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RESUMO 

Educação e Família 

 

Este trabalho integra a linha de pesquisa Fundamentos dos Processos Educativos do 

PPGE/FE/UFG e objetiva, através de pesquisa bibliográfica, compreender a relação entre 

família e educação na perspectiva dos processos de socialização. Dessa perspectiva, a partir 

da contribuição de Freud, especialmente pelos processos de repressão e identificação, é 

analisado como a família, mediação que se constitui entre a natureza e a cultura, é 

fundamental na constituição do sujeito. A família como mediação necessária à constituição da 

subjetividade vem sofrendo modificações na sua dinâmica e estrutura, o que implica novas 

formas de subjetivação, donde derivam novos desafios aos processos educativos 

contemporâneos. Compreender a função educativa da família e suas especificidades 

históricas, objetivas e subjetivas põe em causa os desafios, as condições e as possibilidades de 

uma educação que postule a autonomia e a emancipação. 

 Palavras- chave: Cultura, Família, Autoridade, Subjetividade.  
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ABSTRACT 

Education and Family 

 

This work is part of a line of research Fundamentals of Educational Processes of 

PPGE/FE/UFG and objective, through literature, understand the relationship between family 

and education from the perspective of socialization processes. From this perspective, from the 

contribution of Freud, especially the processes of repression and identification, is analyzed as 

the family mediation which constitutes between nature and culture, it is fundamental in the 

constitution of the subject. The family as a necessary mediation of the formation of 

subjectivity has undergone changes in its dynamics and structure, which implies new forms of 

subjectivity, from which derive new challenges to contemporary educational processes. 

Understand the educational function of the family and its historical, objective and subjective 

specific calls into question the challenges, conditions and opportunities for an education that 

posits the autonomy and emancipation. 

Key words: Culture, Family, Authority, Subjectivity. 
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INTRODUÇÃO 

________________________________________________________________ 

Esse trabalho sintetiza um caminho iniciado na graduação em Pedagogia. Desde então, 

a psicanálise tem sido objeto de estudo porque, ainda que não trate diretamente da educação, a 

proximidade entre elas é um fundamento importante para quem queira compreender os 

processos educativos/formativos implicados na constituição do sujeito.  Assim se justifica a 

realização deste trabalho no campo da educação: educar é tornar internas ao indivíduo as 

exigências morais e éticas que regem a sociedade e tornam possível a civilização e a vida.  É 

dessa perspectiva que investigamos a família enquanto mediação socializadora implicada na 

constituição do sujeito. Para tanto, no desenvolvimento desta pesquisa, foi realizada uma 

investigação de natureza teórico-bibliográfica dos textos de Freud e outros autores 

referenciados na psicanálise, que tratam dessa questão e seus desenvolvimentos. 

O tema fundamental reporta ao entendimento da família enquanto mediação na relação 

entre sujeito e cultura. A cultura é expressão da História e, enquanto tal, contém elementos 

que dizem do passado e do presente.  Desde suas origens, a cultura diz respeito ao processo de 

formação do homem através da educação: o que os Gregos nomeavam de Paidéia considerava 

“culto” o indivíduo que aprendia os valores humanos. Segundo Crespi: 

Este mesmo conceito é igualmente usado na Roma Antiga: com efeito, a palavra 

cultura deriva do latim colere, que indicava inicialmente a acção de cultivar a terra e 

criar gado. O termo é sucessivamente alargado, em sentido metafórico, até à cultura 

do espírito: se o termo humanitas, usado por Cícero, é possivelmente o que melhor 

corresponde ao conceito grego de Paideia, tanto Cícero como Horácio falam 

igualmente de um modo de cultivar o espírito, conceito esse que virá a ser retomado 

por Santo Agostino (1997, p.15). 

Werner Jaeger, no livro PAIDÉIA: A Formação do Homem Grego, afirma que a 

palavra Paidéia “é a única designação exata do tema histórico nela estudado” (p.1). No 

entanto, a utilização de expressões modernas como “civilização, cultura, tradição, literatura ou 

educação, nenhuma dessas coincide realmente com o que os gregos entendiam por Paidéia” 

(p.1). O conceito de Paidéia refere-se a uma ampla formação do homem na qual não há 

separação entre o “espiritual” e “material”, pois não havia, no antigo mundo grego, a cisão 

entre o desenvolvimento material da cidade e a formação humana.  

 

Os antigos estavam convencidos de que a educação e a cultura não constituem uma 

arte formal ou uma teoria abstrata, distintas da estrutura histórica objetiva da vida 

espiritual de uma nação; para eles, tais valores concretizavam-se na literatura, que é 

a expressão real de toda cultura superior. E é deste modo que devemos interpretar a 

definição de homem culto apresentada por Frínico (JAEGER, 2001, Introdução, 

p.5).  
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Jaeger (2001, p. 5) afirma que somente com os gregos se começa o que, “em plena 

consciência”, se pode nomear de cultura. Se hoje estamos habituados a chamar de cultura tudo 

o que se refere aos povos de toda a terra, este não é o sentido ideal de humanidade que os 

gregos compreendiam. No conceito antropológico de hoje, a palavra já não possui  um valor 

tão expressivo, porque permite que se nomeiem diversas manifestações humanas, como 

cultura chinesa, hindu, hebraica, egípcia, sem que designe a cultura do modo consciente como 

o faziam os gregos, que estabeleceram um ideal de cultura como princípio formativo (p.8). 

O conceito, que carrega em si a historicidade de um objeto e tem manifestações 

particulares e históricas, se delineia marcadamente no Iluminismo, quando emergiu para 

igualar-se ao conceito de civilização. O Iluminismo, a partir do século XVIII, foi 

contemporâneo de um novo tipo de organização social, quando a ascensão da burguesia 

rompeu com o antigo regime e proclamou a razão e a ciência como guias. Sob a égide da 

razão, emergiam o esclarecimento do homem e sua libertação dos mitos. 

O Iluminismo propagou-se primeiramente na França e na Inglaterra, onde a liberdade, 

a igualdade e, mais tarde, a fraternidade se consolidariam como valores-guia. Passou, desde 

então, a dominar a filosofia característica da época: 

 

Um individualismo secular, racionalista e progressista dominava o pensamento 

"esclarecido". Libertar o indivíduo das algemas que o agrilhoavam era o seu 

principal objetivo: do tradicionalismo ignorante da Idade Média, que ainda lançava 

sua sombra pelo mundo, da superstição das igrejas (distintas da religião "racional" 

ou "natural"), da irracionalidade que dividia os homens em uma hierarquia de 

patentes mais baixas e mais altas de acordo com o nascimento ou algum outro 

critério irrelevante (HOBSBAWM, 1977, p.48). 

 

Em consonância a isso, é importante salientar que as duas revoluções, a francesa 

(1789) e a inglesa (1640), foram, na realidade, “o triunfo do capitalismo liberal burguês” 

(HOBSBAWM, 1977, p.21) que caracterizou a nova forma de organização social que estava 

se consolidando. Segundo Hobsbawm (1977), “pela primeira vez, na história da humanidade, 

foram retirados os grilhões do poder produtivo das sociedades” (p. 59), fazendo com que a 

multiplicação pudesse ser rápida e em larga escala, a economia voasse em índices nunca 

vistos antes e a produção em massa avivasse um novo processo de produção e reprodução da 

vida. 

Esse cenário de plena transformação possibilitou que algumas palavras e conceitos, 

que somente nesse contexto poderiam se desenvolver, ganhassem vida ou conotações 

modernas, desde que havia as condições e as possibilidades da emergência de novas questões 

inaugurais desse período histórico. No turbilhão de novas realidades e do avanço da história, o 
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termo cultura ampliou seu significado e passou a dizer de um patrimônio universal agregado 

de conhecimentos e valores que a humanidade conquistara até então. Igualou-se ao conceito 

de civilidade ou civilização, para diferenciar os homens do período moderno do homem 

primitivo, de povos bárbaros e “não civilizados”.1  

A distinção entre cultura e civilização nem sempre existiu como contraposição de 

conceitos, mesmo porque o termo cultura surgiu antes do termo civilização. Conforme 

Adorno e Horkheimer (1973), Crespi (1997), Jay (1988), o conceito de cultura se modificou 

de acordo com o período histórico, vinculando-se, por vezes, às ideias de felicidade, 

humanidade, civilidade, autoridade. No entanto, sua diferenciação é importante, porque o 

significado de cada um desses termos variou de nação para nação, ainda que no mesmo 

período histórico, resultando em palavras diferentes para um mesmo significado ou vice-

versa. Também, segundo eles, não se restringiu a um só significado em cada período 

histórico, mas carregou em si, sempre, a universalidade do que diz respeito ao 

desenvolvimento da humanidade enquanto espécie. 

 Por exemplo, em meados do século XVIII, com o progresso do Iluminismo, conforme 

já dissemos, o termo cultura alarga seu significado e começa a agregar o patrimônio universal 

dos conhecimentos e valores formativos adquiridos ao longo da história humana. Mas, nesse 

momento também, os conceitos de civilidade ou civilização se igualam ao de refinamento 

cultural ainda em oposição à barbárie das origens ou dos povos considerados não civilizados. 

Em 1757, a palavra francesa civilisation evocará o desenvolvimento de formas de cortesia na 

“civilização dos selvagens”. E, a partir da França, o termo civilização estende-se rapidamente 

à Inglaterra (civilization), embora, no sentido moderno, a palavra “civilização” tenha surgido, 

pela primeira vez, na cultura inglesa para ser usada frequentemente em contraste com a 

cultura palaciana e feudal. Na Alemanha, é sobretudo a palavra Kultur que assume um 

significado análogo ao da francesa civilisation  (CRISPI, 1997, p.16).  

Mas a separação entre os dois conceitos só acontecerá na modernidade. Segundo 

Adorno e Horkheimer (1973), em seu artigo “Civilização e Cultura”, é moderno o dualismo 

conceptual entre cultura e civilização. Cultura, dizem eles, “sempre teve uma conotação de 

“cultura espiritual”, enquanto que “civilização” subtende um progresso material (p.93)”. O 

conceito de “civilis” sofreu uma ampliação: se, no latim clássico, era entendido por oposição 

entre as esferas política e militar, “civilidade” em geral passará a referir-se à felicidade 
                                                           
1 Esses dois conceitos, no entanto, como veremos mais adiante, já se igualaram, se diferenciaram e até se 

opuseram. Este trabalho refere-se à cultura enfrentando essa complexidade, ou seja, entendendo que ela não se 

opõe à civilização, não se iguala a ela, mas dela também não se separa. 
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humana. No entanto, o termo “não se opõe originalmente à cultura do espírito para designar 

tão só o aspecto material da cultura, mas designa, outrossim, o âmbito geral da humanidade 

no sentido de humana civilitas, de que nos fala Dante na Monarquia” (ADORNO e 

HORKHEIMER, 1973, p. 93).   

A oposição entre civilização e cultura como consciência humana, plena de sentido e de 

forma, é, assim, uma antítese que reaparece em um momento em que o: 

 

Estereótipo corrente está, por sua vez, sublimado no conceito de cultura, a época do 

rococó, cujos palácios logo serão remodelados pela nostalgia romântica como o 

oposto ao mundo das casas de aluguel, da iluminação elétrica das ruas e dos 

automóveis. Não só contra a injustiça, mas também contra a suposta queda no 

artificialismo da vida francesa, no período absolutista, Jean – Jaques Rosseau decide 

erguer a Natureza ao nível de instância crítica e, desde então, esse contraste não 

mais deixou de imbuir a consciência comum (ADORNO e HORKHEIMER, 1973, 

p.95).   

 

Neste trabalho, defendemos que não se pode separar cultura de civilização, ou diluir 

em uma única palavra os dois conceitos. De um lado, é necessário reconhecer que os dois 

conceitos, que o contraditório projeto iluminista, desde Kant até Freud, quis ver estreitamente 

ligados, vêm agora, de fato, se separando e se contrapondo. O moderno dualismo entre 

Cultura e Civilização é expressão de uma particularidade histórica que, se tomada de forma 

aparente, não revela o todo que os conceitos representam: a universalidade que diz respeito ao 

desenvolvimento da humanidade. O dualismo entre cultura e civilização é histórico e, tomado 

em sua aparência, apresenta-se naturalizado e desprovido de sua historicidade.  

 Contra essa aparência Freud se contrapõe, fugindo da tradição alemã de utilizar 

somente cultura para o elevado estado do homem e civilização para os construtos tecnológicos 

e sua dominação sobre a natureza. Para ele, ambas constituem uma relação de unidade, ainda 

que não de identidade. 

Nesse sentido, inicia o ensaio “O Futuro de uma Ilusão” (1974 b.), questionando as 

origens da civilização e os caminhos de seu desenvolvimento, o destino que a esperava e as 

transformações pelas quais poderia passar. Logo de início, Freud (1974 b.) afirma que se 

recusa a distinguir cultura de civilização, mas aponta os dois lados da civilização humana. 

 

Por um lado, inclui todo o conhecimento e capacidade que o homem adquiriu com o 

fim de controlar as forças da natureza e extrair a riqueza desta para a satisfação das 

necessidades humanas; por outro lado, inclui todos os regulamentos necessários para 

ajustar as relações dos homens uns com os outros e, especialmente, a distribuição da 

riqueza disponível (FREUD, 1974 b., p. 16). 
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Essas duas tendências da civilização em Freud não são independentes uma da outra 

por três motivos. Primeiro, porque as relações entre os homens são intensamente 

influenciadas pela quantidade de satisfação instintual que a riqueza disponível possibilita. Por 

isso, existem os regulamentos, as instituições e as ordens, que visam não só efetuar certa 

distribuição da riqueza, mas manter essa distribuição. Segundo, individualmente, porque pode 

o próprio homem servir de riqueza em relação ao outro, seja como força de trabalho, seja 

como objeto sexual. E terceiro, porque todo indivíduo é inimigo da civilização e esta deve ser 

defendida contra o indivíduo. 

Na obra “O Mal estar na Civilização” (1974 b.), mais uma vez relembra a 

indissociação do conceito de cultura e civilização. 

 

Já é tempo de voltarmos nossa atenção para a natureza dessa civilização, sobre cujo 

valor como veículo de felicidade foram lançadas dúvidas. Não procuraremos uma 

fórmula que exprima essa natureza em poucas palavras, enquanto não tivermos 

aprendido alguma coisa através de seu exame. Mais uma vez, portanto, nos 

contentaremos em dizer que a palavra ‘civilização’ descreve a soma integral das 

realizações e regulamentos que servem a dois intuitos, a saber: o de proteger os 

homens contra a natureza e o de ajustar os seus relacionamentos mútuos. A fim de 

aprendermos mais reuniremos os diversos aspectos singulares da civilização, tal 

como se apresentam nas comunidades humanas. Agindo desse modo, não 

hesitaremos em nos deixar guiar pelos linguísticos ou, como são também chamados, 

sentimento linguístico, na convicção de que assim estamos fazendo justiça a 

discernimentos internos que ainda desafiam sua expressão em termos abstratos 

(FREUD, 1974 b., p.109). 

 

Assim, Freud não divide o material e o espiritual e, na realidade, segundo ele, quando 

os homens decidiram abdicar de satisfações irrestritas e se submeteram como barganha à 

ordem grupal, a cultura foi criada, diferenciando-os dos animais e instituindo a civilização. 

 Compreendendo isso, o sentido da distinção entre os termos se refere, então, de um 

lado, ao cuidado de utilizar um só termo para todos os significados, visto que cada conceito 

carrega em si o que cada nação traz de essencial, o que, por outro lado, não exclui a 

possibilidade de universalidade entre os conceitos. Zivilisation e Kultur pertencem ambos ao 

humano e ao novo modo de organização da vida  que se constituiu no passado e se refaz 

quando nasce todo ser humano. Portanto, é relevante a utilização de ambos os termos para o 

entendimento de como se constitui o humano. Se não possuem o mesmo significado também 

o material e o espiritual não se dissociam, com características ideais e reais.  

 

Reconhecemos, então, que os países atingiram um alto nível de civilização quando 

descobrimos que neles tudo o que pode ajudar na exploração da Terra pelo homem e 

na sua proteção contra as forças da natureza – tudo, em suma, que é útil para ele – 

está disponível e é passível de ser conseguido. Nesses países, os rios que ameaçam 
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inundar as terras são regulados em seu fluxo, e sua água é irrigada através de canais 

para lugares onde ela é escassa. O solo é cuidadosamente cultivado e plantado com a 

vegetação apropriada, e a riqueza mineral subterrânea é assiduamente trazida à 

superfície e modelada em implementos e utensílios indispensáveis. Os meios de 

comunicação são amplos, rápidos e dignos de confiança. Os animais selvagens e 

perigosos foram exterminados e a criação de animais domésticos floresce. Além 

dessas, porém, exigimos outras coisas da civilização, sendo digno de nota o fato de 

esperarmos encontrá-las realizadas nesses mesmos países. Como se estivéssemos 

esperando repudiar a primeira exigência que fizemos, reconhecemos, igualmente, 

como um sinal de civilização, verificar que as pessoas também orientam suas 

preocupações para aquilo que não possui qualquer valor prático, para o que não é 

lucrativo: por exemplo, os espaços verdes necessários a uma cidade, como 

playgrounds e reservatórios de ar fresco, são também ornados de jardim e as janelas 

das casas, decoradas com vasos de flores. De imediato, contatamos que essa coisa 

não lucrativa que esperamos que a civilização valorize é a beleza. (FREUD, 1974 b., 

p. 112). 

 

 Portanto, as realizações humanas, tanto em termos de progressos materiais quanto 

imateriais, são igualmente relevantes, principalmente se considerado o fato de que não haveria 

progressos materiais se o homem não tivesse encontrado meios de ter o outro por perto e 

também em seu benefício, ou seja, meios imateriais que ajustassem as relações entre os 

homens e os possibilitassem sobreviver unidos contra os perigos da natureza. E ainda que 

esses dois propósitos da cultura não sejam conciliáveis em seus princípios, por ambos 

aspirarem à totalidade, eles compõem a história humana. Se, em determinados momentos, um 

emerge triunfante sobre o outro por conta de particularidades históricas, ainda assim não se 

excluem, mas se interligam justamente porque expressam o que é humano. 

Nesse sentido, na base freudiana, compreende-se que cultura e civilização dizem do 

material que a humanidade conquistou historicamente; contudo, dizem também da forma 

como os homens ajustam seus relacionamentos, dos mecanismos que possibilitam ao homem 

viver em sociedade. 

Assim, a totalidade a que se referem esses conceitos em Freud já carrega em si os 

significados dos dois termos, para dizer que são da mesma ordem. Desse modo, tanto as 

produções espirituais quanto o progresso material que o homem conquistou servem a um 

único propósito: diferenciá-lo do animal; sendo que as duas instâncias possuem as mesmas 

tarefas, mediante o arranjo social: a proteção contra as forças da natureza, o ajustamento das 

relações sociais e bens que possibilitem a satisfação mínima das necessidades humanas. 

O entendimento do conceito de cultura em Freud é o que possibilita a compreensão 

dos processos implicados na formação do indivíduo em sociedade. Ou seja, para que o 

homem viva em comunidade é necessário um processo amplo de formação que não se finda 

em um determinado momento da vida, mas que implica diretamente a educação enquanto 
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possibilidade de vida, educar é nesse sentido reprimir os instintos em prol de vida individual e 

comunitária.  

Essa compreensão e delimitação são fundamentais para apreender a complexa 

totalidade daquilo a que a família se reporta enquanto mediação na constituição do sujeito. E é 

a partir dessa perspectiva que o presente trabalho está concebido. Visando expor os 

fundamentos que permitem apreender a família como determinante do processo 

educativo/formativo do sujeito, este trabalho está organizado em três capítulos.  

No primeiro, é apresentado o delineamento dos conceitos de cultura e civilização, 

visando esclarecer a origem da repressão e do desejo como instituidora da cultura e a relação 

que Freud estabelece entre o individual e o cultural, entre o processo de desenvolvimento 

individual e o desenvolvimento civilizatório. O delineamento da instituição da cultura para 

Freud, é o norte para a compreensão dos processos psíquicos da formação humana, que se 

reporta a formação individual e social do ser humano.  Nesse sentido, a concepção da família 

como uma mediação necessária à formação do indivíduo emerge na medida em que a 

compreensão das estruturas formadas a partir do Complexo de Édipo2 revelam as condições 

para o surgimento do indivíduo enquanto ser social formado na civilização. 

No segundo capítulo, tendo a família como essa mediação necessária, são analisadas 

as transformações pelas quais ela passou a partir do desenvolvimento do capital, este que foi o 

motor das transformações na dinâmica e na estrutura familiar, que modificou os homens na 

sua relação com a natureza, na sua relação com ele mesmo e na sua relação com outros 

homens, num processo que teve início na passagem do feudalismo para o capitalismo e que 

diz respeito como um todo a uma nova lógica que estava se instituindo e modificando a forma 

de o homem produzir e reproduzir a vida. 

No terceiro capítulo serão analisadas as implicações das transformações da família na 

formação do sujeito, pois, se ela é a mediação necessária à formação do indivíduo, suas 

transformações implicam diretamente a modificação na forma de educar contemporânea. 

Assim, este capítulo visa apontar as decorrências advindas das novas formas contemporâneas 

de educar.  

 

                                                           
2   Freud baseou esse nome no mito do Édipo Rei, mito retomado na peça de mesmo nome escrita por Sófocles: 

Édipo mata o pai e se casa com sua mãe sem o saber   
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CAPÍTULO 1 

CULTURA E EDUCAÇÃO: REPRESSÃO E DESEJO 

A riqueza de viver em comunidade representa um ganho inestimável de ordem 

psíquica ao indivíduo e ao desenvolvimento da civilização, mas, por outro lado, esse ganho 

tem um preço muito alto, pago com a renúncia aos instintos3 mais primitivos do homem. 

Instintos primários entre os quais Freud (1974 b.) destaca o incesto, a ânsia de matar e o 

canibalismo, que nascem com cada um de nós e não desaparecem com o nosso crescimento. 

Por isso, precisam ser reprimidos, para que o projeto civilizatório sobreviva.  

Esses instintos incluem o outro, pois o desejo humano é sempre em relação a outro 

humano, embora a sua satisfação implique a morte de ambos, ou a existência de um soberano 

a ser satisfeito em detrimento de outros. Assim, com o desejo de satisfação projetado no 

outro, a família é criada: o homem decide ter perto dele a mulher, possibilitando sua 

satisfação sexual, e a mulher, mais frágil, vê no macho, mais forte, proteção para ela e os 

filhos e, por amor a estes, decide também por ficar próxima ao pai, pois a satisfação implica 

sempre o outro (FREUD, 1974 c.).   Eros e Ananke são os geradores da civilização, ou seja, o 

amor e a necessidade instituem a cultura.  

