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Resumo 

Sociedade Pós-Moderna: Uma Organização Borderline discorre sobre o homem e a 

sociedade pós-moderna mostrando que ambas se desenvolvem de forma semelhante 

como Freud já abordava em seus textos sociais – “Totem e Tabu”, “Psicologia das 

Massas e  Análise do Ego” e o “Mal Estar na Civilização”. Esses textos apresentam 

as conexões entre o desenvolvimento do psiquismo individual e o desenvolvimento da 

sociedade desde a sua gênese. A sociedade atual é caracterizada por instabilidade, 

consumismo e individualismo. A família se estruturando de acordo com exigências do 

mundo pós-moderno, proporciona diferentes formas de educação aos filhos formando 

sujeitos com organização psíquica chamada Borderline. 
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Abstract 

Post-Modern Society: A Borderline Organization discusses  about  men and the post-

modern society showing  that both  develop in similar ways like Freud already pointed 

out in his social texts - “Totem and Taboo”, “Group Psychology and the Analysis of the 

Ego” e o “Civilization and its Discontents”. These Texts show the connection between 

the development of the individual and the society since its genesis. The current society 

its characterized by instability, consumerism and individualism. The family is structured 

according the requirements of the post-modern world, providing different forms of 

education to the children forming people with the social disorder called Borderline. 
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1. Introdução  
 

O presente trabalho apresenta o paralelismo entre o desenvolvimento do 

psiquismo do indivíduo pós-moderno e a sociedade atual. Traz as principais 

características de ambos como a instabilidade, liquidez e insegurança. 

 A sociedade exige uma nova forma de estruturação familiar que não favorece 

a ocorrência de uma triangulação edípica consistente, não ocorrendo a castração. 

Tudo é permitido. 

 A falta de uma experiência intersubjetiva satisfatória leva o indivíduo  à uma 

necessidade de afeto, temor da solidão e falta de identidade fazendo com que o 

mesmo busque incessantemente o retorno ao estado de completude vivenciado na 

fase oral primitiva. Uma das formas de reviver esse estado é através do consumismo. 

Com a ilusão de preencher o sentimento de vazio, os indivíduos constantemente 

procuram por gratificações imediatas vivendo dentro do Princípio do Prazer  

descartando tudo o que lhes frustram. Os relacionamentos são líquidos. 

 O Édipo não sendo experenciado em sua totalidade leva o indivíduo a não 

internalizar sua agressividade e nem inibir a libido em sua finalidade. A Pulsão de 

Morte se encontra em uma proporção maior que a Pulsão de Vida e, nesse sentido, 

caminhamos no sentido contrário àquele necessário para que uma civilização se 

mantenha. O objetivo do trabalho é provocar reflexões que despertem interesses na 

busca de ações e comportamentos que possam minimizar a degradação da sociedade 

e do indivíduo. 

2. Evolução da Sociedade 
 

Em seu livro “A Terceira Onda”, Alvin Tofler divide a história da civilização em três 

grandes ondas de transformação: agrícola, industrial e conhecimento (informação). 

Tofler apresenta as seguintes características para cada sociedade: 

• Sociedade Agrícola (800 a.C.) 

o Tem seu início com a fixação à terra; 

o Produção agrícola como principal atividade; 

o Distribuição geográfica: população rural; 

o A terra é a fonte de riqueza; 

o O centro de poder é a extensão territorial; 

o O poder subjacente é a Igreja e a religiões; 

o A informação é oral e através de manuscrito; 

o O fator predominante são os recursos naturais. 
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• Sociedade Industrial ( sec XVIII) 

o Tem início com a revolução industrial; 

o Produção em série como a principal atividade; 

o Distribuição geográfica: população urbana; 

o Os processos industriais são as fontes de riquezas; 

o O centro do poder é o capital, a máquina; 

o O poder subjacente é o mercado e a política; 

o A informação ocorre através da imprensa, livros e rádio; 

o O fator predominante é o capital. 

 

• Sociedade do conhecimento (anos 50 até os dias atuais) 

o Tem início com as tecnologias da informação; 

o Principal atividade é gerar conhecimento; 

o Distribuição geográfica: espaço virtual, anywhere; 

o Tecnologias e informações são as fontes de riquezas; 

o O centro de poder é o Know How, softwares, hardwares; 

o O poder subjacente está nas parcerias, interações e relacionamentos; 

o A informação se dá através da internet, realidade virtual 

o O fator predominante é a informação, conhecimento. 

