Natura. Apenas um encontro em um instante presente, acontecendo 

em cada um dos infinitos momentos destes infinitos encontros em 
infinitos instantes presentes sempiternamente presentes na marcha 
inexorável do tempo no presente. Eis a eternidade – reencontrada. 
36 

Porém, uma maioria permanece sem percebe a visibilidade da 
conceituada invisibilidade37 da realidade que grita à frente de seu 
rosto anímico no rosto do outro. Pensando protegido em sua 
fortaleza de conceitos totalizante, em uma pós-verdade totalizante, 
completamente desligada da perfeita realidade das infinitas relações 
de interdependência das coisas existentes em ato – o homem 
prende-se – acorrenta-se – a um ídolo. Inventa muitos mundos – 
inúmeros mundos possíveis – impossíveis – visto o que existe é um 

só e mesmo mundo – este que se apresenta a sua frente – pronto! 
Esperando o homem para ser experimentado e vivenciado. 

 Idolatria – ideologização do mundo – de um mundo cindido, 
dividido e clivado por suas fantasias persecutórias. No início dos 

                                                 
36 Referência ao poema “A eternidade”, de Arthur Rimbaud. 

37 Ibid. p. 209. 
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tempos, o homem deve ter percebido que precisava de sua mãe e de 
seu pai para sobreviver – o homem nasce antes do tempo, dizem 

alguns. Fantasia! – o homem nasce assim como nasce – conforme 
sua natureza humana que ordena que haja a presença do outro para 
sobreviver – é necessário um cuidador (mãe, pai, tia, avô...) para que 
consiga sobreviver. Fraqueza? Por quê? não se pode designar 

fraqueza ou vulnerabilidade o que é natural – o que é natural do 
homem – simplesmente é assim porque assim é que deve ou tem 
que ser assim ordenado por Deus em Deus – Deus sive Natura. 

O homem pensa – por muitos séculos – ser possível encontrar 
a verdade na ideia de um conceito puro – encontrar a redenção na 
ideia de um conceito38 – sem perceber que todo e qualquer conceito 
é construído por alguém e, portanto, nenhum conceito não é 
encontrado senão no fluxo funcional resultante de uma simples 
célula denominada neurônio.  O homem acredita que este conceito 

puro – que imagina existir antes de tudo – à priori – uma Forma ou 
uma Ideia – em outro mundo possível, um mundo possível de 
Formas e Ideias e de imperiais mandamentos categóricos – um 
mundo só possível na imaginação de um homem sem alma – desvela 
a si, ao outro e a coisa. Um conceito puro – por uma intenção pura 
– sequestra a verdade – uma pura verdade imaginada – um puro 
mandamento do dever – uma pura res mentalis – que por não 
guardar qualquer relação com o universo inteiro existente em ato 
neste exato instante presente, prende o homem – acorrenta ao 
homem a infinitas elucubrações mentais, intelectuais 
categoricamente impostas a si mesmo por um puro si mesmo o qual, 
contudo, não mantém qualquer relação com sua real natureza – com 

sua essência atual e sua potência atual. Perdido! com seu delírio de 
puro agir segundo um dever categórico por conceito puro em razão 

uma pura motivação – puro sem a contaminação da sensível 
afetividade –sem a carga afetiva que inexoravelmente acompanha 

                                                 
38 SOUZA, R. Ética como fundamento II: pequeno tratado de ética radical. p. 207. 
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qualquer ideia  o que o homem consegue é ter os pés bem firme nos 
céus de sua pura ignorância.  

Adorno afirma que toda e qualquer violência é uma forma de 
assassinato. Há na modernidade – ou pós-modernidade – ou pós-
pós-modernidade (como o homem gosta de violentar o tempo – 
assassinar o tempo e a vida com o conceito – com a criação de um 

conceito desnecessário) – uma sensação de vazio – um vazio 
imaginado que se procurado, não é senão encontrado no imaginário 
– mas, admitido sem ter sido procurado, gera a passividade 
enquanto construções conceituais que desnaturalizam o natural – 
cria-se um ente imaginário – um ente racional idealizado que nada 
tem a ver com o ente perfeito que existe em ato na perfeita realidade 
da natureza. Violenta o esclarecimento – assassina o entendimento 
– apaga a clara percepção do real – acaba na mais profunda 
escuridão. Violentando o ser do ente da coisa – da coisa que é em si 

mesmo por Deus sive Natura em Deus sive Natura – assassina Deus 
– esquece o outro a quem deve a vida – assassina o outro. Morre! 
assim, o homem morre. 