Essa união que, por um lado, representa maior probabilidade de vida, por outro 

também representa um terrível sacrifício de satisfação instintual no nível individual, pois: 

 

Se se imaginarem suspensas as suas proibições – se, então, se pudesse tomar a 

mulher que se quisesse como objeto sexual; se fosse possível matar sem hesitação o 

rival ao amor dela ou qualquer pessoa que se colocasse no caminho, e se, também 

pudesse levar consigo qualquer dos pertences de outro homem sem pedir licença -, 

quão esplêndida, que sucessão de satisfações seria a vida! É verdade que logo nos 

deparamos com a primeira dificuldade: todos os outros têm exatamente os mesmos 

desejos que eu, e não me tratarão com mais consideração do que eu os trato. Assim, 

na realidade, só uma única pessoa se poderia tornar irrestritamente feliz através de 

uma tal remoção das restrições da civilização, e essa pessoa seria um tirano, um 

ditador, que se tivesse apoderado de todos os meios de poder. E mesmo ele teria 

todos os motivos para desejar que os outros observassem pelo menos um 

mandamento cultural: ‘não matarás’. (FREUD, 1974 b., p.26) 

 

 

                                                           
3 A escolha da palavra pulsão para traduzir o alemão Trieb correspondeu à preocupação de evitar qualquer 

confusão com instinto e tendência. Essa opção correspondia à de Sigmund Freud, que, querendo marcar a 

especificidade do psiquismo humano, preservou o termo Trieb, reservando o Instinkt para qualificar os 

comportamentos animais (ROUDINESCO, 1998, p. 628). 
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Nesse sentido, Freud expõe, em “Totem e Tabu” (1974 c.) e em “Moisés e o 

monoteísmo” (1975 b.), como a horda patriarcal passou a ser fraternal por conta da 

impossibilidade de satisfação dos instintos. Na primeira horda, somente o pai, mais forte, 

tinha o poder e satisfações irrestritas, enquanto o restante, mãe, filhos e filhas, era subjugado, 

causando inveja nos filhos homens. Estes se rebelaram, mataram o pai e o comeram para ter a 

mãe, as irmãs e o mesmo poderio do pai. Mas, quando parte da satisfação desses instintos se 

deu com a morte do pai, surgiu o sentimento de culpa, porque os filhos amavam o pai 

também, embora o odiassem por conta da sua tirania e agressividade. E descobrem que, com a 

soberania, seus destinos seriam o mesmo do pai, razão por que deliberam sacrificar a 

satisfação de seus instintos (a ânsia de matar, o incesto e, com efeito, o canibalismo) para que 

todos pudessem continuar a existir. Esse acontecimento marca o início da civilização, em que 

a vontade de um chefe irrestrito é direcionada para o grupo, para o coletivo. 

O interdito que regulamentou o que antes fora imposto pelo pai primevo agora se torna 

um interdito real feito pelos filhos irmãos; e o que antes lhes fora imposto agora se torna uma 

deliberação comum: não há outra escolha senão manter as proibições, principalmente porque 

este fato é uma questão de sobrevivência. Ou seja, só será possível aos irmãos viverem, 

porque se estabeleceu um contrato que anulou o ato de morte do totem e o incesto, as duas 

proibições fundamentais no totemismo, que correspondem aos dois desejos reprimidos no 

complexo de Édipo, o homicídio e o incesto (FREUD, 1914, p.172). 

 

Embora os irmãos se tivessem reunido em grupo para derrotar o pai, todos eram 

rivais uns dos outros em relação às mulheres. Cada um quereria, como o pai, ter 

todas as mulheres para si. A nova organização terminaria numa luta de todos contra 

todos, pois nenhum deles tinha força tão predominante a ponto de ser capaz de 

assumir o lugar do pai com êxito. Assim, os irmãos não tiveram outra alternativa, se 

queriam viver juntos, - talvez somente depois de terem passado por muitas crises 

perigosas – do que instituir a lei contra o incesto, pela qual todos, de igual modo, 

renunciavam às mulheres que desejavam e que tinham sido o motivo principal para 

se livrarem do pai. (FREUD, 1914, p.172) 

 

Ao manter as proibições, o pai é internalizado e se torna tão ou mais poderoso que o 

pai morto, reforçando a rememoração da proibição. Uma similaridade da instituição das 

proibições no totem e no complexo edipiano se estabelece quando a criança, na resolução do 

complexo de Édipo, adere inconscientemente à identificação com um dos pais e adia a 

satisfação dos instintos, abdicando do incesto. 

Considerando essa tese e para que a civilização continue existindo, esse fato deve 

acontecer simbolicamente com cada criança que nasce - processo apreendido na postulação 
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freudiana do Complexo de Édipo. A criança que deseja a mãe e tem o pai como impedimento 

decide por reprimir seu instinto de incesto e sua ânsia de matar em razão do amor ao pai, e, 

por temer a perda para o mais forte, opta por abandonar o desejo de possuir um dos pais e se 

identifica com o outro. Assim, está em causa o deslocamento inconsciente de suas satisfações 

para outros objetos, possibilitando a tão necessária criação de novos vínculos. Desse modo, a 

família é uma mediação importante para a entrada na cultura e constitui a ponte necessária 

para a formação humana em sociedade. 

Ao que Freud (1974 b.) indica, esse fato teve início quando o homem primevo 

começou a se relacionar com outros homens, por entender que o outro poderia trabalhar com 

ele e para ele, adquirindo um valor de companheiro de trabalho e possibilitando a formação de 

famílias. Provavelmente, os membros dessa família seriam seus principais ajudantes no 

trabalho e também na satisfação genital. Isso evidencia um interdito sustentado a cada nova 

geração, que traz a possibilidade de sobrevivência e as satisfações substitutivas como 

barganha.  

Segundo Freud (1974 b.), pode se supor que o agrupamento de pessoas que se 

denominou família talvez tenha começado pela necessidade de satisfação genital, quando o 

macho começou a manter a fêmea perto de si para evitar um longo período sem essa 

satisfação. “Ou, em termos mais gerais, seus objetos sexuais a seu lado, ao passo que a fêmea, 

não querendo separar-se de seus rebentos indefesos, viu-se obrigada, no interesse deles, a 

permanecer com o macho mais forte” (FREUD, 1974 b., p.119). 

A família primeva foi criada com base em dois fatores principais segundo Freud: a 

necessidade de subsistência e o poder do amor, que fez o homem querer manter seu objeto 

sexual, a mulher, próximo de si, e fez esta decidir por mais segurança para os filhos, 

encontrada no homem mais forte. Surge, assim (FREUD, 1974 c.), a família primitiva, em que 

a vontade do chefe, o pai, era irrestrita, muito embora o pai já fosse chefe desde os tempos em 

que o homem primitivo vivia em pequenos grupos mais ou menos organizados (FREUD, 

1974 c.;1975 b.): 

 

Nenhuma data pode ser atribuída a isso; tampouco isso se acha sincronizado às 

épocas geológicas que nos são conhecidas; é provável que essas criaturas humanas 

não tivessem progredido muito no desenvolvimento da fala. Uma parte essencial da 

construção é a hipótese de que os eventos que me disponho a descrever ocorreram 

com todos os homens primitivos, isto é, a todos os nossos antepassados. A historia é 

contada sob forma enormemente condensada, como se tivesse acontecido numa só 

ocasião, ao passo que, de fato, ela abrange milhares de anos e se repetiu incontáveis 

vezes durante esse longo período. (FREUD, 1975 b., p.100) 
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Nesse sentido, o pai, o mais forte, tinha seu poder irrestrito sobre todas as fêmeas da 

sua ordem e sobre as de outros grupos também através do rapto. A vida dos filhos era dura e, 

quando despertavam os ciúmes do pai, eram expulsos e empurrados a criar a própria horda, 

colocando-se, então, como o pai, imitando-o, mas com poderes restritos ao seu próprio grupo.  

Uma transformação fundamental no modo de organização da vida humana ocorreu, 

portanto, devido à inveja direcionada ao pai severo e agressivo. Todos os  irmãos queriam 

ocupar o lugar do pai, com poderes irrestritos e a possessão de todas as mulheres da horda. 

Para Freud (1975 b.), esse tipo de organização foi modificado no momento em que os irmãos 

expulsos se organizaram para derrotar o pai supremo. Mataram-no e o devoraram cru, 

canibalismo esse comumente exercido e praticado, conforme Freud (1975 b.), na tentativa de 

incorporar o pai e com ele se identificar - cada um com um pedaço e uma porção de sua força 

e poder. Pós-banquete canibal, os filhos começam a disputar a supremacia do lugar do pai, 

querendo cada qual substituí-lo, concluindo, porém, sobre a possibilidade de terminarem 

como ele. Reunidos, firmam uma espécie de “contrato social”, em que todos aceitam ter 

menos liberdade para que todos possam tê-la (p.101). Por causa disso, a horda paterna é 

substituída pela horda fraterna: a união dos irmãos após o ato parricida. 

 

Uma compreensão dos perigos e da inutilidade dessas lutas, uma rememoração do 

ato de liberação que haviam realizado juntos, e os vínculos emocionais mútuos que 

haviam surgido durante o período de sua expulsão, conduziram por fim a um acordo 

entre eles, a uma espécie de contrato social. A primeira forma de organização social 

ocorreu com uma renuncia ao instinto, um reconhecimento das obrigações mútuas, a 

introdução de instituições definidas, pronunciadas invioláveis (sagradas), o que 

equivale a dizer, os primórdios da moralidade e da justiça. Cada indivíduo renunciou 

a seu ideal de adquirir a posição do pai para si e de possuir a mãe e as irmãs 

(FREUD 1975 b., p.101-102). 

 

Parece assertiva a hipótese de que o homem primitivo poderia se encontrar em melhor 

situação do que o civilizado, pois os seus instintos, tanto sexuais quanto destrutivos, não eram 

em tal proporção reprimidos. Contudo, as perspectivas de usufruir dessa possível felicidade 

eram tênues, visto que o modo de vida primitivo era de muita insegurança e, talvez, com 

restrições ainda mais rigorosas do que aquelas a que o homem civilizado se subordinou desde 

então. Porque há que se considerar que somente o pai forte se beneficiava de poderes 

irrestritos, enquanto  o restante vivia sob opressão servil.  A civilização surge quando o 

homem primitivo troca as possibilidades de prazer irrestrito por um pouco mais de segurança 

para todos (FREUD, 1974 b., p.137). À vista disso, a cultura se inicia, para Freud, quando o 
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indivíduo abdica da realização de todos os seus desejos para ter um pouco mais de segurança 

vivendo em comunidade.  

Por outro lado, entretanto, Freud também nega a tese de que o homem primitivo se 

encontrasse em melhores condições: “A asserção me parece espantosa porque é fato 

estabelecido — como quer que se defina o conceito de civilização — que tudo aquilo com que 

nos protegemos da ameaça das fontes do sofrer é parte da civilização” (FREUD, 1974 b., 

p.30). Por isso, Freud (1974 b.) também aponta que não é somente nesta civilização que os 

homens não se sentem felizes, pois é difícil provar em que grau foram mais felizes em outras 

épocas e em outros modos de vida.  Menciona ainda algumas características e benefícios 

conquistados pela civilização, como o domínio do homem sobre a natureza, os avanços 

científicos e da medicina, a higiene, a reverência à ordem, à beleza, como sinais de 

civilização. Mas a civilização se funda quando a vontade irrestrita do indivíduo é submetida à 

união comunal e se “essa tentativa não fosse feita, os relacionamentos ficariam sujeitos à 

vontade arbitrária do indivíduo, o que equivale a dizer que o homem fisicamente mais forte 

decidiria a respeito deles no sentido de seus próprios interesses e impulsos instintivos” 

(p.115). Assim, a essência da vida comunal está na renúncia às possibilidades de total 

satisfação por parte de seus integrantes em razão do grupo e da única possibilidade de 

sobrevivência. 

Por isso, a maneira pela qual os relacionamentos mútuos dos homens são ajustados, 

como os relacionamentos sociais se acordam, constitui, por assim dizer, um fator importante 

no que se refere ao processo civilizatório. São esses relacionamentos que estabelecem uma 

pessoa como próxima, como fonte de auxílio, como objeto sexual, como integrante de uma 

família, de uma cidade. Desse modo, é possível perceber que a civilização se evidencia pela 

necessidade de regulação dos relacionamentos sociais. Se isso não se desse, estes ficariam à 

vontade arbitrária dos indivíduos e o mais forte fisicamente decidiria a respeito de todos no 

sentido de interesses próprios e impulsos instintivos. Por essa causa, a vida humana em grupo, 

como mencionada, só se torna possível quando ocorre “a substituição do poder do indivíduo 

pelo poder da comunidade”. Ou a “primeira exigência da civilização, portanto, é a da justiça, 

ou seja, a garantia de que uma lei, uma vez criada, não será violada em favor de um 

indivíduo” (FREUD, 1974 b., p.116), isto é, quando uma maioria se une contra qualquer 

indivíduo isolado a favor da comunidade,  estabelecendo, assim, o direito.  
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A vida comunitária dos seres humanos teve, portanto, um fundamento duplo: a 

compulsão para o trabalho, criada pela necessidade externa, e o poder do amor, que 

fez o homem relutar em privar-se de seu objeto sexual – a mulher – e a mulher, em 

privar-se daquela parte de si própria que dela fora separada – seu filho. Eros e 

Ananke [Amor e Necessidade] se tornaram os pais também da civilização humana. 

(FREUD, 1974 b., p.121) 

 

De acordo com isso, “a cultura totêmica baseia-se nas restrições que os filhos tiveram 

de impor-se mutuamente, a fim de conservar esse novo estado de coisas” (FREUD, 1974 b., 

p.121). Mas a passagem da horda patriarcal para a horda fraternal e a renúncia individual a 

favor da comunidade e da única possibilidade de vida não se realiza de modo tão simples, até 

porque a renúncia a que os indivíduos se submetem significa somente possibilidade de 

sobrevivência e não a consideração à comunidade como um bem maior. Por esse motivo, as 

restrições tiveram e têm um alto preço, o da renúncia individual, porque, segundo Freud, os 

homens não são apenas criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no máximo, defendem-

se quando ameaçadas. Mostram-se, na realidade, como criaturas com elevado grau de 

agressividade. Face a essa evidência, o próximo representa não só um ajudante potencial, ou 

objeto sexual, “mas também alguém que os tenta a satisfazer sobre ele a sua agressividade, a 

explorar sua capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo sexualmente sem seu 

consentimento, apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e 

matá-lo” (FREUD, 1974 b., p.133). 

A relação com o próximo é, nesse sentido, permeada de grandes obstáculos e, dentre 

eles, Freud (1974 b.) acrescenta que a agressividade do homem representa um dos maiores 

impedimentos à civilização e precisa ser inibida. Mesmo assim, “a civilização constitui um 

processo a serviço de Eros, cuja finalidade seria combinar os indivíduos humanos isolados, 

posteriormente em famílias e depois em raças, povos e nações em um único grande todo, 

numa única grande unidade” (FREUD, 1974 b., p. 145). São evidentes as necessidades e as 

vantagens do trabalho para a comunidade, mas elas, por si mesmas, não mantêm os homens 

mais unidos. Essa é a eterna luta entre Eros e a Morte, entre instinto de vida e instinto de 

destruição. Portanto, o desenvolvimento da cultura consiste simplesmente na luta da 

humanidade pela vida. E na premissa de que o instinto de vida carregue consigo o instinto de 

morte. 

Desse modo, a civilização necessita de mecanismos para inibir a agressividade do 

indivíduo contra si mesma. Esses mecanismos são criados não em outro lugar que no próprio 

indivíduo e, segundo Freud (1974 b.), o que ocorre é que a agressividade é internalizada. Na 

verdade, ela é enviada de volta ao seu lugar de origem, isto é, dirigida para o Ego do sujeito. 
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Uma parte do Ego se coloca contra si mesmo, originando o Superego, que, sob a forma de 

pura consciência, está pronto para exercer sobre o Ego a mesma agressividade severa que este 

gostaria ver exercida sobre seus semelhantes. Compreende-se, então, que a tensão existente 

entre o severo Superego e o Ego assujeitado expressa o que Freud denomina sentimento de 

culpa, ou aceitação de punição, mas também satisfação do instinto agressivo pela mesma 

agressividade que o Superego exerce sobre o Ego. (FREUD, 1974 b., p.146 e 147). “A 

civilização, portanto, consegue dominar o perigoso desejo de agressão ao indivíduo, 

enfraquecendo-o, desarmando-o e estabelecendo no seu interior um agente para cuidar dele, 

como uma guarnição numa cidade conquistada” (p.147).  

O sentimento de culpa sucede o ato homicida que os irmãos em conjunto realizaram 

com o pai primevo (p.155) e esse remorso sentido advém, na realidade, do ambivalente e 

primordial sentimento que os filhos sentiam para com o pai. Se o mataram também o 

amavam. Com isso: “Criou o Super-Ego pela identificação com o pai; deu a esse agente o 

poder paterno, como uma punição pelo ato de agressão que haviam cometido contra aquele, e 

criou as restrições destinadas a impedir uma repetição do ato” (FREUD, 1974 b., p.156). O 

pai morto institui não somente na ordem do desejo, mas também na ordem da cultura as 

restrições necessárias para a existência desta, na qual o pai internalizado representa a lei, a 

ordem e os seres humanos a serviço da civilização, como representantes da cultura, 

consequentemente, defensores dela. 

Para que a civilização continue existindo, o processo de transformação da coerção 

externa em coerção interna deve se repetir a cada criança que nasce. E, para que isso aconteça, 

no início do desenvolvimento infantil, a renúncia ao instinto constitui-se como consequência 

do medo de uma autoridade externa - renuncia-se às próprias satisfações por medo de perda 

do amor da autoridade. Nesse processo, o medo da perda do amor faz a criança internalizar a 

regra e criar dentro de si um agente de autoridade. Assim, possibilita, por meio da criação 

desse agente (o Superego), um medo diferente, já que a renúncia instintiva não é suficiente 

por conta da persistência do desejo que não pode se ocultar do Superego.  

Assim, mesmo com a renúncia, o desejo permanece e com ele o sentimento de culpa 

do simples fato de continuar desejando, ainda que o desejo não seja e não possa ser satisfeito. 

Dessa forma, a renúncia não tem o mesmo efeito libertador e a privação virtuosa não é 

compensada com a certeza do amor, mas permanece como uma ameaça de infelicidade eterna, 

com a perda do amor e a punição da autoridade também externa. “Foi permutada por uma 

permanente infelicidade interna, pela tensão do sentimento de culpa” (FREUD, 1974 b., 

p.151). Assim:  



26 

 

Em primeiro lugar, vem a renúncia ao instinto, devido ao medo de agressão por 

parte da autoridade externa. (É a isso, naturalmente, que o medo da perda do amor 

equivale, pois o amor constitui proteção contra essa agressão punitiva). Depois, vem 

a organização de uma autoridade interna e a renúncia ao instinto devido ao medo 

dela, ou seja, devido ao medo da consciência. Nessa segunda situação, as más 

intenções são igualadas às más ações e daí surgem sentimento de culpa e 

necessidade de punição. (FREUD, 1974 b., p.152). 

 

Esse paradoxo de amor e ódio do psiquismo representa, segundo Freud (1974 b.), um 

dos mais preciosos progressos mentais e o fato de que a coerção externa se converta, 

gradativamente, em coerção interna é uma vantagem cultural muito preciosa no campo 

psíquico. O Superego é, nesse sentido, um agente especial de formação moral individual e 

coletiva que faz com que toda criança seja educada, no sentido moral e social, através da 

coerção externa que se tornará coerção interna.  Portanto, entende-se que a moralidade e a 

vida social, fundamentos da civilização, são desenvolvidas a partir da repressão, da renúncia 

às pulsões/instintos. 

A repressão aos instintos, através das proibições, das regulações, que são necessárias à 

continuidade da civilização, constitui um eterno sofrimento humano e causa hostilidade para 

com a civilização. Segundo Freud, o sofrimento humano, inevitavelmente interminável, se 

origina de três fatores principais: do corpo, do mundo externo e dos relacionamentos - 

principalmente os amorosos: “Nunca nos achamos tão indefesos contra o sofrimento como 

quando amamos, nunca tão desamparadamente infelizes como quando perdemos o nosso 

objeto amado ou o seu amor” (FREUD, 1974 b., p.101).  

No entanto, a repressão aos instintos possibilita também ao indivíduo meios de 

satisfação substitutiva à renúncia pulsional. Ou seja, do mesmo modo que tem a função de 

regulação da pulsão individual, ela também possibilita, por meio da regulação/repressão, 

evitar o sofrimento, constituindo-se também como possibilidade de satisfação. Assim, o 

indivíduo pode sublimar seus instintos/pulsões dedicando sua energia a outros objetos, como 

o trabalho e a arte. Assim, muitos escapam à dor de diferentes formas, dedicando-se 

compulsoriamente a uma religião, ou utilizando drogas ou alucinógenos, fantasiando ou 

mesmo adoecendo, dentre vários outras alternativas as que os homens se agarram para 

conseguir felicidade e afastar o sofrimento (FREUD, 1974 b.).  

Segundo Freud, os regulamentos da civilização só podem ser mantidos através de 

certo grau de coerção, porque os homens não são espontaneamente amantes do trabalho e 

porque os argumentos não têm valia alguma contra suas paixões (FREUD, 1974 b., p. 18). Por 

conseguinte, a civilização não pode ser firmada na própria riqueza, nos meios de adquiri-las e 
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nas disposições para sua distribuição, pois todas essas coisas são ameaçadas pela oposição e 

pelo caráter destrutivo de seus participantes. Ela precisa de meios pelos quais possa ser 

defendida, medidas de coerção e outras que se destinem a reconciliá-la com os homens e 

recompensá-los por seus sacrifícios.  

Freud expõe três medidas de coerção: primeira, a frustração, que consiste no fato de 

um instinto não poder ser satisfeito; segunda, a proibição, que seria o regulamento pelo qual 

essa frustração é estabelecida; e terceira, a privação, sendo essa a condição produzida pela 

proibição. As primeiras privações são aquelas que possibilitam a existência da civilização, 

começando a separar o homem da sua condição de animal primordial. Essas, segundo Freud 

(1974 b.), estão presentes até hoje na humanidade e ainda são operantes, portanto, também 

constituem a essência das hostilidades humanas. Os desejos instintuais que sob elas atuam, os 

mesmos que também as mantêm ou as reduzem, nascem em cada criança juntamente com a 

cultura. Entre os desejos instituais descritos por Freud, estão, como já dissemos, o 

canibalismo, o incesto e a ânsia de matar. “Essas primeiras renúncias instintuais já envolvem 

um fator psicológico igualmente importante para todas as outras renúncias instintuais” 

(FREUD, 1974 b., p.22). Essas medidas representam também, no desenvolvimento do 

indivíduo a partir da constituição do Superego, a função subjetiva da autoridade internalizada. 

Assim, Freud apresenta o fato de a cultura produzir um mal-estar no indivíduo, visto 

que existe um antagonismo intransponível entre as exigências da pulsão4 e as da civilização. 

Assim, para a existência da sociedade, o indivíduo, enquanto desejo, é sacrificado: para que 

na civilização o homem possa se desenvolver, o preço a ser pago é o da renúncia à satisfação 

pulsional. “Se a civilização impõe sacrifícios tão grandes, não apenas à sexualidade do 

homem, mas também à sua agressividade, podemos compreender melhor porque lhe é difícil 

ser feliz nessa civilização” (FREUD, 1974 b., p.137). Em vista disso, a vida humana só é 

possível pela regulação. Essa definição do conceito de cultura em Freud já determina abrir 

mão da questão da felicidade. Aqui o abrir mão da felicidade se refere a não possibilidade de 

satisfação enquanto um estado permanente de satisfações, assim se por um lado seus desejos 

enquanto satisfações individuais são sacrificadas, por outro lado há um ganho individual que 

diz respeito a possibilidade de sobrevivência. A compreensão desse aspecto é essencial, pois 

remete a constituição do Superego, pois a agressividade que o Id gostaria de exercer sobre a 

                                                           
4 Chamam-se  pulsões as forças que estão por trás das tensões causadas pelas exigências do Id, que representam 

as exigências somáticas feitas pelo Id à mente (Freud, 1940, p.173). Segundo Freud decidiu-se presumir a 

existência de apenas duas pulsões:  Eros e a pulsão destrutiva de morte. A pulsão de morte  (Tânato) só é 

percebida quando é desviada para fora, para o mundo externo, como pulsão de destruição. Enquanto permanece 

silenciosa, não nos chama atenção; e a pulsão de vida é Eros. 
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civilização se volta para ele mesmo, dando origem por meio dos processos de repressão e 

identificação ao agente capaz de reprimir as exigências do Id, possibilitando ao Ego mediar o 

nível de satisfação e repressão individual benéfico ao indivíduo.  