 3. Sociedade Pós-moderna 
 

 A sociedade do conhecimento é tecnológica. 

 A Cultura é do consumismo, do descartável. Bauman compara o momento atual 

com os líquidos – eles “fluem”, “escorrem”, “esvaem-se”, ”borrifam”, “pingam” 

(Bauman, 2001:8). 

“Interrupção, incoerência, surpresa são as condições comuns 

de nossa vida. Elas se tornaram mesmo necessidades reais 

para muitas pessoas, cujas mentes deixaram de ser 

alimentadas... por outra coisa que não mudanças repentinas e 

estímulos constantemente renovados... não podemos mais 

tolerar o que dura. Não sabemos mais fazer com que o tédio 

dê frutos. Assim, toda questão se reduz a isso: Pode a mente 

humana dominar o que a mente humana criou?” 

Paulo Valery 

(Bauman, 2001:7) 

 Na pós-modernidade há o predomínio do efêmero, do fragmentário, do 

descontinuo, do caótico – o que vale é o novo, o fugidio, o fugaz. 
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 O mundo globalizado promove a perda de fronteiras, o predomínio do 

instantâneo, tudo se processa rapidamente. 

“Agora, aqui, veja, é preciso correr o máximo que você puder 

para permanecer no mesmo lugar. Se quiser ir a algum outro 

lugar, deve pelo menos correr duas vezes mais depressa do 

que isso!” 

Lewis Carrol 

(Bauman, 2001:64) 

 A liquidez, instabilidade, gera ansiedade, insegurança, tornando a sociedade 

altamente competitiva, com elevado grau de concorrência, promovendo o 

individualismo, a solidão e o sentimento de vazio. 

“quanto mais a cidade desenvolve possibilidades de encontro, 

mais sós se sentem os indivíduos; mais as relações se tornam 

emancipadas das velhas sujeições, mais rara é a possibilidade 

de encontrar uma relação intensa. Em toda parte encontramos 

a solidão, o vazio, a dificuldade de sentir.” 

(Lipovetsky, 1989:77) 

 A compensação do vazio leva à busca de prazer imediato, sem limites, 

estetização, consumismo, drogas, bebidas. 

4. A Fase Oral e o consumismo 
 

 O consumismo excessivo é uma característica da pós-modernidade. Além de 

ser incentivado pelo capitalismo através da propaganda que passa a idéia de que 

nosso valor está naquilo que possuímos, o consumismo também é um meio de buscar 

preencher a sensação de vazio e reviver o sentimento de completude vivenciado na 

vida intrauterina prolongando-se pela fase oral primitiva. 

 Freud concebe a libido como a manifestação psicológica do instinto sexual 

(Zimerman, 1999:23). Em “Três Ensaios sobre a Sexualidade” discorre sobre o 

desenvolvimento psíquico do indivíduo ou organização da libido que ocorre em quatro 

fases: oral, anal, fálica e genital. Cada uma delas apresenta regiões características 

que proporcionam prazer correspondendo às zonas erógenas. 

 A Fase Oral Primitiva, segundo Abraham, ocorre desde o nascimento até os 

seis meses de vida. Para Freud, essa é a verdadeira fase oral também chamada de 

fase anaclítica e fase narcisista. Suas principais características são a sucção, 

indiferenciação entre o próprio corpo e o objeto externo (entre o bebê e o seio que o 
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nutre), ausência de ambivalência afetiva (ausência de amor e ódio) (Bergeret, 

2006:19). 

 O estado de completude característico da vida intrauterina permanece 

enquanto permanecer a indiferenciação entre o “eu” e o “outro” (Zimerman, 1999:222). 

 Na fase oral o prazer é auto-erótico, ou seja, o bebê investe toda sua libido em 

si mesmo. A zona erógena característica é a zona bucal. O bebê suga o polegar por 

simples prazer na ausência do seio materno. O consumismo compensa a ausência do 

seio materno. O consumismo compensa a ausência de completude assim como a 

sucção do polegar compensa a ausência do seio materno. No consumismo a libido se 

expressa na ação de comprar no lugar da ação de sugar. 

 Na fase oral o desejo é de incorporação do alimento ou da sua fonte (o seio). 