Desmascarado! desmente a possibilidade do pensamento 
puro que não envolva a perfeita realidade do mundo que existe. 
Desmascarado pela percepção da existência do tempo, da 
impermanência ou temporalidade das coisas enquanto coisas, 39 o 
esse – se é o isso existe – ou o fluxo mental de neurônios quaisquer 
que é denominado esse – ou para em si mesmo ou outro – vendo a 
beleza do real – atira-se ao mundo como o mundo existe e se 
apresenta – como ele, o algo e o outro (esse – aliquid - alium) são 
enquanto coisa (res) indivisível (unum), cognoscível da sua unidade-

identidade-singularidade (verum) na perfeita realidade de sua 
singularidade (bonum) na e pela absoluta necessidade (necesse) de 

                                                 
39 ESPINOSA, B. Ética. 
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Deus (Deus sive Natura) por Deus (Deus sive Natura) em Deus 
(Deus sive Natura).40 

Parafraseando Hannah Arendt, pode-se dizer que em um dia 
apenas podem acontecer todas as tragédias que o mundo possa 
conceber – mas, em um instante – em um simples e único instante 
presente – tudo pode recomeçar se houver como recomeçar. Com 

quem o homem pode contar neste dionisíaco festival de destruição 
– união – ressureição que é sua existência enquanto manifestação 
em ato? Com Deus – Deus sive Natura – enquanto o universo inteiro 
existir, lá – debaixo de uma pedra – o homem O encontra.41 Pode 
contar com o universo inteiro infinitos modos infinitos e finitos – 
com o universo inteiro das coisas – onde ele se encontra com Deus 
sive Natura – com o outro – o que permite que conheça a si pela 
relação de interdependência com o outro absoluta e 
necessariamente determinada por Deus sive Natura. Em apenas um 

simples instante presente em ato o homem pode recomeçar. 
 
A existência de uma atemporaridade: a eternidade presente no 
instante presente em ato. 
 

Sigmund Freud e Melanie Klein nos ajudaram a desvendar o 
mundo inconsciente do ser humano. Freud apresenta o que chama 
de pulsão de morte – um desejo de retorno a um estado anterior – a 
um estado inanimado – inorgânico. Klein argui a existência de três 
pulsões: a amorosa, a agressiva e a de conhecimento. Klein parece 
ter lido Bento Espinosa – apesar de não existir qualquer referência 
ao filosofo em sua obra e em sua bibliografia. A neurociência pensa 

na existência de um instinto de auto-conservação intrínseco ou 
imanente ao ser humano – um instinto natural ao indivíduo com o 

qual ele procura, enquanto em si, se preservar ou perseverar em seu 

                                                 
40  Nesta sentença linguística empregam-se os elementos transcategoriais propostos por Avicena, 
Thomas de Aquino, Duns Scotus e apresenta-se como Deus o de Espinosa. 

41 Referência ao Evangelho apócrifo de Thomas. 
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ser no tempo, existindo em ato. A pulsão de morte freudiana ou a 
pulsão agressiva kleiniana contribuiriam para a não integração 

adequada do aparelho psíquico – o ser humano, desta maneira, fica 
preso a uma visão infantil dicotômica das coisas existentes 
característica dos estágios iniciais ou infantis do seu 
desenvolvimento mental. 

Klein claramente afirma que a pulsão agressiva – os afetos 
internos agressivos decorrentes de uma intensa ansiedade de 
aniquilamento e despedaçamento do indivíduo – levam a clivagem 
de seu aparelho psíquico em uma parte boa e outra má – uma mãe 
boa e uma mãe má – um mundo bom e um mundo mau. Se em um 
primeiro momento, esta cisão possa resultar em certo alivio do 
sofrimento – simultaneamente, contudo, provoca o 
enfraquecimento de sua potência de existir e de sua energia para 
agir. Se conseguir vencer esta fase do desenvolvimento, o ser 

humano deixa de procurar culpados fora de si – procura conhecer o 
que é de sua responsabilidade (culpa) – que é o que ele como ele é – 
como o ser humano que ele é – realmente pode conhecer, entender, 
lidar e reparar. Entende, deste modo, a si mesmo e ao mundo como 
coisas inteiras – nem boas nem más – coisas que são – coisas que 
simplesmente são como são – ou, são como têm ser pelas leis 
naturais do universo inteiro das coisas que por serem leis naturais 
(divinas) a nenhuma coisa é permitida a sua transgressão. Enquanto 
isto, o tempo passa. Timm de Souza afirma: 
 