Aqui é possível traçar uma analogia entre o desenvolvimento individual e o processo 

civilizatório, pois o sentimento de culpa produzido pela civilização, por vezes percebido como 

tal, permanece inconsciente ou aparece como uma espécie de mal-estar, uma insatisfação para 

a qual o indivíduo busca  motivações substitutivas, não passando pelo crivo da consciência e 

conduzindo a uma forte relação entre a formação do Superego e a origem da consciência.  

Esse aspecto é importante na relação que Freud (1974 b.) faz da renúncia instintual e a 

origem da consciência. Segundo ele, duas hipóteses são possíveis. A primeira delas concebe 

que a consciência é o resultado da renúncia instintiva, ou que a renúncia instintiva cria a 

consciência, que exige mais renúncias instintivas. A segunda seria a de que a consciência 

surge através da repressão de um impulso agressivo, sendo, subsequentemente, reforçada por 

novas repressões da mesma ordem. Para Freud (1974 b.), ambas se justificam e não se 

contradizem e até coincidem a respeito da agressividade, pois a agressividade vingativa da 

criança será, em parte, determinada pela quantidade de agressão esperada do pai. Mas não é 

possível ser tão determinante quanto a isso, pois a severidade do Superego que uma criança 

desenvolve não corresponde diretamente à severidade do tratamento com que ela se 

defrontou. Em tal grau, chega-se à conclusão de que, “na formação do Super-Ego e no 

surgimento da consciência, fatores inatos e influências do ambiente real atuam de forma 

combinada” (FREUD, 1974 b., p.154). O que esse argumento carrega de essencial é a 

postulação de que o Superego se forma não só com base na agressividade com que ele se 

defronta, mas também com o modo de satisfação da agressividade internalizada que ele 

também tenta exercer sobre o Ego. 

Nesse sentido, a exigência de civilização remete também à ambivalente condição da 

existência humana e à impossibilidade de uma existir sem a outra: “Uma satisfação irrestrita 

de todas as necessidades apresenta-se-nos como o método mais tentado de conduzir nossas 

vidas; isso, porém significa colocar o gozo antes da cautela, acarretando logo seu próprio 

castigo” (p.96).  Nesse sentido, fica evidente a causa da hostilidade humana para com a 

civilização, ou seja, até que ponto é recompensada a renúncia aos instintos, pois não se fazem 

renúncias impunemente. Contudo, pode se afirmar, segundo Freud (1974 b.), que “o homem 

civilizado trocou uma parcela de suas possibilidades de felicidade, por uma parcela de 

segurança” (FREUD, 1974 b., p.137). Desse modo, a civilização só é possível com base na 

repressão dos instintos e isso constitui uma ambivalente relação na qual, ao mesmo tempo em 



29 

 

que a repressão é para os homens condição de civilização, é também a causa de sua inimizade 

para com ela. 

Nesse sentido, a religião serve também como função paliativa que o indivíduo busca 

como forma de lidar com o mal-estar decorrente da sua constante luta  com a civilização. 

Freud em “O Mal-Estar na Civilização” (1974 b.) discorre acerca desse “mal-estar” e das 

causas dessa hostilidade humana para com a civilização, rebatendo a tese de seu amigo 

Romain Rolland,5 que leu sua obra “O futuro de uma ilusão” e lhe escreveu argumentando 

que a verdadeira religião se baseia num “sentimento oceânico” que alguns já experimentaram. 

Portanto, não seria ilusão acreditar na religião, porque ela se justificaria nesse sentimento 

ainda que uma pessoa não concorde com a crença. Ela pode ser considerada religiosa apenas 

pelo fato de carregar em si esse sentimento oceânico. Essa argumentação foi contestada por 

Freud (1974 b.) e desenvolvida pelo autor pela relação da necessidade do bebê e a 

necessidade adulta como paliativo ao sentimento de desamparo vivido na infância, este, sim, 

causa da busca de formas de suportar a vida em civilização. 

Sobre esse sentimento, Freud (1974 b.) afirma que, pelo processo de formação do Ego, 

em alguns casos, este se apresenta como autônomo do indivíduo, exceto em alguns 

momentos, como no relacionamento amoroso, em que a fronteira entre o Ego e o objeto de 

desejo parece desaparecer. Mas, geralmente, há casos em que os sentimentos, percepções e 

pensamentos parecem estranhos e não são reconhecidos pelo Ego, sendo atribuídas ao mundo 

externo coisas que, nitidamente, se originam do próprio Ego. Desse processo de formação do 

Ego, que se dá quando, originalmente, inclui tudo do mundo externo e, posteriormente, separa 

de si mesmo um mundo externo, se deve o fato de que o referido sentimento do Ego não passe 

de um mirrado resíduo de um sentimento muito mais inclusivo e abrangente que corresponde 

a um vínculo, mas íntimo.  

Um importante fator a destacar aqui é que Freud afirma a tese de que o que se passa na 

vida mental pode ser preservado e não apagado ou esquecido, como se supunha. Na verdade, 

nada é apagado, tudo permanece, ainda que des-conhecido e, mesmo que pareça estranho ao 

reconhecimento da mente, permanece no inconsciente. Essa foi uma tese inaugural à época do 

autor e foi de encontro às ideias recorrentes no campo filosófico e também contra todo o 

ensinamento da ciência positiva da razão. O inconsciente é um conceito novo apresentado por 

Freud, que diferencia três níveis da constituição psíquica, a saber: o consciente, o pré-

                                                           
5 O amigo ao qual Freud se refere é Romain Rolland, a quem ele escreveu uma carta aberta em 1954, para 

descrever da sua experiência na Colina da Acrópole em Atenas. (FREUD, 1974 b., p.38). 
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consciente e o inconsciente - este último armazenando tudo o que nos acontece. No entanto, 

alguns desses conteúdos não passam pelo crivo da consciência e outros são intermediários 

entre os dois, podendo ou não passar para a consciência. Entretanto, permanecem no 

inconsciente.  

 

O inconsciente que está apenas latente, e, portanto, facilmente se torna consciente, 

denominamo-lo ‘pré-consciente’, e reservamos o termo ‘inconsciente’ para o outro. 

Temos, agora, três termos, ‘consciente’, ‘pré-consciente’ e ‘inconsciente’, com os 

quais podemos ser bem sucedidos em nossa descrição dos fenômenos mentais. 

Repetindo: o pré-consciente também é inconsciente no sentido puramente descritivo, 

mas não lhe atribuímos esse nome, exceto quando falamos sem a preocupação de 

conferir-lhe precisão, ou quando temos de fazer da existência, na vida mental, de 

processos inconscientes em geral (FREUD, 1933 p.91). 

 

Freud (1974 b.), ao falar do processo de formação do Ego, afirma que o sentimento 

oceânico ao qual seu amigo se refere pode existir em muitas pessoas e sua origem, 

provavelmente, remontaria a uma fase primitiva de sentimento do Ego. Então, a questão é 

como compreender que esse sentimento possa reivindicar, ser considerado como fonte das 

necessidades religiosas (p.90).  Freud não concorda com essa reivindicação: 

 

Esse direito não me parece obrigatório. Afinal de contas, um sentimento só poderá 

ser fonte de energia se ele próprio for expressão de uma necessidade intensa. A 

derivação das necessidades religiosas, a partir do desamparo do bebê e do anseio 

pelo pai que aquela necessidade desperta, parece-me incontrovertível, desde que, em 

particular, o sentimento não seja simplesmente prolongado a partir dos dias da 

infância, mas permanentemente sustentado pelo medo do poder superior do Destino. 

Não consigo pensar em nenhuma necessidade da infância tão intensa quanto a da 

proteção de um pai. Dessa maneira, o papel desempenhado pelo sentimento 

oceânico, que poderia buscar algo como a restauração do narcisismo ilimitado, é 

deslocado de um lugar em primeiro plano. A origem da atitude religiosa pode ser 

remontada, em linhas muito claras, até o sentimento de desamparo infantil. Pode 

haver algo mais por trás disso, mas, presentemente, ainda está envolto em 

obscuridade (FREUD, 1974 b., p.90). 

 

Assim, esse sentimento oceânico teria se vinculado à religião posteriormente, na 

tentativa de consolar o Ego de sua vulnerabilidade frente ao mundo externo, oferecendo-lhe a 

proteção de um deus pai na religião. O autor não faz uma crítica à religião, mas à ilusão da 

religião enquanto solução da incompletude. Na verdade, a religião confirma o regulamento do 

pai primevo, o protetor, a segurança; assim, ela não satisfaz totalmente o desejo, muito pelo 

contrário, ela o afirma. Por esse caminho, Freud investiga onde reside a força interior das 

ideias religiosas e a que devem essa força e encontra as suas origens psíquicas: são, na 

verdade, ilusões, realizações dos mais antigos desejos da humanidade. 
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 Freud chama atenção no seu texto para o poema de Goethe sobre a relação religião, 

arte e ciência, “Aquele que tem ciência e arte, tem também religião: o que não tem nenhuma 

delas, que tenha religião” (GOETHE apud FREUD 1974 b., p.93). Nele, é possível ler dois 

aspectos: o que se considera as mais altas expressões do homem, a arte e a ciência, tendo a 

religião como antítese; e que todos os três se colocam como sinônimos, pois exercem o 

mesmo efeito paliativo para a humanidade. Mas a questão permanece, porque os homens 

precisam de paliativos para suportar a vida em civilização. Freud responde afirmando que a 

vida é árdua demais para ser suportada e as pessoas acham satisfações substitutivas para seus 

desejos, entre elas, a religião.  

Na busca das bases que sustentam a religião, Freud (1974 b.) encontra a questão de 

qual seria o propósito da vida e, mais uma vez, chega à conclusão de que essa pergunta é 

formulada e esvaziada de sentido na própria religião, porque, na verdade, a questão é outra: o 

que querem os homens? E a simples resposta a essa pergunta se resume em Felicidade. Assim, 

o propósito da vida seria decidido pelo que Freud (1974 b.) nomeia de “programa do princípio 

do prazer” e esse princípio rege o aparelho psíquico desde o início. Contudo, este encontra um 

obstáculo: o universo. O mundo não permite tamanha realização, pois, na sua conceituação: 

 

O que chamamos de felicidade no sentido mais restrito provém da satisfação (de 

preferência, repentina) de necessidades represadas em alto grau, sendo, por sua 

natureza, possível apenas como uma manifestação episódica. Quando qualquer 

situação desejada pelo princípio do prazer se prolonga, ela produz tão-somente um 

sentimento de contentamento muito tênue. Somos feitos de modo a só podermos 

derivar prazer intenso de um contraste, e muito pouco de um determinado estado de 

coisas (FREUD, 1974 b., p.95). 

 

Assim, na própria constituição do homem, a impossibilidade de felicidade como um 

estado permanente é condição fundante e não possibilidade. Essa característica tem 

consequências inclusive no programa do princípio do prazer que, com a influência do mundo 

externo, se transformou em princípio da realidade, dado que o homem pode, segundo esse 

princípio, passar a ser feliz apenas porque escapou à infelicidade ou sobreviveu ao sofrimento. 

Logo, a empreitada de evitar o sofrimento é colocada antes da busca pelo prazer. 

 

Com o desenvolvimento histórico da humanidade, as forças da natureza perderam 

seus traços humanos. O desamparo do homem, porém, permanece, junto com ele, 

seu anseio pelo pai e pelos deuses. Estes mantêm sua tríplice missão: exorcizar os 

terrores da natureza, reconciliar os homens com a crueldade do Destino, 

particularmente a que é demonstrada na morte, e compensá-los pelos sofrimentos e 

privações que uma vida civilizada em comum lhes impôs. (FREUD, 1974 b., p.29)  
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O desamparo a que Freud se refere é o mesmo desamparo infantil que permanece com 

o indivíduo até a fase adulta. O sentimento de desamparo infantil se instala na infância, 

quando a mãe que alimenta a criança se torna seu primeiro objeto amoroso e, 

simultaneamente, sua proteção contra os perigos existentes no mundo externo é substituída 

em sua função de proteção pela figura do pai mais forte, que mantém essa função durante toda 

a infância. Mas essa figura do pai em relação à criança representa uma imagem ambivalente: 

se o pai constitui um perigo para a criança devido à sua relação com a mãe, ele também 

representa uma figura de admiração e proteção. Do mesmo modo, tanto quanto o teme, a 

criança também o admira. Essa ideia será desenvolvida na consideração do Complexo de 

Édipo. Portanto, a relação do desamparo infantil com o desamparo de identificação do adulto 

se estabelece: 

 

Quando o indivíduo em crescimento descobre que está destinado a permanecer uma 

criança para sempre, que nunca poderá passar sem proteção contra estranhos poderes 

superiores, empresta a esses poderes as características pertencentes à figura do pai; 

cria para si próprio os deuses a quem teme, a quem procura propiciar e a quem, não 

obstante, confia sua própria proteção. Assim seu anseio por um pai constitui um 

motivo idêntico à sua necessidade de proteção contra as consequências de sua 

debilidade humana. (FREUD, 1974 b., p.36)  

 

Assim, Freud (1974 b.) estabelece uma relação “entre os motivos que são profundos e 

os motivos que são manifestos entre o complexo paterno e o desamparo, e a necessidade de 

proteção do homem” (p.35).  Portanto, traça uma analogia entre o desamparo infantil e o 

desamparo de identificação do adulto. Com a religião, cria-se um cabedal de ideias, nascido 

da necessidade que o homem tem de tornar tolerável o desamparo de sua própria infância e da 

raça humana.  

Essa é a grande tese de que a civilização criou as ideias religiosas, como todas as 

outras, para amenizar seu sentimento de desamparo. Por esse fato, se estabelece a sua 

importância: ela, como todas as outras ilusões, oferece satisfações substitutivas aos instintos 

primitivos do homem. A necessidade de proteção pelo pai é ampliada para algo maior, e o que 

está em questão são os desejos mais antigos da humanidade, ou seja, o complexo paterno, o 

desamparo e a necessidade de proteção do homem (FREUD, 1974 b., p.35).  

O homem se utiliza de satisfações substitutivas e atribui a outros fatores os motivos da 

sua falta - a religião é um exemplo disso. Assim, seria uma vantagem o abandono de Deus 
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inteiramente e admitir, com honestidade, a origem puramente humana de todas as 

regulamentações e preceitos da civilização.6 

Fica claro, assim, que o homem, para existir enquanto civilização, tem de abdicar da 

realização dos instintos que com ele nascem e para cujo propósito servem as medidas de 

coerção. Essa é uma tarefa tão difícil que torna quase impossível a sua existência, que só 

ocorre por meio da repressão instintual que, vez ou outra, se utiliza de ilusões como 

satisfações substitutivas. No entanto, a vida em civilização já é uma recompensa, pois a 

incultura seria o estado de inércia e de caos. E, ainda que reprimidos, os instintos continuam a 

existir e a possibilitar a vida em civilização. 

A religião é um emblema dos paliativos que o homem utiliza para suportar a renúncia 

de viver em civilização. E isso é importante na medida em que esclarece que o indivíduo é 

formado na comunidade, se faz ser sociável na medida em que sublima seus instintos 

agressivos e destrutivos em razão da comunidade e de sua factual proteção. E, 

independentemente de ser pela religião ou por qualquer outro meio, o indivíduo sempre utiliza 

artifícios diversos para negociar e suportar a renúncia da satisfação de seus instintos como 

também arrumar formas de barganhar por essas satisfações.  

Do mesmo modo, a repressão aos instintos sexuais serve também a duas funções: a 

possibilidade de civilização através da repressão e o desvio desses impulsos  para outros 

objetivos que não os sexuais e para funções socialmente aceitas. Freud desenvolve essa tese 

no texto “Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna” (1980 b.). Para ele, a doença 

nervosa é uma das formas de satisfação e, sem a repressão dos instintos, não é possível a 

existência da espécie humana. Nesse sentido, aponta para a questão essencial do antagonismo 

entre vida instintual e civilização. Isso com base nos conceitos de Von Ehrenfels7 sobre moral 

sexual natural - que é “uma moral sexual sob cujo regime um grupo humano é capaz de 

conservar sua saúde e eficiência” - e moral sexual civilizada - que seria “uma obediência 

                                                           
6Portanto, diferentemente da religião, a ciência não é uma ilusão. Porque ela carrega em si a possibilidade de não 

ser convertida diretamente em aceitação e resignação, sendo função própria da razão o descortino dela mesma. E 

, se for provado, posteriormente, que ela se caracteriza como tal e estando os homens preparados para renunciar a 

uma boa parte dos desejos infantis, poderão também suportar que algumas de suas expectativas mostrem que não 

passam de ilusões (FREUD, 1974 b. p.69). No entanto, a racionalidade a que Freud (1974 b.) se refere não se 

restringe à crítica às ilusões como, por exemplo, a crítica à religião, mas aponta os limites das ilusões e da 

própria razão enquanto explicação da realidade. E nisso, a razão não é apenas um “ensinamento” ou uma 

“explicação” sobre e da realidade, mas também um movimento desta  e, por esse motivo, ela não é uma ilusão. 

“Ilusão seria imaginar que aquilo que a ciência não nos pode dar podemos conseguir em outro lugar” (FREUD, 

1974 b., p. 71).   

7 “Cristian Von Ehrenfels (1859-1932), professor de filosofia em Praga, foi elogiado por Freud por suas críticas 

corajosas à instituição do casamento, na Seção 3 do Capítulo III do livro sobre chistes (1905c).” (FREUD, 1980 

a. a., p.208). 
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moral sexual àquilo que, por outro lado, estimula os homens a uma intensa e produtiva 

atividade cultural” (p.187). 

Portanto, a submissão às normas que a moral sexual civilizada, imposta pela 

sociedade, proclama talvez possa causar danos à saúde e à eficiência dos indivíduos a um 

nível elevado e, talvez, possa ferir um desenvolvimento também cultural, razão por que seria a 

causa de muitas doenças nervosas na atualidade. Por outro lado, a regulação da sexualidade, 

ou o que Von Ehrenfels denomina “Moral sexual civilizada”, é o que possibilita o 

direcionamento do impulso sexual a atividades não sexuais socialmente aceitas. 

Da mesma forma que a renúncia instintual pode acarretar danos à saúde psíquica do 

indivíduo, a sublimação aos instintos é o que possibilita, como forma de gratificação e 

barganha, direcionar a libido para outros objetos. Assim, por um lado, a vida instintual e a 

convivência com o outro possibilitam a formação do ser social; por outro lado, a regulação da 

vida sexual aumenta a agressividade do homem para com a cultura. É nesse sentido que Freud 

relaciona o desenvolvimento do processo civilizatório e o aumento das neuroses derivadas do 

alto grau de coerção a que a cultura submete o indivíduo. Acerca dessas neuroses e das 

denominadas perversões, Freud alerta que vem aumentado ou acentuando seu número na atual 

civilização. Por outro lado, as regulações e proibições que a cultura impõe são também o que 

possibilita ao indivíduo direcionar a libido a outros objetos e fins. (FREUD, 1980 b., p.208)  

A função cultural não cumpre seus desígnios de forma completa e permanente e nunca 

poderá ser alcançada plenamente, pois, na sua instituição, a falta já está posta, a falta das 

satisfações. Ou seja, o desejo permanece ainda que com satisfações substitutivas e o abrir mão 

da realização dos desejos não os diminui ou os exclui. Ao contrário, sublimar já representa o 

fato de a humanização dos instintos não se dar de forma completa, porque ele não cessa, não 

morre. Pelo contrário, permanece vivo e pulsante. E essa eterna luta entre Eros e Tânato é o 

viver, a sobrevivência.  

A questão se desdobra no entendimento do processo pelo qual essa ordem externa se 

constitui interna como condição de existência da cultura e do sujeito. A cada criança que 

nasce, a cultura tem de com ela nascer para torná-la social. Isso implica um processo de 

formação psíquica que deve se iniciar gradativamente, começando com a internalização da 

autoridade, com a formação do Superego por meio do sentimento de culpa universal, que é 

também singular e se repete individualmente com cada criança. E implica que o indivíduo se 

submeta às restrições e privações do seu desejo e que ainda se constitua um guardião e 

defensor da civilização.  
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 A evidência de que o processo civilizatório deixa/tem na formação psíquica suas 

marcas pode ser elucidada na constituição do aparelho psíquico.8 O indivíduo, que já foi 

formado na  e pela cultura, pensa antes de agir não por medo de um chefe exterior a ele, que 

pode agredi-lo ou deserdá-lo, mas por medo de sua própria consciência, o “pai” internalizado 

que deu origem ao Superego. Assim, quando o individuo internaliza o Outro e também 

externaliza o que foi internalizado com base na repressão e identificação com o Outro, se 

constitui e é constituído membro social num movimento recíproco de constituição. Portanto, a 

compreensão da teoria do aparelho psíquico em consonância com o desenvolvimento do 

processo civilizatório é o que possibilita identificar o individuo no desenvolvimento desse 

processo e sua continuidade, mais o processo civilizatório no desenvolvimento individual.  

Nesse intuito, para Freud (1975 a.), o primeiro elemento a se constituir no indivíduo é 

o Id, ou “Isso”, na tradução para o português brasileiro. O Id é primário, primitivo, inaugural 

e não possui organização própria. Ele contém tudo que é herdado, está presente desde o 

nascimento, é o reservatório de toda a energia psíquica, exige prazer, satisfações de todas as 

necessidades inatas, não tem lei e não tem o pensamento consciente. Resumindo, o Id é a 

primeira expressão psíquica da qual se origina da organização somática (FREUD, 1940, p. 

171).  

O Id recebe estímulos do mundo externo e estes, em excesso, podem prejudicar e até 

matar. Mas ele não tem preparo para administrar esses estímulos externos. Por causa deles, 

uma porção do Id sofre um desenvolvimento de que se origina uma organização capaz de se 

proteger do mundo externo, sendo assim um escudo e um intermediário entre o Id e o mundo 

externo, que Freud nomeou de Ego. O Ego tem sob seu domínio o movimento voluntário, tem 

a consciência, o saber, a percepção, a memória, a concentração, todos envolvendo um 

conjunto de características suas.  Ele tem a função de autopreservação, é a síntese, pois leva 

em conta o Id e o mundo externo e, como veremos à frente, o Superego: “o Ego se esforça 

pelo prazer e busca evitar o desprazer” (FREUD, 1996, p.159). 

Segundo Freud (1975 a.), no período da infância, quando o bebê em crescimento vive 

na dependência dos pais, forma-se em cada indivíduo, no seu Ego, um agente especial no qual 

se prolonga a influência parental - a este deu o nome de Superego ou Supereu ou Eu-Ideal. 

Assim, o aparelho psíquico passa a ser dividido em três instâncias, sendo a terceira o 

Superego. O Superego é o núcleo do Ego, é a qualificação do Ego. Ele é formado quando o 

                                                           
8 Essa tese também será desenvolvida no texto “Esboço de Psicanálise” (1975 a.), para explicar a confluência do 

desenvolvimento individual com o desenvolvimento da civilização, ou seja, o desenvolvimento da relação 

Indivíduo e Sociedade. 
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indivíduo em crescimento internaliza a autoridade externa dos pais ou cuidadores e pessoas 

sucessoras dos pais. Ele representa internamente toda a influência da autoridade externa, 

internaliza-a e recebe, portanto, ao longo da vida, contribuições de outros sucessores e/ou 

substitutos dos pais. São internalizados, assim, não só a autoridade externa, mas também os 

costumes, as tradições, as crenças, entre outros. Esse agente exerce grande influência na 

formação do indivíduo e é o responsável interno na psique pela autoridade. 

 O Id e o Superego possuem algo em comum, influências do passado: o Id, da 

hereditariedade; e o Super-Ego, do que é retirado da vivência com outras pessoas. O Ego é 

constituído pela própria experiência do indivíduo (FREUD, 1940, p.171). Portanto, a 

qualidade principal do Id é impor as satisfações das pulsões inatas sem nenhum cuidado em 

preservar a vida, protegendo-se de perigos por meio da ansiedade. Essa é a principal tarefa do 

Ego, que deve se responsabilizar por encontrar um meio de obtenção de satisfação, levando 

em conta os perigos e o mundo externo. A principal função do Superego é limitar, controlar as 

satisfações, satisfazendo-se também pela agressividade que exerce contra o Ego. Portanto, “O 

superego é, ao mesmo tempo, o herdeiro da relação primitiva com os pais, isto é, do complexo 

de Édipo, e o representante dos interditos e ideais sociais na psique individual” (MEZAM, 

1985, p.461).   