Na fantasia do bebê, ele se imagina unido ao alimento e ao seio engolindo ou se 

incorporando a eles. O prazer de “ter” se confunde com o prazer de “ser” (Bergeret, 

2006:20). O consumismo é uma busca da completude experenciada na relação 

fusional mãe-bebê onde o prazer de ter não se diferencia do prazer de ser. O desejo 

de incorporação agora é do produto adquirido e não do alimento ou de sua fonte. O 

indivíduo quer incorporar o objeto comprado para se unir a ele, tornando o objeto uma 

extensão de si mesmo – o ser e o ter voltam ao estado fusional. O indivíduo consome 

pelo prazer revivendo o estado narcísico da fase do auto-erotismo. 

 

5. O Modelo Estrutural da Mente  
 

 Freud dá o nome de pulsão às excitações internas às quais o organismo está 

submetido ( Bergeret, 2006:64). 

 O modelo estrutural de Freud divide a mente em três instâncias psíquicas: id, 

ego e superego. 

 O superego é a sede das exigências, ameaças, mandamentos, padrões de 

conduta. 

 O id é inconsciente e constituído pelas pulsões. É o reservatório e a fonte de 

energia psíquica. 

 O ego se desenvolve à partir do id, pela influência do mundo externo e 

necessidade de adaptação do mesmo. É a instância mediadora, integradora e 

harmonizadora entre as pulsões do id, as exigências e ameaças do superego e das 

demandas da realidade exterior. É a sede das defesas ( Bergeret, 2006:84). 

 



7 
 

6. O Édipo e o Borderline 
 

 A fase fálica de Freud é denominada na literatura psicanalítica atual de fase 

edípica (Zimerman, 1999:95). 

 A fase edípica se inicia no terceiro ano de idade e termina por volta dos 5 -6 

anos com a resolução do Complexo de Édipo (Bergeret, 2006:25, 45). 

Nessa fase ocorre a descoberta das diferenças anatômicas entre os sexos 

(Bergeret, 2006:27). 

 Quando se constata a ausência do pênis na menina surge a angústia de 

castração: o menino sente medo de perde-lo; a menina imagina que possuía o pênis, 

o perdeu e sente o desejo de possuí-lo. (Bergeret,2006:28, 41) 

 Nessa fase ocorre a inclusão do pai se interpondo na díade mãe-filho abrindo  

o caminho para a triangulação (Zimerman,1999:95). 

 No núcleo edipiano típico, o menino percebe que o afeto da mãe também 

pertence ao pai e sente-se ameaçado, receando a castração, pois deseja a mãe. Na 

menina ocorre inicialmente a transferência do amor da mãe para o pai. Essa 

transferência é possível pelas decepções da menina em relação à mãe sendo que a 

mais importante é : “A menina tem a impressão de que ela possuía outrora um pênis 

e que a mãe o tomou” (Bergeret, 2006:41). 

 Ao conjunto de desejos amorosos e hostis que a criança experimenta com 

relação aos pais nessa fase edípica dá-se o nome de Complexo de Édipo (Zimerman, 

1999:94). 

 Na forma positiva do Complexo de Édipo, ocorre um desejo sexual pelo genitor 

do sexo oposto e um desejo de morte pelo genitor do mesmo sexo. Pode ocorrer o 

inverso dessa situação e aí temos a forma negativa do Complexo de Édipo (Bergeret, 

2006:37). 

 A resolução esperada para o Complexo de Édipo é de que o menino renuncie 

aos desejos sexuais pela mãe e aos desejos hostis em relação ao pai. Isso ocorrerá 

devido ao medo da castração. O menino passa a se identificar com o pai. A menina 

renuncia ao Complexo de Édipo por temer a perda do amor da mãe (Bergeret, 

2006:40, 41). 

 De acordo com os seguidores de Freud, o superego surge na fase edípica. Para 

Freud, “o superego é o herdeiro do Complexo de Édipo”. (Zimerman, 1999:84) 

 O superego é a interiorização de todas as proibições  sobretudo em relação à 

pulsão sexual (Bergeret, 2006:84). 
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 Na formação do superego estão incluídos os valores morais éticos, idéias, 

preconceitos e crenças culturais sendo imprescindível considerar  os aspectos da 

transgeracionalidade em sua formação (Zimerman, 1999:84). 

 A criança interioriza o superego dos pais (Bergeret, 2006:44). 

 O superego, na resolução do Édipo, assume a agressividade que é introjetada, 

internalizada, e passa a ser dirigida ao próprio ego. Essa tensão entre o ego e 

superego gera o sentimento de culpa (Freud, 1974:146). 