o tempo segue. Tempo que ainda não acabou, e que, portanto, por 

exíguo que seja para o gigantismo da tarefa, exige: desconstruir de 
todos os modos possíveis, em todos os sentidos possíveis, a 
naturalidade da transformação do Outro no Mesmo, da qualidade 

na quantidade, da existência na superfluidade, da realidade do 
sofrimento numa quimera colorida ou num incidente irrelevante. 

 
Só o homem que consegue passar pela fase kleiniana 

depressiva do desenvolvimento psíquico consegue ter uma 
percepção ou uma concepção adequada de si e do mundo no qual ele 



240 | Adorno e Freud: encontros contemporâneos 
 

vive.42 Ele sabe que não há tempo a perder – sabe há um tempo para 
viver – e, se possível, por seu conatus vive pleno ou o mais pleno 

junto ao outro – com o outro no mundo – que sua própria natureza 
permitir. Este homem consegue desmamar-se de suas infinitas 
fantasias infantil, e, assim, pode tentar enfrentar os estímulos 
desagradáveis de que é alvo e à frustação de seu prazer com a 

vivência dos correspondentes sentimentos de ódio e agressão. 
Integrado consegue lidar, aceitar, elaborar e reparar os seus 
sentimentos, ou seja, consegue reparar seus sofrimentos. Isto lhe é 
possível. Ele consegue este resultado unificador, com a ajuda de seus 
objetos externos – o outro – o seio de sua mãe – a sua mãe como 
pessoa inteira – o seu pai – que lhe serve de continente amoroso 
para aqueles seus afetos destrutivos o que lhe vai permitir sua 
integração. Desde sempre, desde os seus três meses, o homem que 
se integra em si mesmo sabe da importância do outro (mãe-pai-

cuidador) para que esta integração aconteça. 43 Klein se questiona 
sobre o que é o ser do homem. Pergunta-se ‘o que somos?’. Se 
respondendo, ela afirma que somos  
 

tudo de bom e de mau pelo qual passamos desde os nossos 
primeiros dias de vida; tudo o que recebemos do mundo externo e 

tudo o que sentimos no nosso mundo interno: experiências felizes 
e tristes, as relações com as pessoas, atividades, interesses e 

pensamentos de todos os tipos – ou seja, tudo o que vivemos – faz 
parte de nós mesmos e ajuda a construir nossa personalidade.44 

 
Com o que ele é – o homem construirá o mundo. Como ele 

entender que é ‘o seu ser em si mesmo’ (se é que isso – o eu – 

realmente existe) – o homem construirá o mundo. Como ele 
entender os seus afetos, compreender suas ideias, construir seus 

conceitos, decidir como atuar ele, finalmente, atuará (agindo ou 

                                                 
42 KLEIN, M. Amor, culpa e Reparação e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Imago. p. 347. 

43 Ibid. p. 331-345. 

44 Ibid. p. 379-380. 
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sofrendo) no mundo, o construindo.  Timm Souza relembra a frase 
de Adorno: ‘só há uma expressão para a verdade: o pensamento que 

nega a injustiça.’45 Há uma só e mesma verdade: a perfeita realidade 
das coisas existente em ato no instante presente eternamente 
presente no presente. É duro! mas esta é a verdade – a única e 
prístina verdade do universo inteiro das coisas – incluindo a Deus: 

Deus sive Natura. 
Não há necessidade de uma moral com deveres – segundo 

quaisquer imperativos categóricos ou não categóricos – imperativos, 
estes, baseados em um império dentro de um império, causados por 
uma motivação pura idealizada – uma intenção pura que, porém, 
nunca foi encontrada em nenhum local no universo extensivo ou 
pensante de Deus sive Natura. Há necessidade de uma ética baseada 
no ethos – é o que deve ser construído no século que se inicia: ética 
enquanto ethos. Somente, isto – e, não há porque o medo de que o 

homem não saiba lidar com tamanha liberdade. Por que tanta 
insegurança ou desconfiança de que o homem possa comandar sua 
vida sem a ajuda empobrecedora de qualquer superstição: mítica, 
religiosa, filosófica, psicanalítica, cientifica...? Timm de Souza 
afirma que a ‘liberdade só é livre se for liberdade ética’46 ou, como é 
afirmado por Espinosa: ‘diz-se livre a coisa que existe 
exclusivamente pela necessidade de sua natureza e que por si só é 
determinada a agir’ (EID7). Uma ética humana – estritamente 
humana que respeite o universo das coisas como Deus sive Natura 
o criou. 