Assim, a descrição que Freud faz do aparelho psíquico e das forças nele ativas é a 

forma como a libido9, se organiza de forma a servir à preservação da espécie. Este 

delineamento diz da relação do aparelho psíquico e o mundo externo, ou seja, da relação do 

desenvolvimento individual com o processo civilizatório. E, à medida que se compreendem os 

processos psíquicos, se esclarece também o modo de compreender as relações entre os 

homens, entre o sujeito e a cultura, com base na relação repressão e identificação, pois a 

autogênese repete a filogênese, ou seja, a história individual repete a história da humanidade, 

possível de perceber mais claramente na resolução do Complexo de Édipo.  Segundo o autor, 

nem todas as crianças passam por situações que conduzem à perversão ou a neuroses, mas 

todas as crianças passam pelo Complexo de Édipo por conta da inicial dependência infantil e 

da prolongada convivência com os pais. Portanto, o Complexo de Édipo se constitui na 

grande porta de entrada para o ingresso na cultura. É também o fenômeno que influenciará 

fortemente a vida afetiva do indivíduo tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. 

                                                           
9 Sobre a libido, Freud fez inicialmente uma diferenciação entre instinto do Eu e instinto sexual para dizer que 

ambos não são da mesma ordem da libido. “Mas então elas não podem ser diferenciadas conforme sua natureza, 

não faz sentido separar a energia de um daquela da outra, podemos deixar de lado a designação “libido”, ou 

empregá-la como equivalente a energia psíquica”. (FREUD, 1933, p.129)  
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Segundo Freud (1924), o Complexo de Édipo é um fenômeno essencial e inconsciente do 

período sexual da primeira infância que chega ao fim frente à sua impossibilidade de 

realização e que atua de diferentes formas no menino e na menina (FREUD, 1924, p.217).     

Mezan (1985), também com base na concepção freudiana, aponta a importância do 

Complexo de Édipo como o momento decisivo da constituição do indivíduo e a sua 

vinculação como porta de entrada na cultura.  

 

Este conflito é estruturante do ser humano porque nele e através dele se opera a 

articulação entre a vida pulsional e a esfera social, fazendo com que o “outro” venha 

ocupar na vida psíquica os quatro lugares atribuídos por Freud: modelo, objeto, 

auxiliar ou adversário. O conteúdo do complexo de Édipo – que pode ser descrito 

esquematicamente como a instauração da proibição do incesto - envolve a 

transformação mais decisiva da história de cada indivíduo, transformação que 

consiste em fazê-lo surgir como sujeito humano capaz de desejar e de reconhecer na 

realidade social a si mesmo, o objeto de seu desejo e os limites intransponíveis 

opostos ao exercício deste último. (MEZAN, 1985, p.458) 

 

Em uma visão simplificada, o Complexo de Édipo na criança do sexo masculino se dá 

quando, em um primeiro momento, o seio materno e a mãe constituem seu primeiro objeto 

amoroso e de satisfação. Logo, a criança descobre que o pai representa um primeiro obstáculo 

frente ao objeto amoroso, pois a mãe pertence ao pai. Surge, então, o desejo de se livrar dele, 

embora logo perceba que, em qualquer posição que esteja frente ao pai, este é mais forte 

fisicamente e pode castrá-lo, resultando na perda do seu Falo (pênis). Assim, o menino se 

identifica com o pai para ter a mãe e preservar seu órgão. Age na tentativa de conquistar a 

mãe, buscando ser como o pai para ter a mãe, adotando uma atitude ambivalente, porque ama 

e admira o pai. Por isso, se identifica com ele, mas também o odeia, desejando sua morte por 

conta do seu objeto: a mãe. Desse modo, o menino renuncia ao amor da mãe para conservar 

seu órgão sexual e se identifica com pai, o mais forte, por temer a castração, adiando para 

outra fase a realização de seu desejo e substituindo-o com novos vínculos (FREUD, 1980 a., 

p.46). 

 Na menina, o Complexo de Édipo se realiza de modo parecido, porém, na sua 

resolução, a menina desloca seu objeto de amor da mãe para o pai, na inveja deste por 

descobrir que ele tem o Falo (pênis). E, porque ela e a mãe, culpada por isso, não o têm, sendo 

ambas “castradas”, a sua rivalidade passa a ser com a mãe, invertendo a resolução do menino, 

pois a menina passa a se identificar com a mãe para ter o pai que possui o “falo”. Identificar 

significa tomar a mãe como modelo. Então, na menina, a ‘castração’ é a propulsão para a 
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resolução do Complexo de Édipo, motivo de sua inveja do pai e de sua busca por ele, quando 

ela se descobre sem o falo. 

 

Os pais da criança, e especialmente o pai, eram percebidos como obstáculo a uma 

realização dos desejos edipianos, de maneira que o ego infantil fortificou-se para a 

execução da repressão erguendo esse mesmo obstáculo a uma realização dos desejos 

edipianos, de maneira que o ego infantil fortificou-se para a execução da repressão 

erguendo esse mesmo obstáculo dentro de si próprio. Para realizar isso, tomou 

emprestado, por assim dizer, a força ao pai, e este empréstimo constituiu um ato 

extraordinariamente momentoso. O superego retém o caráter do pai, enquanto que 

quanto mais poderoso o complexo de Édipo e mais rapidamente sucumbir a 

repressão (sob influência da autoridade, do ensino religioso, da educação escolar e 

da leitura), mais severa será posteriormente a dominação do superego sobre o ego, 

sob a forma de consciência (conscience) ou, talvez, de um sentimento inconsciente 

de culpa (FREUD, 1980 a., p.48). 

 

A importância do Complexo de Édipo consiste na internalização do pai e das regras 

que fundam a civilização, sua resolução ou dissolução e, segundo Freud (1924), não se dá de 

forma tão simples nem no menino nem na menina, podendo ocorrer de formas diferentes para 

meninos e meninas e diferentes também com crianças do mesmo sexo. Portanto, não é 

possível determinar com precisão qual será a identificação que a criança inconscientemente 

irá fazer. Duas possibilidades de satisfação poderão ser escolhidas pela criança, uma ativa e 

outra passiva, além de fatores externos que contribuem para sua opção. “Ela poderia colocar-

se no lugar do seu pai, à sua maneira masculina e ter relações com a mãe, como tinha o pai, 

caso em que cedo teria sentido o último como um estorvo, ou poderia querer assumir o lugar 

da mãe e ser amado pelo pai, caso em que a mãe se tornaria supérflua” (FREUD, 1924, 

p.220). As identificações10 também não são puras, pois, na convivência com os pais, a criança 

se identifica com os dois, mas é a identificação com um dos pais e o abandono do desejo pelo 

outro que vai possibilitar a entrada da criança na cultura, principalmente com a criação de 

novos vínculos e escolhas objetais. 

Desse modo, um conflito necessário se estabelece entre o desejo e a proibição. 

Contudo, quando o ímpeto instintivo da criança busca se realizar, defronta-se com a proibição 

e essa proibição não consegue e não pode abolir a pulsão. A única possibilidade, então, é 

recalcar o desejo e torná-lo inconsciente. Ambos, tanto o desejo quanto a proibição, 

permanecem no inconsciente, em uma luta constante na qual a proibição mantém sob custódia 

o desejo que vive lá latente e pulsante. Contudo não se torna consciente por conta da 

                                                           
10A identificação e a escolha objetal são diferentes. Segundo Freud (1933, p.82), o que pode ocorrer é que “é 

possível identificar-se com alguém que, por exemplo, foi tomado como objeto sexual e modificar o Ego segundo 

esse modelo”.   
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proibição interna, “porque, afinal de contas, não há necessidade de se proibir algo que 

ninguém deseja fazer e uma coisa que é proibida com maior ênfase deve ser algo que é 

desejado” (FREUD, 1974 c., p.91). 

Nesse sentido, durante a resolução do Complexo de Édipo, tanto o desejo incestuoso 

como o parricídio devem ser reprimidos a fim de que a criança consiga criar novos vínculos, 

abrir caminho para a ordem da cultura e se submeter à realidade de não satisfação plena de 

seus instintos. Ao mesmo tempo, deve internalizar, através do sentimento de culpa pelo desejo 

de parricídio, as proibições necessárias à continuação da cultura.  

Essa é a dupla função do Complexo de Édipo, que se realiza com os cuidadores da 

criança, possivelmente seus pais.  Os pais, que são também seus primeiros objetos amorosos, 

a retirada da libido de seus primeiros objetos para outros, ou a impossibilidade de satisfação 

com esses primeiros objetos são o que possibilita a criação de vínculos por meio dos 

deslocamentos da libido a outros substitutos necessários às demandas do processo 

civilizatório. Por isso, quando a criança abandona o desejo de possuir um dos pais e se 

identifica com o outro, abre caminho para a cultura e as possibilidades de criação de novos 

vínculos. Evidencia-se, assim, a semelhança do desenvolvimento individual com o processo 

civilizatório, proveniente do sentimento de culpa do parricídio cometido pelos irmãos unidos. 

Nesse sentido, “Naquela ocasião, um ato de agressão não foi suprimido, mas executado; foi, 

porém, o mesmo ato de agressão cuja repressão na criança se imagina ser a fonte de seu 

sentimento de culpa” (FREUD, 1974 b., p.155). A figura do pai representa a autoridade, o 

poder e, nesse sentido, não faz diferença executar ou desejar a ação. O sentimento de culpa 

proveniente da internalização da autoridade do pai equaliza a ação e o desejo.  

 

Ora, penso eu, finalmente podemos apreender duas coisas de modo perfeitamente 

claro: o papel desempenhado pelo amor na origem da consciência e a fatal 

inevitabilidade do sentimento de culpa. Matar o próprio pai ou abster-se de matá-lo 

não é, realmente, a coisa decisiva. Em ambos os casos, é uma expressão tanto do 

conflito devido â ambivalência, quanto da eterna luta entre Eros e o instinto de 

destruição ou morte. Esse conflito é posto em ação tão logo os homens se defrontem 

com a tarefa de viverem juntos. Enquanto a comunidade não assume outra forma 

que não seja a da família, o conflito está fadado a se expressar no complexo 

edipiano, a estabelecer a consciência e a criar o primeiro sentimento de culpa. 

Quando se faz uma tentativa para ampliar a comunidade, o mesmo conflito continua 

sob formas que dependem do passado; é fortalecido e resulta numa intensificação 

adicional do sentimento de culpa. Visto que a civilização obedece a um impulso 

erótico interno que leva os seres humanos a se unirem num grupo estreitamente 

ligado, ela só pode alcançar seu objetivo através de um crescente fortalecimento do 

sentimento de culpa. O que começou em relação ao pai é completado em relação ao 

grupo (FREUD, 1974 b., p.157). 
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O sentimento de culpa que foi gerado após o parricídio é o mesmo que continua a 

ocorrer com cada ser humano que nasce. Não é necessário assassinar o pai de fato para ter a 

mãe, mas o sentimento de culpa se estabelece pelo simples fato de desejá-lo. A formação 

psíquica do indivíduo, começando com a formação do Id, do Ego – em consonância com a 

consciência – e a formação do Superego resultante do sentimento de culpa, possibilita a 

submissão do indivíduo a restrições, a proibições e à repressão dos instintos, repressão que 

também possibilita, por meio das identificações, as satisfações substitutivas bases da 

civilização.  É também a causa da hostilidade do homem para com a civilização, resultando na 

ambivalente questão da humanidade, pois as restrições e proibições culturais permitem a 

instituição da cultura, mas são também fonte de um sofrimento eterno. “O ideal do ego, 

portanto, é o herdeiro do complexo de Édipo, e, assim, constitui também a expressão dos mais 

poderosos impulsos e das mais importantes vicissitudes libidinais do id.” (FREUD, 1980 a., 

p.51). 

Já foi dito que as identificações não são puras, mas é necessário compreender que elas 

têm centralidade na apreensão do indivíduo em sua inserção na cultura e são elas que 

possibilitam que as proibições externas se tornem internas. São pelas identificações que se 

formam o Id, o Ego e o Superego, por meio do Complexo de Édipo. A criança, ao nascer, 

ainda não se separa da mãe, tendo esta como um contínuo de si mesma. O bebê é, assim, puro 

de instinto, em um narcisismo primário que visa somente sua satisfação.  Quando o bebê 

começa a sentir instintivamente a falta, quando chora para obter o seio materno, percebe que, 

para ser saciado de novo, deve estar sempre com a mãe, quem cuida e  satisfaz. “A libido 

segue aí os caminhos das necessidades narcísicas e liga-se aos objetos que asseguram a 

satisfação dessas necessidades” (FREUD, 1974 b., p.36). À medida que a criança cresce, 

descobre que a mãe e ela não são uno e, além da mãe, existe uma não-mãe, o pai, que perturba 

a relação mãe e filho. Mas com o pai, sua relação será ambígua, porque este representa perigo 

como rival ao amor da mãe, embora também, ao mesmo tempo, proteção contra os grandes 

perigos externos. 

A identificação com o pai é fundamental na medida em que este representa afeição e 

proteção além de apresentar um modelo de Superego. Assim, os dois desejos proibidos, o 

parricídio e o incesto, são, na verdade, base da cultura, que, de maneira inconsciente, lida com 

as proibições e as regulações que regem a sociedade, por meio do agente de internalização: o 

Superego. O amor e o ódio sentidos pelos pais fazem com que a criança abandone seu objeto 

de desejo e se identifique com um dos pais, deixando para mais tarde novos vínculos 

libidinais, os quais serão destinados à sua libido. 
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À medida que uma criança cresce, o papel do pai é exercido pelos professores e 

outras pessoas colocadas em posição de autoridade; suas injunções e proibições 

permanecem poderosas no ideal do ego e continuam, sob a forma de consciência 

(conscience), a exercer a censura moral. A tensão entre as exigências da consciência 

e os desempenhos concretos do ego é experimentada como sentimento de culpa. Os 

sentimentos sociais repousam em identificações com outras pessoas, na base de 

possuírem o mesmo ideal do ego (FREUD, 1980 a., p.52). 

 

A criação de novos vínculos e de novas amizades tem como base o amor. Freud (1974 

b.) afirma que ele continua a atuar tanto em sua forma original, que tinha satisfação imediata, 

como em sua forma modificada pela cultura, em afeição inibida em sua finalidade. Assim: “O 

amor genital conduz à formação de novas famílias e o amor inibido em sua finalidade, a 

‘amizades’, que se tornam valiosas do ponto de vista cultural por fugirem a algumas das 

limitações do amor genital, como, por exemplo, à sua exclusividade” (FREUD, 1974 b., 

p.123). O amor é, por assim dizer, um elemento civilizador, que possibilita a criação de 

vínculos formados por grupos, famílias, povos e nações, numa relação de mão dupla, porque 

cria e possibilita a instituição da cultura. E a cultura também constitui Eros e possibilita sua 

ação e perpetuação.  

A família constituída por pai (ou substituto) e mãe (ou figura materna), que realizam 

os cuidados para com a criança, são, assim, seus primeiros vínculos com o mundo exterior e 

também os seus primeiros objetos de amor e ódio. A autoridade deve ser exercida sobre a 

criança para que seja internalizada e cumpra sua função subjetivamente, fazendo cumprir, na 

psique individual, o que ocorre na cultura. Uma vez internalizada a autoridade, ela passa a ser 

exercida pelo Superego, que exerce a agressividade para com o Ego - o pai que mantém sobre 

o Ego os preceitos da civilização.  

Nesse sentido, a psicanálise possibilita desvelar a formação individual concomitante 

ao processo civilizatório, que se processa no desenvolvimento do aparelho psíquico do 

indivíduo formado na/pela sociedade, e a importância da família como primeira mediação e 

porta de entrada do indivíduo na cultura. A repressão e a identificação desenvolvidas por 

Freud explicitam as relações entre o individuo e a sociedade, o sujeito e a cultura crivadas 

pelos processos psíquicos e apontam como esses mecanismos se criam e se recriam no campo 

da própria cultura. Esse processo contraditório forja, de um lado, a renúncia do desejo que é 

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

civilização. 
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Assim a família expressa sua potência e força na educação/formação do indivíduo e 

evidencia as bases para a formação desse sujeito na/para cultura, onde somente a família por 

meio do amor é capaz de criar a mediação necessária, por meio da vinculação amor e 

disciplina obtida na família por meio dos processos de repressão e identificação são as bases 

para a formação humana.  
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CAPÍTULO 2  

 AS TRANSFORMAÇÕES DA FAMÍLIA E A LÓGICA DO CAPITAL  

A família está no cerne de grandes debates, ora porque a sua conceituação é 

condicionada pelo contexto histórico e, por vezes, carrega em si a ideologia de um tipo ideal 

de família, ou porque, como instituição formadora, está em constante transformação.  Muitos 

autores têm se debruçado no estudo sobre a família e as transformações que essa vem 

sofrendo ao longo da história humana. Dentre eles: Philippe Ariés, Adorno e Horkheimer, 

Christopher Lasch. Assim, no diálogo com esses autores, este capítulo tem por objetivo 

compreender as transformações da família e as consequências dessas transformações na 

dinâmica familiar. Pois, conforme Lasch (1991, p.26), o novo arranjo de vida doméstica criou 

possibilidades para o surgimento de um novo tipo de personalidade, sendo esse o mais 

significativo aporte “da família às necessidades de uma sociedade de mercado, baseada na 

competição, no individualismo, no adiantamento da recompensa, na previsão racional e na 

acumulação de bens materiais”. Portanto, compreender como a família foi modificada e quais 

foram essas modificações é o intuito deste capítulo feito com base no diálogo com esses 

autores. 

São vários os enfoques possíveis sobre a família, dentre eles, o antropológico, o 

sociológico, o psicológico, o jurídico, entre outros, e, em cada um desses enfoques, está 

presente uma concepção de família. A própria palavra família reúne em si diferentes 

realidades, em aspecto mais amplo: “a família sempre foi definida como um conjunto de 

pessoas ligadas entre si pelo casamento e a filiação, ou ainda pela sucessão dos indivíduos 

descendendo uns aos outros: um genos, uma linhagem, uma raça, uma dinastia, uma casa etc.” 

(ROUDINESCO, 2003, p.18). Conforme a autora, a família dita nuclear é uma consumação 

ao longo dos anos, é a resultante do que outrora se constituía de um grupo, de uma casa, de 

pessoas próximas, amigos ou parentes. Contudo, “essa estrutura nuclear de base parece ter 

existido na Europa da Idade média, bem antes de tornar-se o modelo dominante da época 

moderna” (ROUDINESCO, 2003, p.18). 

Para Adorno e Horkheimer (1973), a família na história apresenta-se, num primeiro 

momento, “como uma relação espontânea e natural que, depois, vai se diferenciando até 

chegar à moderna monogamia e, em virtude desse processo de diferenciação, cria uma área 

distinta, que é a das relações privadas” (p.133). Mas, também segundo os autores, a moderna 

antropologia cultural tende a permitir como suposição, em vez de uma única evolução 

universal da família, “várias formas de família, geográfica e socialmente definidas, que foram 
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se constituindo independentemente umas das outras e que podem mesmo chegar a cristalizar-

se, contemporaneamente, numa mesma sociedade” (p.137). O conceito de família pode ser 

assim tomado enquanto abstração indeterminada, mas uma unidade se estabelece no que tange 

à família propriamente, porque, em todas as épocas, existiram características comuns às suas 

diferentes formas históricas. Portanto, comparar essas características comuns se faz tão 

importante quanto evidenciar as diferenças de acordo com o desenvolvimento histórico da 

humanidade, pois separar diferenças de modelos significa determinar, inclusive, a qual 

momento histórico tal modelo se refere. As transformações que foram acontecendo e 

diferindo os modelos entre si são características de um tempo histórico.  

2.1- Modernidade e Família: A constituição de uma nova “sociedade” 

 O processo de desenvolvimento que culminou na sociedade moderna foi uma mudança 

gradual com importantes marcos históricos que dizem respeito ao todo que se coloca na 

contemporaneidade. Portanto, considerar esse processo como uma passagem de um tipo de 

mundo para outro mundo é um ponto fundamental no que se refere à análise da família na 

contemporaneidade. Olhar para trás, destacando as grandes transformações que culminaram 

historicamente no que se denomina modernidade, é essencial para compreender esse período 

tão fecundo e berço de tão importantes transformações. Conforme Hobsbawm: 

 

É evidente que uma transformação tão profunda não pode ser entendida sem 

retrocedermos na história bem antes de 1789, ou mesmo das décadas que 

imediatamente a precederam e que refletem claramente (pelo menos em 

retrospectiva) a crise dos anciens regimes da parte noroeste do mundo, que seriam 

demolidos pela dupla revolução. (HOBSBAWM, 2012, p. 21) 

 

Nesse sentido, segundo Hobsbawm (2012), o importante aspecto a destacar é que o 

mundo em 1780 era maior e ao mesmo tempo menor do que o mundo contemporâneo, pelo 

menos em três aspectos: era menor geograficamente, que havia pequenos pedações de terra 

habitados e os oceanos, embora boa parte já fosse conhecida, não haviam sido explorados 

como hoje;  era menor em número de habitantes, pois a colonização humana também não era 

tão efetiva devido às distâncias demográficas: “a Ásia e a África tinham uma proporção um 

tanto maior da população mundial do que hoje; a Europa, com cerca de 187 milhões de 

habitantes em 1800 (contra cerca de 600 milhões hoje), tinha uma proporção um tanto menor, 

sendo que as Américas tinham obviamente uma proporção muito menor ainda.” 

(HOBSBAWM, 2012, p. 28); e a humanidade era menor também num terceiro aspecto - os 

homens eram menores e mais leves do que hoje, o que não significa mais frágeis, mas 
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menores em centímetros. “Para dar uma ilustração da abundante estatística sobre a 

compleição dos recrutas na qual baseamos esta generalização: num pequeno cantão da costa 

da Ligúria, 72% dos recrutas em 1792-9 tinham menos de 1.50 metros de altura.” (p.29).  

Ainda segundo Hobsbawm (2012), se esse mundo era, em muitos aspectos, menor, por 

outro lado algumas dificuldades também o tornavam maior, por exemplo, as dificuldades de 

comunicação, de transporte de pessoas, mercadorias e correspondências.11. 

O mundo também era mais rural do que urbano, aliás, urbano no que se refere a duas 

cidades, conforme nos assinala Hobsbawm (2012), Londres e Paris, o restante ainda chegando 

a pouco mais de 100 mil habitantes: “A cidade provinciana ainda pertencia essencialmente à 

sociedade e à economia do campo.” (p.35) No entanto, mesmo completamente rural, os 

habitantes urbanos se distinguiam dos habitantes das aldeias. 