 Na resolução do Édipo o amor sexual é inibido em sua finalidade. Freud dá o 

nome de amor inibido em sua finalidade ao amor entre os pais e filhos, amor entre 

irmãos e aos vínculos formados entre pessoas possibilitando as amizades (Freud, 

1974:123). 

 A psicanálise entende o Borderline como um individuo que em seu 

desenvolvimento libidinal caminhava para uma evolução edípica esperada até o 

momento em que ocorre algum trauma afetivo provocando uma fixação (Bergeret, 

2006:190). As fixações decorrem de uma exagerada gratificação ou frustração de uma 

determinada zona erógena (Zimerman, 1999:92). Quando ocorre o trauma, o ego não 

está ainda muito organizado, é imaturo no plano das defesas. Não é possível apoiar-

se no amor da mãe para suportar os sentimentos hostis em relação ao pai e vice-

versa. É difícil usar o recalcamento para eliminar do consciente o excesso de tensão 

sexual ou agressiva (Bergeret, 2006:190). O recalcamento mantém no inconsciente 

pensamentos, imagens, recordações ligadas a uma pulsão (Laplanche, 1970:553). 

Não havendo uma evolução edípica esperada não ocorre a angústia da castração 

que, para Freud, está na origem do desejo edípico (Bergeret, 2006:44).  

 Uma vez que, para Freud, o superego é o herdeiro do Complexo de Édipo, não 

há a formação de um superego consistente. Em 1931, Freud reconhece a existência 

de um tipo libidinal “narcisista”sem um superego completamente constituído (Bergeret, 

2006:185). 

 

 

 

7. Outras características do Borderline 

 

 Nesse artigo, o termo Borderline não é usado para nomear uma patologia e sim 

uma forma de organização do psiquismo, ou ainda um “jeito de ser”. Segundo 

Bergeret, em seu livro “Psicopatologia, Teoria e Clínica”, o psiquismo se organiza 

formando uma estrutura psicótica ou uma estrutura neurótica ou, ainda, um estado 

limítrofe (Borderline). Essas formas de como o psiquismo se organiza podem ou não 
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desenvolver patologias. Bergeret não dá ao estado limítrofe o nome de estrutura pois 

as estruturas são estáveis, fixas e irreversíveis. A organização Borderline é frágil, 

móvel e pode se cristalizar a todo momento na estrutura psicótica ou na estrutura 

neurótica. 

 A organização psíquica do Borderline está centrada no ideal do ego uma vez 

que não houve a formação de um superego consistente (Keppe, 2006:334). O ideal 

do ego resulta das projeções do ego ideal da criança, ideais originados no narcisismo 

primário unido às exigências  narcísicas dos pais (Zimerman, 1999:138). 

 Para Kernberg, em sua teoria sobre os estágios do desenvolvimento, à partir 

do oitavo mês de vida inicia-se o estágio de diferenciação do eu e do objeto (Wilber, 

2005:54). O objeto é “aquele que seja capaz de satisfazer e apaziguar o estado de 

tensão interna oriunda das excitações do corpo, ou que, no mínimo, sirva-lhe como 

mero depósito de descarga” (Zimerman, 1999:118). O estágio de diferenciação 

termina com a integração das “boas”e “más”  representações do self em um self 

integrado e, a integração das “boas”e “más”representações de um objeto em um 

objeto total. Falhas do desenvolvimento nesse estágio levam à organização da 

personalidade limítrofe. O limítrofe falha em integrar as imagens parciais “totalmente 

boa” e “totalmente má” do self e objeto (Wilber, 2005:54). 

O self é uma entidade psíquica introduzida por Kohut. É mais ampla que o ego 

e designa “o sentimento que o sujeito tem de si mesmo, tanto como pessoa física 

como ser psíquico” (Bergeret, 2006:84). 

As representações são o conteúdo de um pensamento. A representação é 

diferente do afeto que diz respeito à energia ligada a cada representação (Bergeret, 

2006:55).  

O limítrofe alcançou uma diferenciação parcial das representações do self e do 

objeto. Um individuo separado começou a emergir, mas sua estrutura é tão fraca que 

constantemente teme em ser tragado ou abandonado pelos outros (Wilber, 2005:66). 