Um homem ativo por si mesmo a partir do conhecimento 
adequado de si mesmo. Um homem ativo a partir do conhecimento 

adequado de seus afetos, de suas ideias e de seus atos. Não um 
campo de caça – como dito em Dialética do Esclarecimento por 

Adorno e Horkheimer – mas um campo de eterno encontro com o 
outro com o mesmo direito de ali estar, enquanto em si, 

                                                 
45 SOUZA, R. Ética como fundamento II: pequeno tratado de ética radical. p. 133. 

46 SOUZA, R. Ética como fundamento II: pequeno tratado de ética radical p 151 
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perseverando em seu ser (EIIIP6). À coisa cabe ser ela mesma – que 
coisa? Todas as coisas – nisto, inclui-se a Deus – que só pode ser 

quem ele é: ser quem é – Deus – o que é (ego sum qui sum). 47 A 
coisa enquanto esse, ens, res, necesse, aliquid, alium, unum, verum, 
bonum, motus48 – ou nada disto, visto que isto só existe enquanto 
res mentalis49 ou res rationes50 – como uma simples coisa pensada. 

O homem precisa conhecer as coisas por aquilo que elas são 
em sua perfeita realidade – como modo finito de Deus sive Natura 
determinado por Deus sive Natura e expresso em Deus sive Natura. 
Para que isto aconteça, para conhecer que as coisas por suas causas 
adequadas, o homem precisa ter o seu funcionamento de sua alma 
enquanto os elementos afetivos e cognitivos por intuição – por uma 
razão na qual o afeto é sua essência e potência em ato – sua essência 
e potência atual. 

A eternidade sempre é encontrada ou reencontrada na 

mistura do sol com o mar51 – sempre é conhecida do encontro de 
uma coisa com outra coisa. O tempo segue ao encontro do eterno 
presente no instante presente em ato. Neste instante, no eterno 
instante presente, presente no presente, resta toda a essência e 
potência atual da coisa(s) para existir e para agir – e, o encontro com 
o necessário e absoluto eterno é o instante magno da expressão de 
si em Deus sive Natura.  
 
Considerações finais 
 

Depois de 1914-1918 nada será como antes. Nos anos 
seguintes, acontece a maior de todas as guerras com as suas 

                                                 
47  A Bíblia de Jerusalém. Trad. École Biblique de Jérusalem. São Paulo: Paulus, 1985, Êxodo 3,14. 

48  A coisa enquanto ser, ente, coisa, necessidade, algo, outro, uno, verdade, bondade e móvel. A 

introdução de motus como transcendental é ideia do ensaísta para afirmar que Deus – o primeiro 

motor – move-se em si mesmo por si mesmo sem que em si aconteça qualquer mudança. 

49 Coisa mental – referência a Espinosa. 

50 Coisa racional – referência a Espinosa. 

51 Referência ao poema “A eternidade”, de Arthur Rimbaud. 
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conhecidas consequências. Após o final de uma sequência de duas 
guerras no coração do mundo civilizado, o filósofo Adorno se 

questiona como se pode seguir pensando depois de Auschwitz. 
Viveu-se no século XX, um momento histórico, onde muitos homens 
morreram devido à lógica de uma ideia (Hannah Arendt)52. Morreu-
se por uma ideia imaginária ou por um ideal imaginado como 

verdadeiro – matou-se por uma ideia ou por um ideal. Uma imagem 
(uma ideia imaginária) escureceu a mente humana e o respeito à 
importância da vida humana. No século XX, o homem se deixou 
levar por algo que chamou de razão agindo por dever a uma lei 
moral baseada em sabe-se lá o que (talvez, uma vontade de intenção 
pura); mas que no fundo, não passou de sua conhecida tendência a 
imaginar o que bem quiser como causa ou justificativa para seus 
atos. Apesar disto, deve-se seguir tentando compreender como os 
seres humanos pensam e agem.  