A comunidade precedente à sociedade moderna era extremamente rural: a economia se 

sustentava do campo, com base no trabalho dos servos camponeses nas terras dos grandes 

proprietários rurais da época. Sobre essa divisão campo-cidade e a mudança do campo para os 

grandes centros urbanos, Marx e Engels (2006), ao analisarem os tipos existentes de 

propriedades, afirmam que a Idade Média partiu do campo e, justamente por conta da densa e 

dispersa população em grandes áreas que não cresciam com tanta rapidez, se originaram as 

cidades (p.49). Ou seja, quando: 

 

A divisão do trabalho no seio de uma nação começa por provocar a separação do 

trabalho industrial e comercial do trabalho agrícola, e, com ela, a separação de 

cidade e campo e a oposição dos interesses de ambos. O seu desenvolvimento 

posterior leva à separação do trabalho comercial do industrial. Ao mesmo tempo, 

com a divisão do trabalho, desenvolvem-se por seu turno, no seio destes diferentes 

ramos, diferentes grupos entre os indivíduos que cooperam em determinados 

trabalhos. A posição de cada um destes grupos face aos outros é condicionada pelo 

                                                           
11 “O final do século XVIII era, pelos padrões medievais ou do século XVI, uma era de comunicações rápidas e 

abundantes e, mesmo antes da revolução das ferrovias, eram notáveis os aperfeiçoamentos nas estradas, nos 

veículos puxados a cavalo e no serviço postal. Entre a década de 1760 e o final do século, a viagem de Londres a 

Glasgow foi reduzida de 10 ou 12 dias para 62 horas. O sistema de carruagens postais ou diligências, instituído 

na segunda metade do século XVIII, expandiu-se consideravelmente entre o final das guerras napoleônicas e o 

surgimento da ferrovia, proporcionando não só uma relativa velocidade - o serviço postal de Paris a Strasburgo 

levava 36 horas em 1833 - como também regularidade. Porém o fornecimento de transporte de passageiros por 

terra era pequeno e o transporte de mercadorias, também por terra, era vagaroso e proibitivamente caro. Os 

encarregados dos negócios governamentais e do comércio não se achavam absolutamente isolados: estima-se em 

20 milhões o número de cartas que passaram pelo correio britânico no início das guerras com Bonaparte (no fim 

do período que nos interessa houve 10 vezes mais movimento); mas para a grande maioria dos habitantes do 

mundo as cartas eram inúteis, já que não sabiam ler, e o ato de viajar - exceto talvez o de ir e vir dos mercados - 

era absolutamente fora do comum. Se eles ou suas mercadorias se moviam por terra, isso era feito na imensa 

maioria das vezes a pé ou então nas baixas velocidades das carroças, que, mesmo no início do século XIX, 

transportavam cinco sextas partes do trânsito de mercadorias na França, a um pouco menos de 20 milhas por 

dia”. (HOBSBAWM, 2012, p.31). 
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modo como é realizado o trabalho agrícola, industrial e comercial (patriarcalismo, 

escravatura, estados, classes). (MARX e ENGELS, 2006, p.45). 

 

A família foi se organizando entre seus partícipes para dar conta das novas divisões do 

trabalho. Assim, se as famílias trabalhavam juntas no feudo, quando se separam os tipos de 

trabalho se dividem também os indivíduos no interior das famílias. A passagem do mundo 

feudal para o capitalismo, na verdade, é uma evolução do feudalismo. O início da divisão do 

trabalho intelectual e do trabalho manual, o fundamento do novo mundo, é já o 

desenvolvimento do próprio modo de produção que se supera. Esse fundamento é um 

elemento fundante e constante no que se refere à divisão social do trabalho como ponto 

crucial na passagem do mundo feudal para a era moderna, e a família foi também um 

componente crucial no que diz respeito a essa divisão do trabalho, porque a lógica que se 

efetivava economicamente também modificou internamente a sua dinâmica.  

 

A esta estrutura feudal da propriedade fundiária correspondia, nas cidades, a 

propriedade corporativa, a organização feudal dos ofícios. A propriedade consistia 

aqui principalmente no trabalho de cada indivíduo. A necessidade da associação 

contra a rapina da nobreza associada, a carência de mercados cobertos comuns num 

tempo em que o industrial era simultaneamente comerciante, a concorrência 

crescente dos servos fugitivos que confluíam para as cidades florescentes e a 

estrutura feudal de todo o país deram origem às corporações; os pequenos capitais 

gradualmente economizados de artesãos individuais e o número estável destes na 

população crescente desenvolveram a relação de oficial e aprendiz, que originou nas 

cidades uma hierarquia semelhante à do campo. (MARX E ENGELS, 2006, p.49) 

 

 

O desenvolvimento do processo histórico do tempo inaugural da modernidade até a 

contemporaneidade perpetua, em vários aspectos, o mesmo processo essencial, evidenciando 

sua continuidade a par de suas transformações.  Segundo Marx (1978), há uma conexão entre 

a divisão social do trabalho, a propriedade privada, a troca e o processo de fragmentação, 

desvalorização, coisificação e alienação do homem. Isso porque, concomitante à divisão do 

trabalho, se dá também a divisão do homem em todas as esferas da vida – isso apesar de todas 

as promessas da modernidade expressadas sob a forma da possibilidade de um indivíduo livre 

e autônomo, promessas que tiveram grande impacto na dinâmica e nas relações no interior da 

família também em processo de transformação. Assim, a modernidade pode ser vista como 

expressão de uma nova forma de produção econômica, o capitalismo. 

Rapidamente esse processo de produção evoluiu - nas cidades, a divisão de produção 

industrial e comércio começaram a aparecer - e, progressivamente, essa divisão se 

intensificou quando as cidades entraram em relacionamento umas com as outras. Assim, um 
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incrível e acelerado crescimento se deu e essas transformações de estruturas sociais 

culminaram no capitalismo. Novas formas de produção se constituíram e o mercantilismo se 

tornou uma opção cada vez mais tentadora entre os países. De maneira que, com o capitalismo 

se constituindo, as divisões do trabalho também foram definindo as formas de o homem se 

relacionar, seja com o produto de seu trabalho, seja com os outros homens, seja com ele 

mesmo. O novo processo econômico também implicou novas formas de sociabilidade e outras 

formas de organizações foram construídas. No mundo feudal, a relação entre indivíduos era 

uma relação de comunidade.  Com o capitalismo, aparece um novo sentimento de totalidade, 

envolvendo todos os homens e os homens como um todo, num processo cultural e social: “A 

sociedade fica, dessa forma, atomizada, quer dizer, em vez de comunidades produtivas, temos 

indivíduos livres produzindo ou vendendo sua força de trabalho a proprietários privados” 

(FIGUEIREDO, 2002, p.43) 

Com o aumento do comércio, surge uma nova classe que se organiza em torno de seus 

interesses, a burguesia, que conquista o mundo com suas ideias graças ao crescente 

mercantilismo. Essa classe defendia o homem como ser livre para se vender como força de 

trabalho numa sociedade dita igualitária, na qual todos tinham direito à propriedade privada e, 

em princípio, eram iguais perante a lei, o direito. Promessas foram feitas com esse ideal de 

liberdade. Sob a influência do liberalismo e do comércio da livre concorrência, o indivíduo foi 

considerado independente, sujeito autônomo,  necessário à visão burguesa de consumo: “A 

própria forma do indivíduo é a forma de uma sociedade que se mantém viva em virtude da 

mediação do mercado livre, no qual se encontram sujeitos econômicos livres e 

independentes.” (ADORNO e HORKHEIMER, 1973, p.53). Essas promessas e ideais 

adentram a família e, como veremos, terão grande impacto nas mudanças dos agentes que 

formam a estrutura familiar.  

O período de 1789-1848 e as mudanças ocorridas não se destacaram por serem 

economicamente grandes, mas por serem fundamentais a um novo mundo que estava se 

constituindo, o mundo moderno. A primeira delas, segundo Hobsbawm (2012), conforme 

apontamos, foi o aumento demográfico da população, a segunda, a área das comunicações e a 

terceira, o aumento do volume do comércio e da emigração. Mas “o que foi mais relevante, 

depois de 1830 - o ponto-chave que o historiador de nosso período não pode perder, qualquer 

que seja seu campo de interesse particular -, é que o ritmo de mudança social e econômica 

acelerou-se visível e rapidamente” (p.275).  

Fato é que, o século XVIII foi um longo período de ampliação demográfica, 

urbanização crescente, produção e comercialização. Um processo de expansão e 
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desenvolvimento que refletiu diretamente na forma como a família estava se adaptando às 

novas transformações. 

 Nesse sentido, a modernidade não só se refere ao âmbito político, econômico, 

tecnológico, cultural de artes, costumes, ideologias, como também ao social, psicológico, 

subjetivo, enfim, civilizatório, pois implicou processos radicais que modificaram totalmente o 

mundo de até então, especialmente num novo modo de produzir, de organizar a vida, que é 

também um novo modo de reprodução. Assim, de acordo com Berman (1986):  

 

Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, 

crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor – mas ao 

mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos tudo o que sabemos, tudo o que 

somos. (BERMAN, 1986, p.15). 

 

 

A modernidade tem como origem a cidade, nasce no iluminado século da razão, 

aclamado como o século do desencantamento do mundo moderno. O século XVIII traz com 

ele um novo tipo de organização social, em que a ascensão da burguesia se faz no sentido de 

romper com o antigo regime, proclamando a razão e ciência como iluminadoras da nova 

organização. A crença no progresso do conhecimento humano, nas riquezas e no controle do 

homem sobre a natureza fez dele o século das luzes, no esclarecimento do homem sob a égide 

da razão e sua libertação dos dogmas religiosos. 

Conforme Ianni (1988), desde o século XVII, e de forma mais exacerbada e 

generalizada no século XIX, estava em movimento o desencantamento do mundo, 

evidenciado pelo progresso da ciência e pela ruptura com a tradição e a religião: “a razão 

parecia vencer e apagar a fé. Os homens ficam órfãos de Deus; são obrigados a assumir o 

próprio destino” (IANNI, 1988, p.28).  

 

Na sociedade moderna, o homem abandonou a tradição e a religião, Deus e o Diabo. 

Intelectualiza-se de tal maneira que desencanta o mundo de visões e fantasmas. 

Afugenta, confina ou domina a incerteza, o desconhecido, o incógnito. Considera-se 

Senhor do próprio destino. Substitui a tradição e a religião pela razão. A razão pode 

captar, compreender, explicar e ordenar o mundo. Mais que isso, confere forma e dá  

sentido ao mundo, retirando-o do limbo; limpo. “O que é racional é real e o que é 

real é racional” diz Hegel, inaugurando uma face do mundo moderno, da 

modernidade. É a razão que descobre, nomeia, explica e exorciza visões e 

fantasmas. Descobre que eles não estão no além, mas aqui, agora, à luz do dia, 

transparentes, razoáveis. (IANNI, 1988, p.28, grifos do autor). 
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Nessa sociedade moderna, o programa filosófico denominado Iluminismo aclama a 

razão como crítica e libertação da crença dos mitos, tornando-se ela mesma, pela tentativa de 

formalização metodológica, um mito inquestionável, ciência positiva da razão, no empenho 

de estender a crítica da razão a todos os campos do conhecimento. 

Com a dupla revolução burguesa econômica e política - a inglesa mais econômica, de 

expansão industrial, e a francesa mais política e ideológica12 -, os laços comunitários são 

quebrados e a “liberdade” dos homens como força de trabalho individual à venda se tornam 

possibilidade e promessa. 

Outra importante característica da modernidade - e bem diferente do cenário que 

Hobsbawm (2012) nos apresenta de que, em 1789, o mundo era essencialmente rural, o 

transporte por terra era lento, caro e pouco rentável, e somente pelo transporte por água as 

informações, mercadorias e pessoas circulavam com um pouco mais de destreza - (p.32) é 

ressaltada por Berman (1986) quando afirma que há a anulação de todas as fronteiras 

geográficas e raciais, de classe, nacionalidade e religião, ou seja, que há uma unificação do 

mundo, da humanidade.   

A transformação da sociedade em sociedade moderna traz consigo uma promessa de 

humanização, de dignidade humana por intermédio do esclarecimento. O homem poderia ser 

livre e se constituir como senhor do seu destino, característica do projeto iluminista em voga 

na época. “A sociedade não é mais dirigida por um único princípio organizador (a religião), 

mas por vários elementos que devem conviver e ser respeitados (a religião, o lúdico, a 

política, o econômico e etc.) (CHAVES, 2003, p.184).” 

De outro lado, a modernidade lança o indivíduo num turbilhão de possibilidades, sem 

nenhum referencial do passado, visto que esse se torna alheio à sua própria constituição e, 

nessa esteira, o termo ‘moderno’, segundo Chaves (2003), acabou assumindo diferentes 

configurações, evitando muitas vezes a contradição que se encontrava em causa desde sua 

emergência. A modernidade é, então, mais entendida como algo que se refere ao novo, ao 

                                                           
12 “Se a economia do mundo do século XIX foi formada principalmente sob a influência da revolução industrial 

britânica, sua política e ideologia foram formadas fundamentalmente pela Revolução Francesa. A Grã-Bretanha 

forneceu o modelo para as ferrovias e fábricas, o explosivo econômico que rompeu com as estruturas 

socioeconômicas tradicionais do mundo não europeu; mas foi a França que fez suas resoluções e a elas deu suas 

ideias, a ponto de bandeiras tricolores de um tipo ou de outro terem-se tornado o emblema de praticamente todas 

as nações emergentes, e a política europeia (ou mesmo mundial) entre 1789 e 1917 foi em grande parte a luta a 

favor e contra os princípios de 1789, ou os ainda mais incendiários de 1793. A França forneceu o vocabulário e 

os temas da política liberal e radical-democrática para a maior parte do mundo. A França deu o primeiro grande 

exemplo, o conceito e o vocabulário do nacionalismo. A França forneceu os códigos legais, o modelo de 

organização técnica e científica e o sistema métrico de medidas para a maioria dos países. A ideologia do mundo 

moderno atingiu as antigas civilizações que tinham até então resistido às ideias europeias inicialmente através da 

influência francesa. Esta foi a obra da Revolução Francesa” (HOBSBAWM, 2012, p. 97 e 98) 
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recente, ligado ao tempo e à cronologia, postulando que tudo que se referia à tradição, 

costumes, era antigo e entendido como ultrapassado. Esse pensamento irá influenciar 

diretamente a família, que terá como referencial o novo que se estabelecia.  

Mas Chaves (2003) também aponta que é necessária a superação dessa visão 

reducionista de modernidade, que simplifica esse momento de rupturas e transformações sem 

apreender suas contradições. Para ela, a concepção que se aproxima da ideia de oposição ao 

passado e ao antigo pode ganhar um caráter valorativo que simplifica a análise do período, 

mesmo que ele seja antitradicionalista. O moderno também é usado como adjetivo para dizer 

de algo que é bom, o antigo como algo superado. Vale destacar que qualquer época, podendo 

não ser a atual, pode possuir sua modernidade, o que limita essa ideia de se compreender esse 

modo de vida somente como oposição ao passado. “A modernidade é, assim, um modo de 

civilização que apresenta uma lógica de pensamento, uma ideologia que se opõe à moral 

canônica da tradição (ROUANET, 1987). Um paradigma que cultua o efêmero, o transitório 

em detrimento do eterno, do imutável” (CHAVES, 2003, p.184). Contraditoriamente, no 

entanto, retoma características do passado, numa tênue relação de identificação e 

diferenciação: “O modo de vida moderno não se apresenta como um dado bruto, acabado, 

mas como um processo permeado por contradições e rupturas”, diz-nos Rouanet. (ROUANET 

apud CHAVES, 1987, p.182).   

 Entretanto, compreender quais foram as principais transformações que a família 

sofreu e as implicações dessas transformações inclusive na contemporaneidade necessitam da 

compreensão do que se configurou modernidade com base na lógica do capital, mais 

precisamente da conexão entre as transformações na família concomitante as transformações 

do capital. 

2.2 - A lógica do capital e a determinação da vida humana: dos inícios aos tempos atuais  

A lógica do capital foi responsável por modificações nas relações humanas que 

alteraram a forma de produzir a vida humana. Algumas dessas transformações podem ser 

destacadas para salientar a forma como a família foi sendo modificada, principalmente no que 

refere a seus agentes, pai, mãe, filhos etc. Isso porque essa nova lógica foi se estabelecendo na 

esteira da criação de mão de obra e de consumidores livres para o novo mercado. 

A família, mesmo apresentando fortes resistências a transformações, não podia ir 

contra o que estava em causa, que era o processo lento de sua transformação na passagem da 

família medieval para a família moderna. Na modernidade, o sistema capitalista passou a 

retirar do trabalhador todo o seu tempo e suas forças, pouco lhe sobrando para momentos de 



51 

 

lazer e outras atividades. Esse foi um processo habilidoso, que adentrou as camadas mais 

íntimas do indivíduo: quanto mais ele é consumido pelas relações de trabalho, menos sobra 

para a família além de cansaço. O capitalismo se apoderou de tudo, transformando o supérfluo 

em necessário. Mesmo as instituições que, por sua natureza, deveriam ser lócus da formação 

humana se tornaram lucrativas e subjugadas ao capital. 

 

Quanto mais o homem vive na rua ou no meio de comunidades de trabalho, de 

festas, de orações, mais essas comunidades monopolizam não apenas seu tempo, 

mas também seu espírito, e menor é o lugar da família em sua sensibilidade. Ao 

contrário, se as relações de trabalho, de vizinhança, de parentesco pesam menos em 

sua consciência, se elas deixam de aliená-lo, o sentimento familiar substitui os 

outros sentimentos de fidelidade, de serviço, e torna-se preponderante ou, às vezes, 

exclusivo (ARIÉS, 2006, p.164). 

 

Lasch (1991) afirma que a família hoje está em crise e que ela vem se desintegrado há 

mais de cem anos, em um processo que não ocorreu da noite para o dia, mas num conjunto de 

ações pensadas e esquematizadas para uma nova configuração familiar no contexto do sistema 

capitalista. “Na realidade a história da sociedade moderna é a afirmação social sobre 

atividades antes relegadas aos indivíduos ou às suas famílias” (LASCH, 1991, p.21).  

A socialização da produção e da reprodução13 fez com que o que antes era de caráter 

familiar ou dos indivíduos fosse transferido para a administração científica. Segundo Lasch 

(1991), essas transferências tiveram dois efeitos contraditórios: por um lado, estabeleceram as 

bases para uma nova forma de sociedade, na qual o lucro privado foi sobreposto às 

necessidades coletivas, determinando a forma e o conteúdo da produção; por outro, tornaram 

as pessoas mais dependentes das classes dominantes, dos profissionais e do Estado14, sendo 

por vezes proativos e sem reação, como máquinas à espera de um comando. 

Na tese central do estudo de Lasch (1991), a família não sofreu transformações, mas 

foi deliberadamente transformada pela intervenção de planejadores e políticos, isto é, não 

evoluiu simplesmente em resposta às influências sociais e econômicas. Lasch (1991) salienta 

que a família foi transformada porque representava perigo para o proclamado progresso e 

crescimento. O jargão que circulava era de que a família não cumpria mais a sua missão e as 

instituições poderiam substituí-la nesse aspecto, o que resultou na substituição de todas as 

                                                           
13 Socialização da produção e socialização da reprodução são termos utilizados por Lasch (1991) para descrever, 

num primeiro momento, a retirada da produção do âmbito doméstico para a coletividade da fábrica; num 

segundo momento, a socialização da reprodução é atribuída ao total controle do coletivo sob a vida privada em 

todos os seus aspectos (LASCH, 1991, p.21). 

14 O Estado, para Lasch (1991), é o responsável pela implementação de políticas públicas que intervêm na 

família com base na lógica capitalista de desenvolvimento.   
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suas feições. A família conservava tradições religiosas, costumes e saberes comunitários que 

impediam o progresso econômico.  Assim, a justificativa de que a família não cumpria mais 

sua função acelerou a expansão das escolas e dos serviços de bem-estar social.  

Segundo Lasch (1991), o mundo moderno se infiltrou em tudo e obliterou todo tipo de 

privacidade. A vida familiar tornou-se, então, penosa, o casamento frágil e as relações entre 

pais e filhos  hostis (p. 23). 

  

A sociedade burguesa sempre manteve a promessa de que as satisfações privadas 

compensarão[ria] o fato de que o trabalho tenha sido reduzido a uma rotina, mas ao 

mesmo tempo solapa esse compromisso organizando o lazer como uma indústria. 

Cada vez mais, as mesmas forças que empobrecem o trabalho e a vida cívica 

invadem o reino privado e seu último reduto, a família (LASCH, 1991, p. 23). 

 

A própria ideia de privacidade, para a qual a intimidade é central na nova definição de 

família da sociedade burguesa, é de natureza social, segundo Adorno e Horkheimer (1973): 

 

Só na era moderna a família transpôs a exigência imposta pela sociedade à 

interioridade dos que lhe estão confiados, convertendo-a em coisa própria e desejada 

por eles e “interiorizando”, assim, os indivíduos. Para não cair no desespero, no duro 

universo do trabalho assalariado e de sua disciplina, e para poder chegar a defender 

nele a sua patê, já não bastava a mera obediência ao pater famílias, mas era 

necessário, além disso, desejar a obediência: “Temer e amar”, ordena Lutero. Um 

implacável rigor para consigo próprio e para com os outros devia se converter na 

segunda natureza dos indivíduos humanos (ADORNO e HORKHEIMER, 1973, 

p.138). 

 

Nesse sentido, a ideia de família como reduto ganhou força no processo de 

industrialização. No entanto, segundo Adorno e Horkheimer (1973), pensar a família como 

uma ilha isolada de refúgio em meio às transformações sociais é ingenuidade, pois “a família 

não só depende da realidade social em suas sucessivas concretizações históricas como 

também está socialmente mediatizada, mesmo em sua estrutura mais íntima” (p.133). Por 

conta desse aspecto, a família está, segundo os autores, submetida a uma dinâmica de caráter 

duplamente social: de um lado, a crescente integração e socialização de todas as relações 

humanas tende a negar o que é natural e espontâneo dentro do próprio eixo familiar; de outro 

lado, o desequilíbrio entre o indivíduo e as forças totalitárias da sociedade intensifica-se de tal 

forma que esse indivíduo é constantemente forçado a procurar tipos de refúgio em 

microgrupos, como a família, na ilusão de que o seu desenvolvimento não acompanha a 

sórdida realidade social. Ilusão, porque, na realidade, a família é atacada em duas frentes: na 

primeira, pelo progresso civilizatório; e, de outro, do seu interior, com a socialização 
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progressiva que exige a repressão e o controle absoluto sobre os instintos, pois as renúncias 

que disso resultam não acontecem sem atritos - os impulsos destrutivos também podem reagir 

contra a família (ADORNO e HORKHEIMER, 1973, p.133). 

A lógica do processo de produção alcança assim todas as relações humanas, com o 

empobrecimento e a alienação não somente do trabalhador na fábrica, mas na sua vida. 

Segundo Adorno e Horkheimer (1990, p.180), o processo de produção influenciou/influencia 

os homens não só no trabalho, mas também na forma como eles atuam dentro das instituições, 

como, por exemplo, na família, na escola, na igreja.  

Esse é o sentido que Marx (1978) indica quando diz do atrelamento entre a divisão 

social do trabalho, a propriedade privada, a troca e o processo de fragmentação, 

desvalorização, coisificação e alienação do homem.  E essa é a tensa relação entre o processo 

de divisão do trabalho e a fragmentação do homem, seu alheamento, que reaparece perante 

todas as promessas da modernidade, proclamadas sob a forma de possibilidades de um 

indivíduo livre e autônomo. Contraditoriamente, sua fragmentação em todas as áreas humanas 

é refletida na família, na escola, na igreja e em tudo o mais com que o homem mantém 

relacionamentos sociais. 

Dentre as transformações impulsionadas pelo desenvolvimento do capitalismo no seio 

da família e que a fizeram mudar radicalmente a sua estrutura, encontra-se a modificação na 

figura da mulher. Segundo Hobsbawm (1988), com o processo de industrialização e de 

urbanização, a figura da mulher foi lentamente se modificando: a começar, a sua saída do lar 

para as pequenas indústrias, como mão de obra barata e inferiorizada tanto na cidade como no 

campo, nos serviços de renderias, produtoras de tecidos; ainda, na ajuda aos seus maridos 

mestres-artesãos e pequenos lojistas, cuidadoras do lar e dos filhos; e, com o aumento do que 

Hobsbawm (1988) chamou de “protoindustrialização”, o impressionante aumento das 

indústrias domésticas e a domicílio para a venda em mercados mais amplos, provocando, na 

verdade, a acentuação das diferenças entre os sexos e, acima de tudo, uma transformação da 

estrutura e da estratégia familiar para se adaptar às novas realidades.  