A organização do limítrofe está dividida em um self parcial dependente, 

apegado e um self parcial perverso distante. Associado ao self parcial dependente, 

apegado está um objeto parcial completamente bom, gratificador, protetor; e, 

associado ao self perverso, distante, está um objeto parcial completamente mal, 

vingativo (Wilber, 2005:66). 

O sintoma que caracteriza o Borderline é a depressão; a angustia característica 

é a da perda do objeto; a relação com o objetivo é anaclítica. Os mecanismos e defesa 

mais usados são a clivagem das imagos (“bom”, ”mal”) e a forclusão (rejeita as 

representações simbólicas de algumas das imagens paternas) (Bergeret, 2006:192).  

As imagos são os “protótipos inconscientes de personagens que orienta de 

preferência a forma como o individuo apreende o outro; é elaborado a partir das 
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primeiras relações intersubjetivas reais e fantasmáticas com o meio familiar” 

(Laplanche, Pontalis, 1970:305). 

 

7.1. O DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais) 

e o Borderline. 

 

O DSM-IV apresenta as seguintes características para avaliar o diagnóstico 

Borderline: 

 

• Mudanças de humor; 

• Raiva (imprópria, intensa, incontrolável); 

• Atos autodestrutivos; 

• Comportamentos prejudiciais (uso de álcool, drogas, gastos compulsivos, jogos 

de azar, distúrbios alimentares, furtos, condução imprudente, comportamento 

sexual compulsivo); 

• Perturbação de identidade (autoimagem, orientação sexual, escolha de 

carreira, objetivos a longo prazo, amizades, valores); 

• Sentimento crônico de vazio e tédio; 

• Relacionamentos instáveis e caóticos; 

• Esforços frenéticos para evitar o abandono; 

• O “eu” e os “outros” são vistos como “tudo de bom” ou “tudo de ruim”; 

• Alterna apego e distanciamento; 

• Dificuldade de confiar nas pessoas e em si mesmos; 

• Sensibilidade à critica ou rejeição; 

• Necessidade de outra pessoa para sobreviver; 

• Necessidade pesada de afeto e confiança. 

 

8. Família Pós-Moderna 

 

Na pós modernidade surgiram várias formas de união: casais morando 

separadamente, casamentos homossexuais,  mães separadas ou solteiras formando 

duplas para cuidarem dos filhos, produção independente, casamentos sucessivos 

com diferentes parceiros e filhos das diferentes uniões, grande número de divórcios 

 

“Pergunte-se: o que é realmente uma família hoje em dia? O 

que significa? É claro que há crianças, meus filhos, nossos 
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filhos. Mas, mesmo a paternidade e a maternidade, o núcleo 

da vida familiar, estão começando a se desintegrar no 

divórcio... 

Avós e avôs são incluídos e excluídos sem meios de participar 

nas decisões de filhos e filhas. Do ponto de vista dos seus 

netos, o significado das avós e dos avôs tem que ser 

determinados por decisões e escolhas individuais”. 

Ulrich Beck  

(Bauman, 2001:13) 

 

 Os pais da sociedade pós-moderna não disponibilizam de tempo para estarem 

com seus filhos. A educação é tercerizada. As crianças acumulam atividades para que 

os pais possam trabalhar além de ficarem aos cuidados de creches e babás. Dessa 

forma não pode ocorrer uma experiência intersubjetiva satisfatória e o sujeito passa a 

ter necessidade da subjetividade do outro. Sente necessidade de afeto, apoio, 

compreensão, e passa a temer a solidão levando-a uma busca incessante pela 

companhia dos outros. A falta de um ambiente constante leva o sujeito a um dilema 

de identidade e a uma instabilidade. A mãe não é mais a fonte de afeto e o pai não é 

mais a lei. Não ocorrendo uma triangulação edípica consistente, não há castração. 

Não há formação de um ego consistente e nem tão pouco a formação de um superego 

consistente, portanto não há recalque e nem sublimação. A sublimação ocorre quando 

a pulsão sexual é dirigida para um outro alvo não sexual ou para atividades aceitas 

socialmente (Laplanche, 1970:638). 

 Quando os filhos estão em casa, ficam na companhia do computador diante de 

jogos que estimulam o poder através da destruição, expressando toda a agressividade 

não recalcada. Quando não estão jogando, estão fazendo parte das redes sociais. 