Atualmente, vive-se a época do empirismo, do cientificismo e 
do individualismo. Como, então, pensar o homem e o seu 
comportamento (ético) nos dias atuais? Muitos autores modernos 
retornam ao estudo dos filósofos clássicos, como, por exemplo, 
Aristóteles e Tomás de Aquino. Anscombe, em seu artigo A Filosofia 
Moral Moderna, diz que “não nos é proveitoso fazer filosofia moral 
na situação presente: essa empreitada deve ser deixada de lado até 
dispormos de uma filosofia adequada da psicologia, de que 
conspicuamente carecemos”. Não se pode falar em uma filosofia 
moral sem que tenha com clareza uma filosofia da psicologia e da 
neurociência para que sejam entendidas as leis naturais do cérebro 
e suas correspondentes leis da mente. Anscombe parece indicar a 

necessidade de se conhecer o que é a natureza humana.53 
Então, a pergunta: o que é esta natureza humana? Houve 

várias tentativas na história humana de explicar o que é a natureza 

                                                 
52 ARENDT, H., in CAILLÉ, Alain e col. História Argumentada da Filosofia Moral e Política – A Felici-

dade e o Útil. Trad. Alessandro Zir. São Leopoldo, RS: Editora Unisinos, 2006, p. 636. 

53 ANSCOMBE, E. in: Zingano. Sobre a Ética Nicomaquéia de Aristóteles, São Paulo: Odysseus, 2010, 

p.19. 
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humana – algumas místico-religiosas, míticas ou pseudocientíficas 
onde se constata o contentar-se com o pensamento imaginário e 

fantasioso de ouvir dizer que é assim, ou de uma experiência vaga 
de algo sem saber se aquilo que é chamado de causa é realmente sua 
causa ou um mero acaso ou sorte de coincidirem ou coexistirem no 
tempo e espaço ou tratar suas propriedades como sendo sua causa.  

Com o desenvolvimento da neurociência tem-se especulado e 
descoberto as bases neurais de algumas condutas humanas.54 Com 
as descobertas destas bases neurais do comportamento humano, da 
possível causalidade deste agir, como determinar o que é ético? 55 A 
neurociência ainda precisa de uma filosofia que a explique 
acuradamente; por enquanto, ela faz uso de termos vindo de outras 
áreas do conhecimento humano o que gera certa imprecisão em 
suas comunicações.56 Uma importante descoberta da neurociência 
parece indicar que há correspondência de alterações ou afecções 

neurais com alterações ou afecções na mente, o que leva ao 
pensamento do filósofo Bento Espinosa que assim pensou no século 
XVII. Portanto, é atual e necessário estudar as ideias deste 
importante filósofo para o estabelecimento de uma ética – uma ética 
radical – que sendo medicina da alma humana – leve o homem ser 
o homem pleno que ele pode e deve ser. 

Como em 1662 – em 2017 – hoje, é absolutamente necessário 
que seja feita uma reforma ou emenda do intelecto ou da inteligência 
– por uma medicina da alma – para que o homem consiga conhecer 
a natureza das coisas – a essência e potência atual das coisas – na 
perfeita realidade de Deus sive Natura por Deus sive Natura em 
Deus sive Natura. 

Retoma-se o diálogo transecular – transcendental – imanente a Deus 
sive Natura – onde tudo o que existe sempre existe em ato: 

                                                 
54 DAMÁSIO, A. Em busca de Espinosa: prazer e dor na ciência dos sentimentos, 2009 e O Erro de 
Descartes – Emoção, Razão e o Cérebro Humano, 2012. 

55 WILLIAMS, B. Ethics and the Limits of Philosophy. London: Fontana Press, 1993. 

56 BENNETT, M. Fundamentos Filosóficos da Neurociência, Trad. Rui Alberto Pacheco. Lisboa: Insti-

tuto Piaget, 2003.   
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B – Você entende o que eu quero dizer? 

A – Penso que sim – mas ... 
B – Mas? 
A – Se eu aceitar e concordar com o que você afirma – eu não mais 
posso culpar o mundo por meus problemas – eu sou o único culpado 

– o único responsável por minha vida – o único responsável por 
minha vida e pela vida do outro – eu sou o único responsável por 
minhas falsas interpretações da realidade dos meus sentimentos, de 
minhas ideias, de meus conceitos e de meus atos... 
B – Sim! e, agora, viva com isto. Adeus. 
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