No final do século XIX, as protoindústrias, quer empregassem homens ou mulheres, 

estavam sendo vitimadas pelas indústrias maiores. E se tornaram apenas um tipo de trabalho 

mal pago que as mulheres casadas podiam continuar realizando em casa, com a pouca ajuda 

dos filhos, que, na modernidade, também se ausentaram do lar para estudar. Disso resultou 

novamente a dependência econômica da mulher, a quem só restou procurar um casamento 

mais lucrativo, com o homem sendo o provedor da casa - a melhor estratégia econômica a que 

as mulheres de classe média podiam recorrer. Ou, então, não se casar, mas continuar gerando 
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despesas para os pais - donde não ser surpresa que a maioria dos pais, a esse tempo, desejasse 

apenas filhos homens, varões aptos para o trabalho (HOBSBAWM, 1988, p.277).  

Por outro lado, as mulheres não pararam de trabalhar, mas a masculinização do 

trabalho pós-industrialização fez com que sua mão de obra se restringisse à casa ou a  serviços 

em pensões ou em casas alheias como domésticas, ou qualquer ocupação de meio período de 

trabalho e mais barata do que qualquer mão de obra, cooperando para o não reconhecimento 

dessas atividades como trabalho oficial. Também não tinham o direito de votar nem eram 

consideradas cidadãs, e a política também se reservava ao universo masculino, evidenciando 

ainda mais as diferenças entre homens e mulheres (HOBSBAWM, 1988, p.277). 

De maneira que as mulheres, a partir de 1875, também passaram a ter menos filhos, ou 

porque casavam mais tarde, por volta dos vinte anos, ou não se casavam. Com a melhoria do 

padrão de vida e o seu alto custo, as famílias menores eram mais bem sucedidas e podiam 

investir mais recursos em um número menor de indivíduos (HOBSBAWM, 1988, p.278).  

Entretanto, ainda segundo Hobsbawm (1988), as mulheres só começaram a ver sua 

posição mudar substancialmente nas décadas finais do século XIX. “Em primeiro lugar, as 

transformações estruturais e a tecnologia agora alteravam e aumentavam consideravelmente a 

perspectiva feminina de emprego assalariado” (HOBSBAWM, 1988, p.283). Tal aumento 

pode ser percebido em lojas e escritórios e na escolarização primária com a expansão do 

magistério. Um número considerável de mulheres, basicamente das classes mais baixas, eram 

recrutadas para esse tipo de trabalho, que era mal pago, mas pelo qual podiam se declarar 

trabalhadoras e cobrir pequenos gastos. Contudo, a mulheres de classe média e as filhas 

dessas mulheres se beneficiariam mais de tais transformações, porque podiam estudar mais e 

tornar-se mais independentes e, mesmo se não se casassem, deixavam de ser custo para seus 

pais.  

Assim, a ascensão de uma economia de serviços fez das mulheres seu principal alvo. 

Aos poucos, as roupas femininas foram se modificando, as mulheres começaram a participar e 

a dançar em bailes públicos e festas sociais - antes, a frequência aos grandes salões da Europa 

pertencia somente ao universo masculino. Houve também uma notável expansão na educação 

das meninas, que, também anteriormente, pertencia somente aos meninos. Essas e outras 

transformações colaboraram para as transformações significativas nas rotinas familiares e na 

figura da mulher (HOBSBAWM, 1988, p.291).  

Já segundo Lasch (1991), a família burguesa, ao mesmo tempo em que começou a 

exaltar a mulher, também degradou a sua imagem, pois, de um lado, despojou-a de muitas de 

suas tarefas tradicionais, visto que o lar passou de um lugar de produção para o lugar de 
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criação de filhos; de outro lado, passou-lhe a ser exigida uma educação específica para a 

criação de filhos e para tarefas domésticas. No final do século XIX, segundo Lasch (1991, p. 

31), os índices de divórcios aumentaram, e o movimento feminista ganhou  mais espaço, no 

argumento de que o tempo livre era um parasitismo e de que a mulher não deveria se 

sacrificar em favor dos outros. Assim, cada vez mais havia mulheres ingressando nas 

universidades, nos clubes e nas organizações de todo tipo ou integrando a força de trabalho.  

A transformação da família teve como consequência a modificação da concepção de 

infância: a lógica capitalista foi modificando o ambiente doméstico com a saída de ambos os 

pais para o trabalho, alargando um processo que se iniciara bem antes, já na ideia de 

privacidade e particularidade que começara a modificar as relações de parentesco.  

A criança deixou de ser considerada simplesmente como um pequeno adulto e 

passou a ser uma pessoa com atributos característicos – suscetibilidade, 

vulnerabilidade, inocência – os quais exigiam um período de formação afetuosa, 

protegida e prolongada. Enquanto que anteriormente as crianças se misturavam com 

liberdade na sociedade dos adultos, agora os pais buscavam sua segregação 

prematura do contato com os empregados e outras influências corruptoras. Os 

educadores e moralistas começaram a destacar a necessidade de brincar, de amor e 

de compreensão por parte da criança e de que seu desenvolvimento fosse gradual e 

suave. Como resultado, sua criação se converteu em algo mais exigente e os laços 

emocionais entre pais e filhos se intensificaram à medida que se debilitavam os 

vínculos com familiares não pertencentes ao núcleo imediato. Essa foi outra 

persistente fonte de tensão da família de classe média: uma sobrecarga emocional na 

alteração entre pais e filhos (LASCH, 1991, p.27.)  

Philippe ARIÉS, no seu estudo sobre a criança e a família, também sinaliza 

importantes transformações nas atitudes familiares para com a criança, isto é, a família se 

transformou profundamente na medida em que foi modificando suas relações internas com os 

infantes. Segundo ele, na passagem da família medieval para a família moderna, começou a se 

criar um vínculo entre os pais e seus filhos, de que resultará uma  modificação emocional 

preciosa.  Também, se antes a aprendizagem se dava na forma de transmissão do 

conhecimento de uma geração para outra, no convívio de crianças e adultos sem 

discriminação, quando, no mesmo ambiente, as crianças e os adultos, pai, mãe, avós, tios e 

primos conviviam, agora as pessoas não mais se uniam por parentesco, mas somente como 

pai, mãe e filhos, na tentativa de valorizar a privacidade. Resultou disso a família nuclear 

como principal forma de arranjo familiar desse tempo, na busca por refúgio contra os males 

do mundo externo ou de um reduto em meio às transformações no mundo do trabalho. E a 

vida privada foi ganhando cada vez mais importância. 
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A família encontrou respaldo ideológico e justificação no conceito de vida 

doméstica como refúgio emocional em uma sociedade fria e competitiva. O conceito 

de família como refúgio em um mundo sem coração dava por aceite uma separação 

drástica entre trabalho e tempo livre e entre vida pública e privada. O aparecimento 

da família nuclear como forma principal de vida familiar é um reflexo do alto valor 

que a sociedade moderna conferiu à privacidade, enquanto a glorificação da mesma, 

por sua vez, refletiu a desvalorização do trabalho (LASCH, 1991, p.28). 

 

Segundo ARIÉS (2006), a partir do século XV, as realidades e os sentimentos da 

família passaram por uma revolução profunda e lenta, mais evidente no século XVII, com a 

ida das crianças para a escola, na tentativa de separar as crianças do mundo sujo dos adultos. 

Esse foi um processo que se transformou, mesmo que lento, em contrapartida da 

aprendizagem com os adultos e seus ofícios, pois muitas crianças ainda moravam com seus 

mestres. O laço entre as famílias e as crianças foi se intensificando e os pais queriam vigiar 

mais de perto seus filhos e não mais deles se separar. Assim, o olhar sobre a infância se 

modificou na mesma proporção que o sentimento da família, ocorrendo em ambas  

transformações de forma e estrutura.  

Entretanto, tais transformações constituíram realmente um processo lento e com 

resistências. Por exemplo, a maioria das meninas ainda era educada em casa, ao contrário dos 

meninos que, mesmo morando com seus mestres, já frequentavam o colégio. Segundo o autor, 

com a expansão das escolas, os pais passaram a ter as crianças mais perto de si, fazendo 

aumentar, progressivamente, as unidades escolares. “Nossa civilização moderna, de base 

escolar, foi então definitivamente estabelecida. O tempo a consolidaria, prolongando e 

estendendo a escolaridade” (ARIÉS, p.160). Mas esse foi um processo vagaroso, porque, 

segundo Ariés (2006), até o final do século XIX, ainda as crianças eram entregues a amas de 

leite para amamentação, embora estas já se deslocassem para tal propósito, contrariamente ao 

que era comum em tempos anteriores, em que a criança é quem era deixada em sua casa para 

tal fim. A prática de outra mulher que não a mãe amamentar a criança só foi modificada 

quando o Estado passou a interferir nos lares com os progressos da higiene e da assepsia e foi 

permitido o uso do leite animal. Assim, os pais passaram a valorizar os filhos perto de si e o 

sentimento e os olhares sobre a infância se modificaram.  

Além disso, a educação foi passando da aprendizagem cotidiana no ambiente 

doméstico à escolarização maciça na infância, juntamente com o direito à equidade de 

herança, que passou a reconhecer a igualdade dos filhos na transmissão dos bens familiares e, 

portanto, com igual educação para todos. Antes, somente o filho primogênito tinha direito à 
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educação e às regalias parentais, na ideia de proteger os bens da família e assegurar a herança 

patriarcal (ARIÉS, 2006, p.159). 

De outro lado, no entanto, a escola foi, aos poucos, se encarregando de 

responsabilidades antes direcionadas à família: a formação física, mental e social foi se 

integrando à instituição escolar. O jargão prevalecente era de que a família produzia 

desajustados e delinquentes e que, se o Estado queria cidadãos, ele mesmo deveria se 

encarregar da educação das crianças, a começar pelo que a família não lhes ensinou (LASCH, 

1991, p.36). 

Transformações no arranjo matrimonial também ocorreram: o antigo casamento por 

contrato, em que os noivos eram escolhidos de acordo com a necessidade econômica das 

famílias, não mais serviam ao ideal libertário e igualitário da nova sociedade. Lasch (1991, 

p.27) afirma que: 

 

A prática do casamento arranjado foi deixada de lado em nome do amor romântico e 

de um novo conceito da família com refúgio frente ao mundo do comércio e da 

indústria altamente competitiva e brutal. Marido e mulher, de acordo com essa 

ideologia, encontrariam alívio e renovação espiritual na companhia um do outro. A 

mulher, em particular, deveria ser, segundo uma expressão corrente do século XIX, 

um “anjo consolador”. Sua benevolência se estendia também aos filhos, em torno 

dos quais cada vez mais se centralizou a vida da família de classe média. (p.27) 

 

A felicidade conjugal, ainda que a distinção entre homens e mulheres permanecesse, 

foi colocada como ideal a se alcançar. Do mesmo modo, outras modalidades de casamento 

foram se instituindo para ocupar o lugar da família dita “tradicional”, que servia para 

assegurar a transmissão do patrimônio com os casamentos  arranjados entre os pais sem até 

que a vida sexual dos futuros esposos fosse levada em conta. E como a união por vezes 

acontecia em idade muito precoce, a autoridade prevalente era a patriarcal, exercida sob a 

tutela da monarquia do direito divino. Essa modificação foi fundamental para a nova família 

nuclear, visto que ambos os noivos poderiam escolher seus pares e, igualmente, buscar a 

felicidade como meta dos novos casamentos. 

Na esteira desse movimento, também se observa a lógica afetiva que, segundo 

Roudinesco (2003), “se impõe entre o final do século XVIII e meados do XX” (p.18): 

Fundada no amor romântico, ela sanciona a reciprocidade dos sentimentos e os 

desejos carnais por intermédio do casamento. Mas valoriza também a divisão do 

trabalho entre os esposos, fazendo ao mesmo tempo do filho um sujeito cuja 

educação sua nação é encarregada de assegurar. A atribuição da autoridade torna-se 

então motivo e uma divisão incessante entre o Estado e os pais, de um lado, e entre 

os pais e as mães de outro (ROUDINESCO, 2003, p.19). 
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Essas mudanças ficaram perceptíveis nas relações entre os membros da nova família 

em que, tanto no casamento como na criação dos filhos, os conflitos passaram a ser  

totalmente evitados a fim de se ter uma relação de mais companheirismo. De igual modo com 

os filhos, os pais passaram a se portar como amigo mais velho, abertos a ouvir os sentimentos 

e a sempre evitar o conflito.  

Com o passar do tempo, e já nos anos 20/30 do século XX, os críticos feministas, 

segundo Lasch (1991), defendiam a ideia de que a maternidade e o serviço doméstico já 

constituam em si carreiras satisfatórias e, como toda carreira, precisavam de capacitação 

específica, como a economia doméstica e a formação para o lar. De outro lado, o movimento 

feminista defendia uma ‘nova moralidade’ e a mulher como sujeito de desejos e necessidades 

e não apenas serviçal. A nova moralidade “proclamava o divórcio e o controle da natalidade, 

levantava dúvidas a respeito da monogamia e condenava a interferência do Estado ou da 

comunidade na vida sexual” (p.32).  

Essa situação provocaria, nesse período, uma espécie de revolução sexual, que já 

acontecia a passos largos. Os conservadores do casamento, percebendo a perda progressiva do 

território de seus ideais, passaram a argumentar que a virgindade e a monogamia eram um 

ideal a ser alcançado e não um mandato obrigatório. Assim, os manuais sobre sexo 

começaram a proliferar, segundo Lasch (1991), por volta das décadas de 20 e 30, ensinando o 

que e como fazer na cama, ensinando que a fidelidade deveria ser escolha do casal da mesma 

sorte que o adultério, considerando a entrada ou não de terceiros na relação monogâmica.  

A vida coletiva foi, assim, cedendo lugar à vida privada e o que era geral passou a ser 

particular. As marcas de roupas, de utensílios domésticos, de calçados, entre outros, ganharam 

nomes individuais de modo a possibilitar a identificação e a valorizar a individualidade. A 

vida do trabalho saiu de casa, das pequenas manufaturas, foi para as fábricas, modificando-se 

o caráter da vida pública. Enfatizam-se uma crescente urbanização e o aumento progressivo 

de grandes cidades, cujas casas modificam sua arquitetura para dar lugar reservado à família e 

aos seus participantes em espaços isolados, individuais, enfim, privados, transformando a 

relação conjugal e as relações afetivas.  

Segundo Adorno e Horkheimer (1966), a esse tempo, a instituição do casamento se 

reduz ao valor pragmático de uma relação de troca, em que o homem se beneficia custeando a 

disponibilidade sexual da mulher e esta, por “seu monopólio natural”, obtém certo grau de 

segurança, o que não difere muito da ideia que Freud (1974 b.) já articulava sobre a origem da 
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família15. Na modernidade, as pessoas continuam a se casar, mas, como o instituído “divórcio 

já esvaziou o casamento, os indivíduos se tornam fungíveis, como na vida profissional, onde 

se abandona um cargo quando surge outro melhor” (ADORNO e HORKHEIMER, 1966, 

p.220).  

O que indica que o casamento em geral já era (e, hoje, ainda é) visto como um alto elo 

a se alcançar, mas com a probabilidade de uma espécie de escape, se a troca não se efetiva 

satisfatoriamente dos dois lados. Não que antes homens e mulheres fossem mais fiéis, mas as 

possibilidades mais facilitadas de rompimento com a instituição esvaziaram o  sentido de seu 

prolongamento, podendo ser facilmente rompido. 

Outra figura que entrou em debate na modernidade foi a figura do homem, que 

também se modificou simultaneamente à estrutura da família. A partir do século XVIII, 

segundo Lasch (1991), a figura do homem como autoridade foi declinando, e o papel paterno 

foi se alterando.  A ausência paterna se intensificou e os descumprimentos de suas funções 

começaram a ser assumidas pelo Estado.  

Com as transformações no casamento e na figura da mulher, a do homem igualmente 

foi se diferenciando. Se, antes, toda provisão financeira vinha dele, agora a mulher também 

entrava com a divisão das despesas em um casamento de maior companheirismo e de papéis 

mais negociáveis.  

Com essa impotência econômica, a sua autoridade entra em decadência, e a relação 

com os pais começa a mudar de maneira infeliz e trágica: se os pais tentam transmitir para os 

filhos a figura de um colega mais velho com quem se pode partilhar segredos e alegrias, ao 

contrário, o que os filhos enxergam é a ideia de um pai ausente que não se importa com a 

educação de seus filhos. Adorno (1944) evidencia esse processo de fragilização da relação 

entre pais e filhos. 

A relação com os pais começa a mudar de forma triste e sombria. Devido à sua 

impotência econômica, perderam eles o seu aspecto terrífico. Revoltámo-nos, 

outrora, contra a sua insistência no princípio de realidade, a sobriedade, que estava 

sempre pronta a virar-se enfurecidamente contra quem não acatava a renúncia. Mas, 

hoje, encontramo-nos perante uma geração pretensamente jovem que, em cada um 

dos seus impulsos, é insuportavelmente mais adulta do que foram os pais; que antes 

de ocorrer o conflito, já abdicou e, obstinadamente autoritária e imperturbável, daí 

extrai o seu poder. Talvez em todas as épocas se tenha visto a geração dos pais como 

inofensiva e impotente quando a sua força física declinava, enquanto a própria 

parecia já ameaçada pela juventude: na sociedade antagonista, a relação entre as 

gerações é também uma relação de concorrência, por detrás da qual se encontra a 

nua violência. Hoje, porém, começa a regredir para uma situação que, decerto, não 

conhece nenhum complexo de Édipo, mas o assassínio do pai. Entre os crimes 

simbólicos dos nazis acha-se o de matar pessoas velhinhas (ADORNO, 1944, p.15). 

                                                           
15 Essa descrição se encontra na página dezoito do primeiro capítulo deste trabalho. 
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Na concepção tradicional de família, o pai era o chefe, a mãe era responsável pelos 

cuidados da casa e dos filhos, e os filhos deveriam honrar os pais e obedecer-lhes como forma 

de gratidão pelos cuidados e provisão. Na concepção moderna de família, mesmo com a 

afirmação da incompetência paterna, os patologistas sociais instam os pais a não se 

comprometerem integralmente com a criação dos filhos e a não se culparem se as coisas 

derem errado, não deixando, claro, os limites de suas responsabilidades e solapando-os em 

sua autoridade parental. Essa inversão colaborou para isentar os pais ou representantes das 

responsabilidades para com os filhos, passando ao individuo ainda em formação a decisão de 

como seguir sua vida, reforçando o caráter individualista característico da nova época. 

(LASCH, 1983) 

A queda da autoridade paterna na nova lógica familiar produziu consequências tanto 

no arranjo familiar como nas relações no interior da família que, como veremos no capítulo 

três, também produzirá consequências na formação dos indivíduos.   

Outro importante fator que merece destaque foi o aumento expressivo de profissionais 

e especialistas que, sob o jargão de que a família não conseguia mais cumprir sua função, 

começaram a requerer para si as funções que antes pertenciam ao grupo familiar, no 

argumento de que a ciência já havia evoluído a tal ponto que já poderia prevenir doenças em 

vez de curá-las. Em consonância a isso, os criminalistas argumentavam que eram capazes de 

prevenir o crime ao invés de puni-lo, os assistentes sociais, de que os filhos eram mais bem 

compreendidos com eles, e as escolas, que  as crianças eram mais bem educadas na 

convivência com outras crianças na dita socialização, ao invés do amor excessivo e cego das 

mães. Logo, “criou[-se] um ideal de paternidade perfeita, enquanto [se]destruía a confiança 

dos pais em sua capacidade de desempenhar as funções mais elementares de criação de 

filhos” (LASCH, 1983, p.210).                    

Segundo Lasch (1983), o culto da autenticidade revelava a falta de confiança que os 

pais do século XIX sentiam de si mesmos. Primeiro, os especialistas, como médicos, 

psicólogos e assistentes sociais, receitavam uma série de prescrições para a criação de filhos, 

inclusive com treinamentos em escolas de pais. Posteriormente, passaram a dizer que 

deveriam confiar nos seus próprios instintos para cuidar e educar seus filhos; e depois, 

argumentaram que tanto os pais quanto os filhos deveriam entrar em contato com seus 

sentimentos, para viver a emoção de cada momento. Portanto: 
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O culto da autenticidade reflete o colapso da orientação dos pais e dá a ele uma 

justificativa moral.  Ele confirma e veste, com o jargão da liberação emocional, a 

importância dos pais em instruir a criança sobre o mundo, ou transmitir preceitos 

éticos. Ao glorificar esta impotência como uma forma mais elevada de 

conscientização, ele legitima a proletarização da paternidade – a apropriação de 

técnicas de criação de filhos pelas “profissões auxiliares”. (LACSH, 1983, p.207). 

 

Segundo o autor, as mães eram treinadas e eram superinstruídas. Elas sabiam tudo 

sobre os métodos de criação de filhos, sobre o desenvolvimento da criança e sobre os tratados 

de higiene física e mental; não agiam de acordo com seus próprios sentimentos, mas pela 

imagem científica que se tinha do que era ser uma boa mãe:  os filhos eram bem cuidados, 

mas não sentiam o afeto da parte materna (LACSH, 1983, p.207). 

Os especialistas se encarregavam de todas as funções: os obstetras se encarregavam do 

nascimento, os pediatras das curas das enfermidades, o professor da inteligência, o 

supermercado e a indústria da alimentação e a televisão com seus mitos do tempo de lazer. 

Por consequência, a socialização das técnicas de criação de filhos deixou muito pouco para os 

pais, exceto um amor sem disciplina, no qual os pais tentavam acompanhar seus filhos no 

dialeto, no modo de vestir, na aparência, no modo de se comportarem, na falsa ilusão de 

parecerem mais jovens e tentar preservar o que consideravam belos (LASCH, 1991, p.210). 

De tal modo os especialistas exageraram o poder dos pais em deformar as crianças que 

criaram especialistas para a criança como um todo, atestando a incompetência parental.  

Nesse sentido, outra importante especialidade a partir do século XVIII foi a medicina, 

que contribuiu significativamente com a autenticidade do isolamento familiar. Os médicos 

elaboraram para as famílias burguesas uma série de livros sobre a criação de filhos, a 

educação e a medicação das crianças. Aos poucos, naturalizou-se o hábito do médico da 

família, e a aliança entre as mães e os médicos se constituiu em uma relação de poder 

agregado. De um lado, os médicos conferiam às mães o status de portadoras do saber cuidar 

dos filhos; de outro, as mães ajudavam a derrotar a medicina popular das “comadres”. “A 

mulher, a quem a condição de mãe, nutriz, protetora, prescreve deveres que os homens não 

conhecem, tem, portanto, um direito mais positivo à obediência” (DONZELOT, 1986, p. 25). 

Esse isolamento da família em relação à coletividade convergiu para sua progressiva 

fragilização, valorizando a mulher como educadora aliada do poder médico e acarretando o 

decréscimo da autoridade paterna por conta desse novo status de mulher moderna. Assim, os 

especialistas - no início, os médicos higienistas, depois, os pedagogos e psiquiatras e, mais 

tarde, os psicólogos psicanalistas - por meio de suas intervenções contribuíram para a criação 

das normativas de regulação da vida familiar, que passaram a vigorar na prevenção das 
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doenças e do crime, na orientação de uma vida saudável e feliz, ditando como deveria ser o 

novo pensamento da época. 

Ironicamente, a racionalização das funções paternas exercida pelos “patologistas 

sociais”, segundo Lasch (1991, p.41), declarara, enganosamente, que os pais eram 

incompetentes para criar seus filhos e os tornara mais dependentes ainda da opinião de 

especialistas. 