Nas redes sociais podemos ser aquilo que não somos e buscar no outro aquilo que 

não temos, tentando ilusoriamente preencher o sentimento de vazio crônico e 

buscando constantemente pela identificação. Não há regras, não há privacidade. Os 

indivíduos expõem fotos, seu dia-a-dia, expressam suas opiniões. Toda essa 

exposição mostra o quanto as pessoas têm necessidade de serem notadas e o quanto 

buscam a aprovação do outro. Quando ocorre a aprovação, ocorre o amor e quando 

o outro lhe frustra ocorre o ódio e o sentimento de vergonha e humilhação. O outro ou 

é “bom” ou é “mau” conforme atenda ou não as suas necessidades, e é só isso que 

importa. O outro não é visto e pode ser facilmente substituído. Os relacionamentos 

são instáveis, líquidos, reproduzindo a instabilidade emocional e a substituição 

quando o outro lhe frustra. As famílias estão gerando indivíduos Borderlines. 
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9. Pulsão de Vida x Pulsão de Morte 
 

 Freud chamou de pulsão de vida (Eros) uma força que tende a organizar 

conjuntos de substancias (vivas) cada vez mais complexas e mantê-las como tais. 

Eros procura sempre ligar, reunir (Bergeret, 2006:72). Eros é um “instinto para 

preservar a substancia viva e reuni-la em unidades cada vez maiores” (Freud, 1974. 

XXI v:141). 

 A pulsão de morte (Tanatos) tende a fazer o organismo a voltar para o estado 

inorgânico, ou ainda “o fim para o qual tende toda a vida é a morte” (Bergeret, 

2006:72). O principal representante do instinto de morte é o instinto agressivo, 

destrutivo (Freud, 1974:145). 

 

“A civilização constitui um processo a serviço de Eros, cujo 

propósito é combinar indivíduos humanos isolados, depois 

famílias e, depois ainda, raças, povos e nações numa única 

grande unidade, a unidade da humanidade” 

(Freud, 1974. XXI v:145). 

 

Se referindo ao instinto de morte: 

 

“Mas o natural instinto agressivo do homem, a hostilidade de 

cada um contra todos e o de todos contra um, se opõe a esse 

programa de civilização” 

(Freud, 1974. XXI v:145). 

 

 Para Freud, o significado da evolução da civilização representa a luta entre 

Eros e Tanatos, entre o instinto de vida e o de destruição (Freud,1974. XXI v:145). 

 As pulsões de vida e de morte estão presentes em um indivíduo em proporções 

diferentes e isso determina o comportamento do mesmo (Bergeret, 2006:72). 

 As características do Borderline como raiva; atos auto destrutivos; sentimento 

de vazio; distanciamento; dificuldade de confiar, unindo-se à sua defesa de clivagem 
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(“bom”, “ruim”) que representa sua dificuldade de integrar; o não recalque de sua 

agressividade, demonstram que a pulsão de morte caracteriza o seu comportamento. 

 No entanto, pelo fato do Borderline transgredir os limites e não sofrer castração, 

ele é livre para colocar seus desejos. Pela sua intensidade, inquietude, flexibilidade, 

move-se no sentido de buscar novas experiências. Essas características expressam 

sua pulsão de vida. O sujeito da pós-modernidade busca formas alternativas tentando 

continuar a construir unidades mais globalizantes mesmo dentro do seu 

individualismo. Podemos tomar como exemplo as novas constituições familiares. 

Outros exemplos são as redes sociais onde eles podem ter um número elevados de 

amigos sem nunca ter conversado com eles, criando magicamente sua realidade. 

Além disso, a relação anaclítica com o objeto faz com que ele não exista sem o outro 

e a busca constante por identificação faz com que procure novos e diversificados 

relacionamentos. As relações continuam a existir apesar de instáveis mesmo que seja 

pela ilusão de realizar seus desejos narcisistas ou para não se sentirem abandonados. 

A luta entre Eros e destruição continua.  

 

10. Sociedade e Indivíduo 
  

 Em suas obras sociais, Freud busca conexões entre o desenvolvimento do 

psiquismo individual e o desenvolvimento da cultura.  

 Em “Totem e Tabu”, Freud discorre sobre a gênese civilização buscando 

relações com o desenvolvimento da libido. Para isso, ele retrocede à uma horda e um 

tempo primevos, assim chamados, pois antecedem à registros históricos. Nessa horda 

existia um chefe que possuía todas as mulheres. Os outros homens não eram 

reconhecidos, não podiam ter relações sexuais e não tinham poder algum, eram os 

excluídos. Estes não formavam um grupo pois não havia vinculo, normas, projetos em 

comum e nem consciência solidária a respeito de um problema, condições 

necessárias para que várias pessoas constituam um grupo conforme Freud cita em 

seu texto “Psicologia de Grupo e Análise do Ego”. Ao surgir o desejo de assassinar 

esse chefe e concretizado esse ato, os excluídos, pelo objetivo comum, passaram a 

formar o grupo de irmãos e o chefe assassinado torna-se pai. Esse ato representa a 

identificação dos excluídos: não podiam vivenciar sua sexualidade, tinham ódio do 

chefe, não tinham representatividade alguma. Além de matarem o pai, os irmãos o 

devoraram e beberam o seu sangue em um banquete incorporando a onipotência do 

chefe. Os irmãos ao incorporarem a onipotência do pai passaram a se identificar com 

ele. Os irmãos ao mesmo tempo que odiavam e invejavam o pai, também o amavam 

pelo seus atributos. Com o assassinato, satisfeito o ódio e pelo amor que sentiam, 

surge o sentimento de culpa e o pai morto é transformado em Totem. É proibido 

destruir um Totem. Ele é temido, respeitado. Surge assim um dos tabus que 

corresponde a um dos desejos reprimidos no complexo de Édipo que é o ódio pelo 
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pai. Os irmãos tornaram-se rivais em relação as mulheres e para não se destruírem, 

criaram a lei do incesto renunciando àquelas que foram o principal motivo para o 

assassinato do pai. Surge o outro tabu do totemismo que corresponde ao desejo 

libidinal reprimido no complexo de Édipo. 

 Assim como os irmãos, o individuo, para elaborar seu complexo de édipo, 

desenvolve um sentimento de culpa por receio da castração levando-o a internalizar 

sua agressividade e inibindo o amor sexual transformando-o em um vínculo fraterno 

e de amizades, fundamental para que uma civilização possa existir. 

 Apesar de em “Totem e Tabu” Freud ainda não ter descoberto a pulsão de 

morte, toda sua expressão encontra-se na gênese da civilização com o parricídio. 

 Em “Psicologia das Massas e Análise do Ego” Freud cita a ilusão como 

necessária para que um grupo se constitua. A ilusão criada é a de que o líder do grupo 

ama a todos e proporcionará satisfação e proteção aos mesmos. A partir da ilusão é 

criado o vínculo libidinal. Os integrantes da massa incorporam o líder, o objeto ideal, 

e passam a se identificar com ele revivendo sua onipotência e completude. A figura 

do líder possibilita o sujeito reviver seu narcisismo original perdido. 

 No desenvolvimento individual, o bebê deseja a absorção total do objeto que o 

gratifica (mãe/seio). Através de uma forma mágica-fantasiosa, pela sucção do seio 

materno, o bebê faz penetrar e conserva o objeto no interior do seu corpo com o 

objetivo de obtenção de prazer e assimilação das qualidades do objeto incorporado 

levando-o à identificação com o mesmo (Zimerman, 2001:214). 

 O bebê em seu estado fusional com a mãe mantém seu estado de completude. 

A mãe resolve as demandas do bebê, sendo um objeto ideal. 

 Os indivíduos das massas ao introjetarem o líder não precisam pensar. O líder 

assume o papel de ideal do ego. A massa propicia um rebaixamento da consciência 

ocorrendo o empobrecimento do ego. Essas características da massa faz com que os 

indivíduos regridam à fase na qual o superego ainda não estava constituído 

consistentemente. A massa não pode ser frustrada, apenas gratificada. Os 

componentes da massa voltam todo seu ódio para o objeto que quer frustrar a mesma. 

 No texto “O Mal estar na Civilização” Freud continua mostrando semelhanças 

entre o desenvolvimento do individuo e da sociedade. Na sociedade de Freud, as leis 

e a própria estrutura econômica restringem a vida sexual dos indivíduos. A sociedade 

precisa de ordem, limpeza, vínculos de amizade, avanços tecnológicos e científicos. 

A energia psíquica que a sociedade utiliza para que seus objetivos sejam alcançados 

é retirada da sexualidade. Para restringir a libido colocam-se proibições em relação à 

escolha do objeto sexual que só pode ser do sexo oposto. Além disso, satisfações 

extragenitais são tratadas como perversões e o vínculo entre um homem e uma 

mulher deve ser único e indissolúvel. 
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 O homem também apresenta instintos agressivos que ameaçam a sociedade. 