A inserção no mundo do trabalho ocorreria de forma tão rápida e violenta que tanto a 

mãe quanto o pai não tinham mais tempo para acompanhar o crescimento dos filhos, que 

ficaram relegados a instituições de educação infantil e berçários. Não se trata aqui de idealizar 

o passado e os pais antigos como modelo de perfeição, pois, conforme Adorno e Horkheimer 

(1979), a família patriarcal autoritária também fracassou na formação de indivíduos 

emancipados. Mas a tentativa de romper com o autoritarismo patriarcal culminou na 

indagação da autoridade parental e em sua função de fornecer processos identificatórios 

sólidos. 

O que se evidencia nesse processo é a intervenção de profissionais na família, do que 

resultou a fragilização das figuras e papéis paternos com consequências devastadoras na 

formação dos novos sujeitos. 

O atual sistema de produção e reprodução da vida alcança todos os espaços da vida 

humana.   A família está intrinsecamente ligada à sociedade e seu percurso está sujeito ao 

processo social e não à sua própria essência como forma social autossuficiente. Nesse sentido, 

segundo Adorno e Horkheimer (1973): 

 

É ilusório pensar que se possa realizar uma família de pares e iguais numa sociedade 

em que a humanidade não é autônoma e na qual os direitos humanos ainda não 

tenham sido realizados numa medida mais concreta e decisiva do que a atual 

(p.147). 
 

Portanto, a família, como mediação da estrutura social, é determinante e é determinada 

pela sociedade. E, como um todo, a queda da autoridade é apenas um aspecto da realidade que 

o processo de produção capitalista impõe ao humano: se tudo, até as relações, se torna 

consumível na forma de mercadoria, as relações no interior familiar também são penetradas 

por esta lógica. A lógica do capital que não se beneficia da família patriarcal, mas de mão de 

obra, pares consumidores e indivíduos “livres”. 
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Hoje o Estado não controla apenas o corpo do indivíduo, mas toda a parcela do seu 

espírito que é passível de ser ocupada; não apenas a sua vida exterior, mas também a 

vida íntima; não apenas a esfera pública, mas até os cantos mais obscuros da vida 

privada, que antes eram inacessíveis à dominação política. Toda a existência do 

cidadão tornou-se agora sujeita à direção social, cada vez menos mediatizada pela 

família ou outras instituições às quais o trabalho da socialização estava confinado 

antigamente. A própria sociedade assumiu este encargo, ou então passou a controlar 

mais efetivamente a socialização familiar. Com isto, ela minou a capacidade de 

autodeterminação e de autocontrole, solapando uma das principais fontes de coesão 

social, apenas para criar novas formas, mais constrangedoras do que as antigas e, em 

última análise, mais devastadoras em seu impacto sobre a liberdade individual e 

política (LASCH, 1932, p. 239, 240). 

 

 Lasch se refere à dominação que o Estado exerce sobre a sociedade, isto é,  ao fato de 

que este se tornou um agente a serviço do capital, que somente ele possibilita essa ação do 

Estado sobre a vida dos indivíduos. O mundo do trabalho ocupa todas as esferas da vida 

privada e o Estado apenas ocupa o lugar de refúgio para os desamparados, uma espécie de pai 

para todos. Lasch se refere ao Estado porque este, segundo ele, se encarregou da maioria das 

tarefas antes atribuídas à família. O Estado foi e é um dos agentes que, através de políticas 

públicas, solapou os pais de suas responsabilidades, quando se encarregou da saúde da 

família, da escola para os filhos dos empregados e outros tipos de assistência, tirando dos pais 

sua autoridade e seus cuidados sobre os filhos, acentuando a chamada crise da família.  

A lógica que levou a todas essas transformações no interior da família é a mesma, a 

lógica do capital, quando o processo de produção, o capitalismo, se tornou o processo de 

reprodução da vida. A lógica do mercado vai delineando todas as relações humanas - a família 

é apenas uma das áreas em que o processo de produção se efetivou. Na verdade, a família 

como lócus de formação e manutenção da vida foi necessária ao desenvolvimento do capital 

que estava se configurando, pois, segundo Adorno e Horkheimer (1973): 

 

Assim, perpetuava-se um elemento irracional dentro da sociedade industrial, 

orientada pela ordem racionalista, pelo domínio exclusivo do princípio de 

“calculismo” em todas as relações que não tolera qualquer outro parâmetro de 

controle senão a oferta e a procura. Diante disso, a família burguesa continuou, num 

certo sentido, sendo um anacronismo. Entretanto, ainda pode atuar como instância 

do processo de adaptação à sociedade, visto que somente a autoridade irracional que 

ia adquirindo corpo na família pôde, no decorrer do tempo, inculcar nos homens 

forças que lhes eram indispensáveis para reproduzir, nas condições de assalariados 

separados do poder de controle dos meios de produção, a sua força de trabalho e, por 

conseguinte, a sua própria vida (p.137). 

  

No entanto, a família, segundo esses autores, carregou e carrega em si um duplo 

sentido: representou uma contraforça,  atuando com  lógica própria no pleno processo de 

desenvolvimento do sistema capitalista - “a família manteve-se como instituição 
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essencialmente feudal, baseada no princípio do “sangue”, do parentesco natural” (p.137); mas 

também contribuiu para a racionalidade capitalista com forças individuais de trabalho, 

produzindo trabalhadores a serviço do capital, pois “Só a família podia causar nos indivíduos 

uma identificação com a autoridade, idealizada como ética do trabalho, que substituiu 

funcionalmente o domínio imediato do senhor sobre os servos da época medieval” 

(ADORNO e HORKHEIMER, 1973, p.137). 

Esse antagonismo é importante para compreender que, ainda que família esteja em 

“crise”, ela permanece no que tem de essencial do seu caráter de agente social formador, ou 

seja, ainda que contribua com a lógica capitalista de mão de obra servil, ela permanece 

formando. 

 

Mas tampouco é lícito duvidar de que a mesma dinâmica social permitiu a 

constituição da família burguesa, na qual os indivíduos encontraram um ponto de 

apoio para resistir à corrente da dinâmica social, é uma constante e progressiva 

ameaça à própria família. Tal como ocorre em todas as formas de mediação entre a 

individualidade biológica e a totalidade social, a família, em seu conteúdo 

substancial, é anulada pela sociedade. (ADORNO e HORKHEIMER, 1937, p.140). 

 

Segundo Adorno e Horkheimer (1973), “a decadência histórica da família contribui, 

justamente nesse sentido, para agravar o perigo do domínio totalitário que, por sua vez, tem 

raízes nas mesmas tendências econômicas que vão destruindo a família” (p. 144). 

 

Os mais recentes progressos da sociologia da família refletem as crises que 

atingiram a instituição familiar ou, pelo menos, a transformação por que ela tem 

passado, no quadro de desenvolvimento social geral. Os sociólogos, ainda que de 

acordo sobre a existência da crise, tem opiniões muito contrastantes sobre sua 

natureza; sem dúvida continua de pé o problema de saber se essa situação de crise se 

limita à instituição da família ou se será a expressão, numa área particular, de uma 

crise de caráter mais amplo. (ADORNO e HORKHEIMER, 1979, p.137). 

 

A afirmação de uma crise de caráter mais amplo parece mais verdadeira, pois a lógica 

que gera essa crise é a mesma em todos os setores da sociedade. Segundo Adorno e 

Horkheimer (1973), “a crise da família é a crise de desintegração da humanidade” (p.141). 

Portanto, a crise na família é reflexo da crise da sociedade, embora, por outro lado, também 

seja a fonte que gera e reproduz o seu próprio declínio. Se as transformações que modificaram 

a família têm força motriz no social, essas transformações, no entanto, conseguem 

legitimidade na própria família que as gera e reproduz, como lócus de formação da vida 

humana. Assim, a crise é de caráter mais amplo e encontra na família o lugar de sua 
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reprodução, formando indivíduos para o mercado inseridos numa lógica capitalista de 

relações.  
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CAPÍTULO 3  

FAMÍLIA, CULTURA E SUJEITOS NA CONTEMPORANEIDADE 

A compreensão dos desenvolvimentos e configurações da família que se processam na 

esteira do desenvolvimento do capital tem originado estudos acerca da crise da família 

nuclear, compreendendo suas transformações. Nesse cenário, são destacadas tendências, 

desdobramentos e implicações na subjetividade decorrentes dessas transformações.  

As transformações da figura da mulher, da concepção de casamento, do papel do 

homem e da crescente intervenção de especialistas aconteceram simultaneamente à 

transformação real dos modelos familiares. Essas transformações ocorreram num processo 

que modificou não só a família, mas a forma de produzir e reproduzir a vida no novo mundo 

que estava se configurando.  

Nesse sentido, este terceiro capítulo pretende compreender quais foram as implicações 

da transformação da família na formação do indivíduo. Pois se a família, como lócus de 

formação, se modificou, concomitantemente se modificou, em alguma medida também, a 

formação que esta oferece aos indivíduos decorrentes desse processo. 

As novas formas de educar da contemporaneidade são pensadas para um novo tipo de 

sociedade que se estabeleceu e se modificou muito rapidamente, com consequências diversas 

na formação dos indivíduos.  

3.1- Decorrências das transformações da família na contemporaneidade 

As transformações na família têm levado a pesquisas acerca dos processos educativos 

e de constituição do sujeito na contemporaneidade. Estudos como os de Lasch (1991) 

apontam que a família nuclear como um refúgio já não existe mais e, em vez disso, parece-se 

cada vez mais com o mundo do trabalho. “As relações dentro da família adquiriram o mesmo 

caráter das relações fora dela; o individualismo e a perseguição do interesse próprio reinavam 

até na instituição mais íntima” (p.59). 

Se o reconhecimento materno abonou mais poder às mulheres em detrimento dos 

homens, a família foi ficando cada vez menor e cada novo integrante se tornando mais 

importante. A criança é supervalorizada, sob a orientação de que a sua primeira fase é 

essencial para a formação do caráter. Também se intensifica a crescente valorização das fases 

da adolescência/ puberdade. Assim, conforme Mitchell (1984), “A sociedade burguesa sofre a 

obsessão dos problemas físicos, morais e sexuais da infância e da adolescência” (p.259) como 

reflexo da supervalorização das fases iniciais.  
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Lasch (1986) enfatiza que a família moderna é resultado do sistema de ideias do 

capitalismo: o consumo igualitário e a intervenção de especialistas terapêuticos. Os 

‘reformadores sociais’, conforme o autor, colaboraram para a retirada da autoridade dos pais 

para o Estado, principalmente nas classes menos favorecidas, administradas pelas escolas e 

agências de assistência social. Outra transformação, já destacada no segundo capítulo, foi a 

perda da autoridade dos homens sobre as crianças, autoridade que passou para as mulheres 

sob a orientação da classe médica. Nesse processo, ao final das contas, ambos os pais 

perderam a confiança em cuidar de seus filhos (p.170). 

Consequentemente, a autoridade e a autoconfiança parentais foram se distanciando da 

relação pais e filhos, conforme Lasch (1986): 

 

No século XX, a indústria da propaganda debilitou ainda mais a autoridade dos pais, 

com a sua glorificação da juventude. Tal como as profissões assistenciais, a 

propaganda insistia em que os pais deviam aos filhos o melhor de todas as coisas, ao 

mesmo tempo que enfatizava que eles tinham um conhecimento rudimentar das 

necessidades das crianças. A propaganda fomentou igualmente a “libertação” da 

mulher da labuta doméstica e da puritana repressão sexual. De modo geral, a cultura 

do consumo pregou a ideia de que as mulheres e as crianças deveriam ter igual 

acesso, como consumidores, a uma crescente abundância de mercadorias. 

Concomitantemente, reduziu o papel do pai, na família, à função de ganhar o pão. 

(p.170 e 171). 

 

Todas essas transformações colaboraram para a libertação das mulheres e das crianças 

do poder patriarcal, mas pouco avançaram em fortalecer sua posição no mundo exterior. 

Quanto às crianças, a retirada da autoridade paterna (não que essa tenha sido menos opressora 

em outros tempos) limitou também a orientação dos pais sobre os filhos e colaborou para a 

substituição da família por outras agências socializadoras, que sujeitaram as crianças a novas 

formas de manipulação: “O sistema escolar, as profissões de assistência à infância e a 

indústria da diversão apropriaram-se hoje de grande parte das atividades disciplinares, 

educativas e de custódia, anteriormente efetuadas pela família” (LASCH, 1986, p.171). 

Adorno e Horkheimer (1973) também afirmam que, ainda que a formação familiar 

idealizada pela burguesia fosse pautada na força do mais forte (pai) sobre os mais fracos 

(mães e filhos), a família de base patriarcal ainda conseguia transmitir processos 

identificatórios mais sólidos, devido ao fato de o contato entre pais e filhos ser mais próximo. 

A criança, no Complexo de Édipo, se identifica com o pai ou com a figura paterna 

para obter a mãe ou a figura materna. O pai é, então, o mais forte, superior e o responsável 

pela internalização psíquica da autoridade. Com o que Lasch (1983) chama de declínio da 

autoridade parental, “a criança já não pode se identificar totalmente com o pai, não pode fazer 
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a interiorização das exigências impostas pela família que, apesar de seus aspectos repressivos, 

contribuía de uma forma decisiva para a formação do indivíduo autônomo” (ADORNO e 

HORKHEIMER, 1973 p.144). No entanto, ainda que de forma afirmativa, os modelos 

identificatórios que a família como refúgio minimalizado oferecia permanecem formativos, ou 

seja, a família ainda cumpre, no indivíduo, a função psíquica substitutiva de gratificação por 

meio de modelos identificátorios.  

Sobre essas identificações na contemporaneidade, a função paterna é  substituída por 

figuras de superpai/ super-herói, poderes coletivos, clubes, classe escolar, celebridades 

televisivas e outros. Não que essa migração não possa ocorrer, ou seja, o que não pode ocorrer 

é a substituição da função pela figura, pois a função paterna deve ser internalizada incialmente 

para que, posteriormente, outras identificações possam acontecer, até mesmo pela 

importância, já descrita neste trabalho, que o Superego assume na formação do indivíduo.  

Assim, o declínio da figura do homem, tanto no casamento como na criação dos filhos, fez 

deste um ser frágil muito próximo à imagem de todas as importantes figuras na atual 

sociedade - da mulher, da criança - justamente pela incompreensão de que não é a figura que 

impõe a autoridade, mas a função que ela exerce.  

Segundo Lasch (1986), a erosão da autoridade paterna e sua delegação a outras 

instituições derivaram em uma família de companheirismo na relação marido e mulher, em 

que o conflito deve ser evitado ao máximo, e na relação pais e filhos. Da mesma forma, a 

negação dos tempos de vida tornou os pais sempre jovens e temerosos em se fornecer como 

modelos identificatórios, em uma relação de iguais no casamento e na relação com os filhos. 

“Relutantes em reivindicar a autoridade da maior experiência, os pais buscam tornar-se 

colegas de seus filhos. Cultivam uma aparência jovial e gostos jovens, aprendem a gíria mais 

recente e se lançam às atividades das crianças” (LASCH, 1986, p.175). 

Lasch explica que a união, o amor e a disciplina nas mesmas pessoas, ou seja, mãe e 

pai, só são possíveis devido à influência emocional na formação de caráter de seus sujeitos, na 

formação de seus hábitos e atitudes, e somente a família pode realizar tal função - nenhum 

outro agente socializador é capaz de desempenhá-la (LASCH, 1991, p.25). 

 

Em primeiro lugar, os pais encarnam o amor e o poder, e cada um dos seus atos 

transmite à criança, de forma totalmente independente de suas intenções manifestas, 

os preceitos e as obrigações mediante os quais a sociedade trata de organizar a 

experiência. Se a reprodução da cultura fosse apenas uma questão de disciplina e 

instrução formais poderia ser deixada a cargo das escolas. Mas também é necessário 

que a cultura esteja incrustada na personalidade. (LASCH, 1991, p.25). 
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O aspecto para o qual Lasch (1991) chama a atenção se refere ao Complexo de Édipo 

descrito no primeiro capítulo: o pai e a mãe ou figuras substitutivas cumprem a função de 

internalização por meio da resolução das identificações necessárias à entrada do indivíduo na 

cultura. Lasch afirma que somente a família pode cumprir essas funções por manter nas 

mesmas pessoas o amor e o poder, diferentemente das instituições. 

Outro fator que contribui para o esvaziamento de significado da família moderna é a 

falsa “liberdade” gozada pelos adultos, enquanto as crianças passam um tempo longo 

assistindo ao aparelho de televisão em substituição aos momentos de vivência e cuidados 

entre pais e filhos. 

 

Passam boa parte de seus dias em centros infantis que, em sua maioria, oferecem a 

espécie mais precária de cuidados. Alimentam-se com comida ordinária, ouvem 

música ordinária, lêem historias em quadrinhos ordinárias, e despendem horas 

infindáveis jogando videogames, porque seus pais estão demasiado ocupados ou 

aflitos para poder oferecer-lhes alimentação adequada ao corpo e à mente. (LASCH, 

1986, p.173) 

 

O desfalecimento da família possibilitou outros modelos identificatórios de 

personalidade e outras implicações psicológicas ainda podem surgir dos modernos modelos 

familiares - essa é a tese de Lasch (1983). Segundo ele  (1991), de todas as instituições, a 

família é a que mais resiste a transformações. Entretanto, a julgar pela sua importância, seu 

tamanho e composição, sua disposição emocional e suas relações com o mundo externo, tem 

enorme influência sobre o desenvolvimento da personalidade. Nesse viés, a psicanálise 

contribui significativamente, especialmente na compreensão das relações entre a família e a 

sociedade e à visão da família como lugar privilegiado onde se forma a estrutura da 

personalidade humana.  

Se a família foi deliberadamente transformada em sua estrutura e formato, as 

personagens advindas desse processo são diferentes dos indivíduos formados pela família 

patriarcal e autoritária. Conforme Lasch (1983), o declínio da autoridade parental reflete o 

declínio do Superego na sociedade como um todo. E as condições mutantes da vida familiar 

levam não só a esse declínio, mas também a alterações de seu conteúdo. Assim, o narcisista 

emerge como uma das formas típicas de estrutura de caráter em uma sociedade sem vínculos, 

que exalta o presente e não valoriza o futuro. 
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Conforme dito, não se trata de glorificar e idealizar a família patriarcal, mas saber 

quais e em que medida foram as transformações no conteúdo da estrutura do indivíduo criadas 

e reproduzidas pelas novas composições familiares. 

Sendo assim, de acordo com Lasch (1983), o declínio da autoridade parental é também 

reflexo do declínio do Superego na sociedade como um todo: 

 

O fracasso dos pais de servir de modelos de autodomínio disciplinado ou de um 

reprimir o filho não significa que a criança cresça sem superego. Pelo contrário, ele 

encoraja o desenvolvimento de um superego punitivo e severo, baseado, em grande 

parte, em imagens arcaicas dos pais, fundindo com autoimagens grandiosas (p.219). 

 

De fato, o complexo edipiano continua a acontecer, mas, nas novas configurações 

familiares, com interdições e dificuldades outras frente ao objeto. A grande questão se refere 

ao fato de que as figuras referentes a este objeto vêm cada vez mais se modificando. No 

entanto, a função que a autoridade desempenha na formação humana continua ocorrendo (esse 

aspecto será melhor desenvolvido posteriormente).  

Assim, desde o momento em que a ideia da família como um santuário em meio às 

desolações do mundo surgiu, as mesmas forças que colaboraram para seu aparecimento a 

fizeram desmoronar. “A assim chamada privatização da experiência caminhava de braços 

dados com um assalto sem precedentes à privacidade” (LASCH, 1991, p.216). A proteção da 

família contra as ordens política e econômica existentes nos primeiros estágios da sociedade 

burguesa foi aos poucos desfalecendo. 

Nesse sentido, Adorno (1944), ao dizer do fim da família burguesa, ressalta que: 

 

Os intentos apolíticos de romper com a família burguesa quase sempre voltam a cair 

ainda mais profundamente nas suas redes e, por vezes, parece que a infeliz célula 

germinal da sociedade, a família, é ao mesmo tempo a célula que nutre a vontade de 

não se comprometer com os outros. Com a família, enquanto o sistema subsiste, 

desfez-se o agente mais eficaz da burguesia, e também a oposição que, sem dúvida, 

oprimia o indivíduo, mas também o fortalecia, se é que não o produzia. O fim da 

família paralisa as forças contrárias. A ordem colectivista ascendente é o sarcasmo 

para com os sem classe: no burguês, ela liquida ao mesmo tempo a utopia que, 

outrora, se alimentou do amor da mãe. (ADORNO, 1944, p.15) 

 

 Adorno (1944) indica que o fim da família como célula germinal da sociedade reflete 

a sagacidade com que o sistema capitalista conseguiu adentrar, através do trabalho, as 

relações humanas, inclusive a família, que serviu e serve aos seus propósitos. Do mesmo 

modo, para Adorno e Horkheimer (1973), a crise da família é de origem social e não é 

possível isolar a família de um todo decadente que é a sociedade de essência burguesa. Logo: 
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“Enquanto a família assegurou proteção e conforto aos seus membros, a autoridade familiar 

encontrou justificação. Mais do que isso: a propriedade hereditária constituía, por si só, um 

sólido motivo de obediência por parte dos herdeiros” (p.140). Quando a família como 

instituição deixa de prover tão essenciais funções, outras instituições assumem esses 

propósitos.  

Segundo os autores, o declínio da família veio ocorrendo em um processo que se 

estende desde quando o homem passou a ser mão de obra nas indústrias. Posteriormente, a 

mulher também saiu do reduto do lar e integrou essa mão de obra externa – o trabalho da 

mulher estava sob a guarda de um trabalho escravo doméstico em um mundo em que tudo o 

mais obedecia à lógica de mercado, menos o seu lavor. De igual modo com os filhos que, 

numa certa prestação de contas, foram deserdados pelo crescente liberalismo, que 

proporcionou ao sujeito o sucesso individual, mas retirou dele as possibilidades de herdar uma 

herança, como os sortudos mais favorecidos no auge liberal. Esses sujeitos não encontraram 

mais justificativa para a disciplina familiar sobre seus instintos. Tanto a mãe quanto os filhos 

saíram da guarda patriarcal, mas foram terrivelmente lançados num mundo sombrio e frio, 

que não lhes ofereceu o tão querido conforto do lar (ADORNO e HORKHEIMER, 1973, 

p.140).  

 

Também como autoridade do tabu sexual, a autoridade da família vê enfraquecer o 

seu domínio; como a família já não garante, de forma segura, a vida material de seus 

membros nem pode proteger suficientemente o indivíduo contra o mundo externo, 

que exerce uma pressão cada vez mais inexorável, ela é importante para fazer 

respeitar as normas sexuais tradicionalmente impostas. Vacila o equilíbrio de 

equivalências entre o que a família exige e o que se dá. Todos os apelos às energias 

positivas da família como tal caem no vazio (ADORNO e HORKHEIMER, 1973, 

p.140 e 141). 

 

Todavia, ainda que a libertação da mulher e filhos tenha aberto caminho para a 

emancipação e a igualdade de todos os seres humanos, segundo Adorno e Horkheimer (1973, 

p.141), mesmo que “os aspectos repressivos da sociedade burguesa estejam se dissipando, 

isso não significa, necessariamente, que tenham sido substituídos por formas menos 

autoritárias ou verdadeiramente mais livres”.  

Conforme Adorno e Horkheimer (1973), a sociedade contemporânea não consegue 

substituir satisfatoriamente a função educativa e econômica do pai. A família patriarcal, ainda 

que repressora, conseguia desenvolver nos filhos certa autonomia, e esses indivíduos, quando 

se viam diante de seus fracassos, não o atribuíam somente ao seu aspecto social, mas a uma 

inferioridade pessoal. E quando a pressão não era muito severa, principalmente se 
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acompanhada pelo carinho da mãe, a família desenvolvia pessoas segundo um modelo paterno 

de ser independente, de escolha amorosa livre e de disciplina própria: “homens que sabiam 

manifestar e praticar tanto a autoridade como a liberdade. Se a família cumpria as suas 

missões, os filhos adquiriam consciência, capacidade de amar e coerência em sua conduta 

interna e externa” (p.144). 