É necessário que esses instintos sejam mantidos sob controle. Para isso a sociedade 

cria normas e regras rígidas.  

 A sociedade impõe sacrifícios à sexualidade e à agressividade do homem 

assim como a resolução do complexo de Édipo impõe os mesmos sacrifícios para o 

individuo. A pessoa, por não tolerar a frustração que a sociedade lhe impõe à serviço 

de seus ideais culturais torna-se neurótica.  

 

“Os sintomas neuróticos são, em sua essência, satisfações 

substitutivas para os desejos sexuais não realizados.” 

(Freud, 1974. XII v:163). 

 

“O fator decisivo para uma neurose é a predominância da 

influência da realidade” 

(Zimerman, 2001:288). 

 

 Os neuróticos são aqueles que apresentam como principais defesa o 

recalcamento, sua relação de objeto é genital e sua principal angustia é a da 

castração. (Bergeret, 2006:192) 

 O individuo desenvolve um superego a partir da internalização do superego dos 

pais. A civilizaçãoo também desenvolve um superego que se “baseia na impressão 

deixada arás de si pelas personalidades dos grandes lideres.: (Freud, vol XXI, 

1974:166). O superego cultural surge quando ocorre a internalização da autoridade. 

Por medo da autoridade ocorre a renuncia às satisfações instintivas. Posteriormente, 

ocorre o medo do próprio superego fazendo com que o ego queira ser punido. A 

tensão entre o ego e superego gera o sentimento de culpa na medida em que algo 

que é repreendido pelo superego pode ser desejável para o ego provocando o conflito.  

 

“Quando uma tendência instintiva experimenta a repressão, 

seus elementos libidinais são transformados em sintomas e 

seus componentes agressivos em sentimentos de culpa” 

(Freud, 1974. XII v:163). 
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11. Conclusão 

 

 Sociedade e indivíduos não podem ser pensados isoladamente. 

“Na vida psíquica do ser individual, o outro é via de regra, 

considerado como modelo, objeto, auxiliador e adversário e, 

portanto, a psicologia individual é também, desde o início, 

psicologia social, num sentido ampliado, mas inteiramente 

justificado” 

(Freud, 1976. XVIII v:91). 

 

 Se as formas como as famílias estão se estruturando não favorecerem a 

triangulação edípica, não pode ocorrer o amor inibido necessário para a formação dos 

laços fraternos: Eros se enfraquece e temos cada vez mais pessoas individualistas e 

menos altruístas. Não havendo a resolução do complexo de édipo grande parte da 

agressividade se volta para fora: a pulsão de morte se fortalece. Estamos caminhando 

no sentido contrário àquele necessário para que uma sociedade se mantenha. O 

bullying, os assaltos seguidos de morte violenta, a violência contra as crianças, filhos 

assassinando pais, corrupção, estupros, estelionatos, assassinatos em massa, estão 

cada vez mais presentes. Não ocorrendo a tensão entre ego e superego, não se 

instala o sentimento de culpa. 

 A pulsão de vida encontra expressão na intolerância ao abandono, na 

flexibilidade e inquietude do sujeito da pós modernidade, mantendo a batalha entre 

Eros e Tanatos, onde a pulsão de morte se encontra numa proporção maior que a 

pulsão de vida.  

 Na atualidade, vivemos o Princípio do Prazer, ou seja, buscamos por 

gratificação imediata. A sociedade pouco reprime a sexualidade e a agressividade. Os 

indivíduos podem aparentemente satisfazer os seus desejos, contando com as 

facilidades tecnológicas, mas nada poderá satisfazer as ilusões narcísicas primárias 

levando o sujeito ao estado de completude.  O sentimento de vazio crônico não pode 

ser preenchido.  

 Por estarmos em uma sociedade borderline, temos a depressão, os transtornos 

alimentares, compulsão por drogas, jogos, sexo, internet como as patologias da 

atualidade. 

 Temos na pós-modernidade a rapidez de informações, regras e valores pouco 

rígidos, diferentes estruturas familiares, liquidez, indivíduos consumistas, 

individualistas, instáveis, agressivos, imaturos, impulsivos, intolerantes, insatisfeitos, 

frustrados, inseguros. A sociedade e o indivíduo estão se desenvolvendo 

paralelamente.  
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