Se a figura paterna assume centralidade é por sua importância, já dita, na formação da 

criança, especialmente na resolução do Complexo de Édipo e pela função que exerce nos 

primeiros anos da infância. E se o pai, que agrega tão importantes funções, vem, segundo 

Mitscherlich (1984), desaparecendo na sociedade ‘tardo-burguesa’, perde-se também o 

“correspondente modelo de imitação-identificação pela criança”. Essa sociedade que valoriza 

o capital e vem realizando, historicamente, uma cisão do mundo do trabalho e do âmbito 

familiar, marca, assim, tão intensamente a relação de pais e filhos. 

 Mitscherlich (1984) também evidencia, como outros autores já referenciados, que 

quanto mais a sociedade capitalista evolui mais aumentam as situações em que outros 

assumem a função educadora do pai. Com o desenvolvimento do capitalismo, a relação pai e 

filho vem sofrendo um esvaziamento de sentido e, consequentemente: 

 

A ausência emocional do pai tem sido notada repetidas vezes pelos estudiosos da 

família moderna; para os nossos propósitos, a sua importância consiste na remoção 

de um obstáculo significativo à ilusão infantil de onipotência. A nossa cultura não 

somente atenua os obstáculos à manutenção dessa ilusão: ela fornece o seu suporte 

positivo, na forma de uma fantasia coletiva de igualdade entre as gerações (LASCH, 

1986, p.176). 

 

Para Mitscherlich (1984), a relação com o pai e a mãe, que são seus primeiros 

cuidadores, pode ser satisfatória ou completamente destruída em dois âmbitos: primeiro, no 

contato afetivo; segundo, no contato objetual. Ambos se influenciam e se relacionam em 

estreita dependência. A criação da “confiança primordial” a que se refere E. H. Erikson, apud 

Mitscherlich (1984), “depende totalmente do sentimento de segurança, da correspondência 

afetiva – consciente ou inconsciente – que o recém-nascido encontra na mãe” 

(MITSCHERLICH, 1984, p.237). 

 

Inicialmente, as relações inter-humanas modelam-se com base nos processos 

inconscientes de introjeção. Os modelos de comportamento das figuras primordiais, 

o pai e a mãe, são assumidos e interiorizados. Com o progresso do desenvolvimento 

e da integração da vida psíquica, essas introjeções primitivas se articulam – no 

processo de identificação – com as figuras-modelo (ou, nos casos desfavoráveis, 

permanecem isoladas, assumindo a forma de reações compulsivas) 
(MITSCHERLICH, 1984, p.237).   
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De acordo com Adorno e Horkheimer (1966), a criança vivencia, ainda nas primeiras 

fases de seu desenvolvimento, experiências de ódio e amor pelo pai na resolução do 

Complexo de Édipo; “porém, mais rapidamente do que antes, ele[a] descobre que o pai não 

personifica absolutamente a força, a justiça e a bondade e, sobretudo, que não concede a 

proteção que a criança[ela] inicialmente espera dele” (ADORNO e HORKHEIMER, 1966, 

p.221). Essa experiência faz com que a criança perca ou não tenha o pai como aquele reduto 

de proteção e confiança necessários à formação do indivíduo e, antes que esteja preparada 

para tal descoberta, essa se faz - não que ela não fosse descobrir tal fato, mas isso poderia 

acontecer quando tivesse criado um Ego capaz de suportar e deslocar para outros objetos tal 

dependência. “A efetiva debilidade do pai na sociedade, que se relaciona com a redução da 

esfera da concorrência e da livre empresa, penetra assim até nas células mais íntimas do 

equilíbrio psicomoral” (ADORNO e HORKHEIMER, 1966, p.221). 

Ainda segundo Adorno e Horkheimer (1973), quando, na formação do indivíduo, a 

criança, nas primeiras fases do seu desenvolvimento e em luta entre o amor e o ódio travada 

no Complexo de Édipo, já não pode se identificar totalmente com o pai,  na sociedade da livre 

concorrência e competição, ela descobre, antes do que deveria, que o pai não pode protegê-la 

totalmente e que ele já não personifica a bondade, a justiça e a força. Por outro lado, a criança 

também deixa de fazer a interiorização das exigências impostas pela família, que seria uma 

troca que contribuiria de forma decisiva para a formação do indivíduo autônomo. “Por isso, o 

conflito entre o poder da família e o ego, se bem que não seja hoje menos poderoso do que 

antes, está, de fato, alterado: família e ego enfraquecidos separam-se e atuam alheados entre 

si” (ADORNO e HORKHEIMER, 1973, p.144). Portanto, os indivíduos decorrentes desse 

Complexo de Édipo com figuras objetais alteradas não mantêm laços na sociedade do 

consumo e da produção em que os indivíduos são livres e solitários.  

A falsa liberdade é a força nutriz da indústria cultural, da publicidade e da propaganda, 

que têm como slogan que “tudo que é possível e permitido é provável”, “seja o que quiser 

ser”, e provoca, no indivíduo, a ansiedade: “Quanto mais o homem “liberado” clama pela 

auto-realização, mais ele sucumbe à hipocondria, à melancolia ou a um ódio de si mesmo que 

se alterna, não com ocasionais picos de arrebatamento, mas com uma moderada depressão 

crônica” (LASCH, 1991, p.232). Pessoas solitárias e “livres” são o produto da sociedade de 

consumo, vivem sempre em busca do prazer  máximo sem nenhum esforço ou sacrifício, mas 

também, na satisfação rápida e imediata, sob pressão de uma personalidade de ansiedade 

intolerável. Desse modo: 
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O assalto organizado ao superego, que liberou o prazer apenas para transformá-lo 

em outra forma de dor, reflete a desvalorização da autoridade na sociedade moderna. 

Os detentores da autoridade - pais, professores, juízes e padres - sofreram todos uma 

perda de “credibilidade”. Incapazes de inspirar lealdade, ou mesmo de obter 

obediência, eles foram obrigados a conceder a seus subordinados uma maior 

variedade de prazeres – e também de crimes e contravenções – do que poderiam 

outrora tolerar. Mas, assim como o aparente triunfo do principio do prazer mascara 

uma nova submissão à realidade, a sociedade permissiva inventou novas formas de 

repressão política ou aperfeiçoou as antigas, especialmente a força, o suborno, a 

intimidação e a chantagem. A dissolução da autoridade não traz a liberdade, mas 

novas formas de dominação. (LASCH, 1991, p.233). 

 

A crise da autoridade é refletida nos meios de comunicação de massa sob novas 

formas de manipulação psicológica e de violência aberta, que, conforme Lasch (1991), são 

nada menos que uma das formas de as autoridades fazerem valer sua vontade: “A arte de 

governar torna-se a arte das relações públicas e da administração pessoal” (p.233). E a família 

contribui para a estrutura social mesmo ao se ver anulada na sua própria autoridade. A 

ausência da figura paterna expõe a criança a modalidades de dominação social muito antes do 

que deveria, antes que esta esteja preparada para lidar com elas. Assim, o autor evidencia que, 

nesse aspecto psicológico tão fundamental, já ressaltado, a ausência do pai “gera na criança 

um medo crônico da punição; e embora essa ameaça perca sua força prática ao ser 

repetidamente protelada, ela continua a reverberar nas fantasias infantis” (p.239). Essas 

fantasias infantis são transferidas para o social, e o convite à quebra das regras impostas pelo 

social cria o mesmo cenário da relação com o pai, que posterga a punição e permite mais 

avanços nos limites. “Assim, a punição adiada é o preço que deve ser pago pela gratificação 

imediata” (p. 239). 

Lasch (1991) salienta que a obediência aos pais deve ser aprendida, não necessita ser 

exercida de cima para baixo e precisa levar em consideração que os mais velhos têm mais 

experiência que os mais jovens. “Sem este respeito, a criança experimenta a autoridade como 

pura força e aprende apenas que a força superior sempre prevalece” (LASCH, 1991, p.229). 

 

Um excesso de permissividade, por estranho que pareça, não atenua necessariamente 

esta impressão. A mesma criança que despreza seus pais por considerá-los fracos e 

hesitantes, que estabelece vínculos frouxos com eles e relega-os sem dificuldade ao 

segundo plano de seus pensamentos, conjura em suas fantasias um outro elenco de 

pais. Posto que estes outros pais representam em boa medida os pensamentos 

inconscientes da criança – projeções de seus desejos inconscientes e dos medos que 

os acompanham _, eles parecem tão vingativos e punitivos, tão terrivelmente 

arbitrários e injustos, quanto os pais reais parecem indefesos, ponderados e brandos. 

O distanciamento da geração mais velha não significa que a criança não forme uma 

vívida impressão de seus pais; significa apenas que suas ideias raramente serão 

testadas em confronto com a experiência cotidiana. As fantasias da criança persistem 

sem ser verificadas; ela inventa uma mãe extremamente sedutora e castradora e um 

pai distante, vingativo e onipotente. Para ela, o mundo é nitidamente dividido entre o 
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poder e a impotência, e todas as questões de justiça e moralidade se reduzem a 

questões de força. (LASCH, 1999, p.229). 

 

Portanto, quando os pais deixam de exercer sua autoridade na educação da criança, 

não diminui a severidade com que o Ego se defronta. Muito pelo contrário, intensifica-a e 

amplia-a, além de distorcer a importância da autoridade para a criança, transformando-a em 

autoritarismo. Distorce também as noções de justiça e moral, apregoando uma liberdade 

falsificada e sem consequências. 

A estrutura familiar com pais presentes no cotidiano da criança possibilita, ainda que 

com variações de modelos de amor, de autoridade, de moral e de justiça, a formação do 

indivíduo em sociedade. Lasch (1991) analisa minimamente, sob a luz da psicanálise, as 

consequências do distanciamento dos pais em relação aos filhos. 

 

No apogeu da família burguesa, a própria estrutura familiar contribuía para que a 

criança superasse estas dificuldades – cuja análise e tratamento, coerentemente, 

pertenciam ao domínio da psicologia patológica. À medida que o contato cotidiano 

com os pais fazia diminuir a intensidade das primeiras fantasias a seu respeito, a 

criança reconhecia sua rivalidade com o pai, voltava sua agressão para fora e 

empreendia na fantasia (e mais tarde, de forma sublimada, na prática concreta) a luta 

para destruir o pai. A estrutura emocional da família contemporânea, porém, cada 

vez mais milita contra este resultado. Os pais permanecem nebulosos e distantes 

demais para desafiar as fantasias primitivas que a criança tece em torno deles. Posto 

que o conteúdo destas fantasias reflete ansiedades geradas por impulsos orais 

sádicos, a criança internaliza os pais não como objetos do amor genital, mas como 

projeções de sua própria destrutividade. Ela não vê o pai como um rival, mas sim 

como um vingador onipotente; quanto à mãe, ela é alternativamente vista como um 

seio e como uma vagina dentada (LASCH, 1991, p.231). 

 

Portanto, independentemente de a criança ter os pais biológicos ou substitutos, se estes 

não exercem a função que a figura paterna de autoridade deve ter, as crianças projetam em 

suas fantasias um Outro como identificação ideal diferente dos pais reais. 

Assim os desenvolvimentos da discussão em torno da família são importantes por 

caminharem na via de polarizar as transformações que ocorreram conjuntamente com a 

transformação estrutural da família no processo de desenvolvimento do capital, revelando as 

consequências do esvaziamento de significado da autoridade parental no desenvolvimento do 

indivíduo.  

Horkheimer (1990) faz uma análise de como, na sociedade burguesa, a formação 

aprendida na família constituía o caráter autoritário e possibilitava, por meio da posição 

econômica e da força física e social, a submissão dos filhos ao pai, produzindo  indivíduos 

obedientes não só aos pais em casa, mas também  na vida pública de hierarquia. Porém:  
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A família muda sua estrutura e sua função tanto de acordo com períodos isolados 

quanto também segundo os grupos sociais. Em especial, ela se transforma de 

maneira decidida, sob as influências do desenvolvimento industrial. As 

consequências do tecnicismo do lar para as relações dos membros da família são 

amplamente discutidas na literatura sociológica. Apesar disso, podem ser 

assimilados traços e tendências da família burguesa, que são indissolúveis do 

fundamento da sociedade burguesa. A educação de caracteres autoritários para qual 

ela é qualificada com base em sua própria estrutura autoritária não pertence às 

manifestações passageiras, mas à estabilidade relativamente permanente 

(HORKHEIMER, 1990, p.235). 

 

No entanto, a família, mesmo com esses traços autoritários, conseguia manter-se como 

núcleo de formação social e esse é um elemento que ela não pode perder. “Ela constituía o 

“embrião” da cultura burguesa, tanto a autoridade era viva nela. Este todo dialético de 

generalidade, especialidade e particularidade se mostra agora uma unidade de forças 

divergentes.” (HORKHEIMER, 1990, p.236). 

Segundo Adorno e Horkheimer (1973), a sociedade contemporânea não é capaz de 

substituir satisfatoriamente as funções exercidas pela família. Se antes: 

 

Sob o peso do pai, os filhos aprendiam a não entender os insucessos em função de 

suas causas sociais, mas ater-se às suas origens individuais e a absolutizá-los como 

culpa, fracasso ou inferioridade pessoais. Quando a pressão era muito dura, e 

sobretudo quando era aliviada pela doçura materna, dela emergiam – no final das 

contas- homens capazes de buscar as fraquezas, quando ocorriam, em si mesmos; 

que, baseados no modelo paterno, tinham formado para si um espírito de 

independência, de amor pela livre escolha e de disciplina interior; que sabiam 

manifestar e praticar tanto a autoridade como a liberdade. Se a família cumpria sua 

função, os filhos adquiriam assim uma consciência, a capacidade de amar e a 

coerência. Tudo isso era produtivo e progressista: e a decadência histórica da família 

contribui, precisamente nesse ponto, para aguçar o perigo da dominação totalitária, 

que aliás tem raízes nas mesmas tendências econômicas que estão destruindo a 

família (ADORNO e HORKHEIMER, 1973, p.221). 

 

 Na sociedade contemporânea, os desenvolvimentos pelos quais a família passou sob a 

herança do liberalismo produzem indivíduos “livres” que seguem qualquer tendência da 

indústria cultural16e tomam qualquer objeto como referencial de autoridade e amor. Com as 

figuras tradicionais entrando em decadência, substituídas por instituições que, cada vez mais, 

abarcam funções sem ter em si tal fundamento.  

 

                                                           
16 A indústria cultural não é planejada para satisfazer os desejos individuais, mas para instituir o desejo; ela não  

satisfaz, inventa algo para satisfazer com base nos desejos irrealizáveis do ser humano. Assim, ela nunca cumpre 

sua promessa, mas a repõe a cada momento. 
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Esse desenvolvimento leva finalmente os indivíduos a se tornarem, na realidade, o 

que havia sido postulado pela teoria do liberalismo rigoroso dos inícios da era 

contemporânea: átomos sociais. Na sociedade industrial tardia, todo indivíduo está 

só: e a expressão que se tornou célebre, a multidão solitária, é um testemunho desse 

fato. De sua relação com o pai, a criança extrai apenas a ideia abstrata de um poder e 

de uma força arbitrárias e sem limites e busca um pai mais forte, mais poderoso que 

o pai real, o qual já não corresponde à velha imagem; em suma, uma espécie de 

superpai, tal como foi produzido pelas ideologias totalitárias. Também o pai é 

substituído por poderes coletivos, como o da classe escolar, o da equipe esportiva, 

do clube, finalmente do Estado. Os jovens manifestam a tendência a se submeterem 

a qualquer autoridade, não importa o seu conteúdo, contanto que ela ofereça 

proteção, satisfação narcísica, vantagens materiais e a possibilidade de desafogar em 

outros o sadismo no qual encontram respaldo a desorientação inconsciente e o 

desespero (...) (ADORNO e HORKHEIMER, 1973, p.222). 

  

Lasch (1983, 1986 e 1991) também aponta que personalidades narcisistas podem advir 

do processo de esfacelamento da família, isto é, um ego fraco que busca se identificar com 

qualquer instituição ou pessoas que lhe ofereçam vantagens de alguma natureza.  

Ainda segundo Lasch (1983), outro fator consequente das modificações no interior da 

família foi o declínio da autoridade dos atores que deveriam substituir o pai no exterior da 

família, sua figura de autoridade. Com a queda da autoridade paterna, o indivíduo também 

não se identifica com os agentes com que iria se identificar normalmente, conforme Freud 

analisou sobre as outras figuras de autoridade posteriores à identificação com o pai. A 

consequência é que se cria um mecanismo de controle muito mais abrangente e perverso, a 

cultura de massas: se não é possível controlar pela autoridade, controla-se controlando o 

desejo. Para que os indivíduos obedeçam sem questionar, o desejo é planejado para ser desejo. 

De maneira que não há confronto e desobediência quanto ao imposto, ao contrário, ele é 

aceito com total renegação e aceitação. Os que, por algum motivo, estão fora do padrão do 

que é pensado como indivíduo na sociedade capitalista, são vistos como sem cultura, sem 

beleza e totalmente à margem do esperado na sociedade de consumo.  

Nesse sentido, a relação da família com outros agentes de controle social é permeada 

por uma crescente permissividade, que a própria sociedade reforça e reproduz pela 

publicidade da cultura de massa.  

À primeira vista, uma sociedade baseada no consumo de massa parece encorajar a 

autoindulgência em sua forma mais evidente. No entanto, estritamente 

considerando-se, a publicidade moderna procura promover não tanto a 

autoindulgência, mas a autodúvida. Ela procura criar necessidades, não satisfazê-las, 

gerar novas ansiedades, em vez de atenuar antigas. Cercando o consumidor de 

imagens de boa vida e associando-as ao fascínio da celebridade e do sucesso, a 

cultura de massa encoraja o homem comum a cultivar gostos extraordinários, a 

identificar-se com a minoria privilegiada contra os demais e juntar-se a ela, em suas 

fantasias, em uma vida de conforto e refinamento sensual. No entanto, a propaganda 

de mercadorias simultaneamente o faz profundamente infeliz com seu quinhão. Ao 
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abrigar aspirações grandiosas, abriga também autodegeneração e autodesprezo. A 

cultura do consumo, em sua tendência central, recapitula deste modo a socialização 

antes proporcionada pela família. (LASCH, 1983, p.222). 

 

As novas formas de socialização proporcionam/reforçam complementarmente a 

permissividade no controle e treinamento do cidadão: “Aqui, mais uma vez, o controle social 

não promove nem auto-indulgência nem auto-crítica culposa, antes infligida por um superego 

moralista, mas ansiedade, incerteza, insatisfação inquieta” (LASCH, 1983, p.223). A aparente 

permissividade camufla um sistema rigoroso de controle, muito mais efetivo porque evita 

confrontos e se faz num jogo tão pérfido de sedução que é prazerosamente aceito.  

A lógica capitalista, na tentativa de recriar a fábrica como uma família, segundo Lasch 

(1983), introduziu nela técnicas para humanizar o local de trabalho, as dinâmicas de grupo, 

numa pseudodemocratização, criticando o modelo anterior de autoridade. Tais técnicas são 

nada menos do que metas para aumentar o lucro e a produtividade, reduzindo os custos. Nesse 

modelo de produção, o trabalhador é abordado como um sócio da empresa e não como um 

estranho ao processo. “O executivo esclarecido encoraja seus subordinados a participar de 

discussões de grupo, a “comunicar” suas necessidade e sugestões à direção, e, até mesmo, a 

fazer críticas “construtivas”(LASCH, 1983, p.226). 

 

A crescente aceitação desta visão, em todos os níveis da sociedade americana, torna 

possível preservar formas hierárquicas de organização sob disfarce de 

“participação”. Ela provê uma sociedade dominada por elites empresariais com uma 

ideologia antielitista. A popularização dos modos terapêuticos de pensamento 

desautoriza a autoridade, em especial no lar e na sala de aula, enquanto deixa a 

dominação sem críticas. As formas terapêuticas de controle social, ao abrandar ou 

eliminar a relação adversa entre subordinados e superiores, torna cada vez mais 

difícil para os cidadãos defender-se contra o Estado, ou para os operários resistir às 

demandas da corporação (LASCH, 1983, p.227). 

 

Assim, a exclusão da autoridade “exige somente conformidade às convenções das 

relações cotidianas, sancionada por definições psiquiátricas do comportamento normal” 

(LASCH, 1983, p.227). O declínio da autoridade nas hierarquias e no poder, da mesma forma 

que no interior da família, não provoca o colapso geral das restrições sociais, mas priva essas 

restrições de uma base racional, não permitindo ao indivíduo sequer pensar que poderia existir 

outro sistema de regras.  
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Em uma sociedade sem autoridade, as ordens inferiores não mais experimentam a 

opressão como culpa. Ao invés, interiorizam uma ideia grandiosa das oportunidades 

abertas a todos, junto a uma opinião inflacionada de suas próprias capacidades. Se o 

homem em posição inferior ressente-se dos que estão acima dele, é só porque 

suspeita que estes violentam os regulamentos do jogo, como ele próprio gostaria de 

fazer, se ousasse. Nunca passa por sua cabeça insistir em um novo conjunto de 

regras. (LASCH, 1983, p.228). 

 

Portanto, a lógica do desenvolvimento capitalista, que iniciou seu processo na fábrica, 

nas relações de trabalho, cada vez mais se modernizou e iludiu o indivíduo com uma ideia 

progressista que contém em si uma autocrítica ao passado e mantém, mascaradamente, a 

humanização numa desumanização cada vez mais violenta, sob o jargão de um modelo ideal 

de individuo. Assim, o declínio da autoridade serve ao propósito de mascarar, sob formas 

mais perversas de domínio, não só a vida pública, mas a subjetividade humana expressa nas 

suas relações com o outro e com ele mesmo.  O indivíduo que foge ao padrão entra em outra 

classificação nos livros de psiquiatria e especialistas em geral.  

Psicologicamente, no indivíduo: 

 

A fúria com o qual o superego pune os fracassos do ego sugere que ele extraia muito 

de sua energia de impulsos agressivos do id, não misturados à libido. A super 

simplificação convencional, que relaciona o superego e o id, o “autodomínio” e a 

“autoindulgência”, tratando-os como se fossem radicalmente opostos, ignora os 

aspectos irracionais do superego e a aliança entre agressão e uma consciência 

punitiva. O declínio da autoridade parental e das sanções externas em geral, 

enquanto de muitas maneiras enfraquece o superego, paradoxalmente reforça 

elementos agressivos e ditatoriais no superego e, assim, torna mais difícil do que 

nunca aos desejos instintivos encontrar saídas acetáveis. O “declínio do superego” 

em uma sociedade permissiva é melhor compreendido como a criação de um novo 

tipo de superego no qual são predominantes os elementos arcaicos. As mudanças 

sociais que dificultam às crianças interiorizar a autoridade parental não aboliram o 

superego, mas simplesmente fortaleceram a aliança entre este e Tânatos – essa 

“cultura pura do instinto de morte”, como Freud o chamou, que dirige contra o ego 

uma torrente de críticas ferozes, impiedosas (LASCH, 1983, p.220). 

 

Lasch (1983) nomeou esse processo de “a socialização da reprodução e o colapso da 

autoridade” segundo os quais: 

 

A “Socialização do operário”. A sobrevivência de qualquer forma de sociedade 

humana depende da produção das necessidades da vida e a reprodução da própria 

força de trabalho. Até recentemente, o trabalho da reprodução, que inclui não só a 

propagação das espécies, mas também os cuidados e a nutrição dos jovens, ocorreu 

em grande parte na família. O sistema fabril, estabelecido no século dezenove, 

socializou a produção, mas deixou intactas outras funções da família. A socialização 

da reprodução – a apropriação das funções de criação de filhos por pais substitutos, 

responsáveis não perante à família, mas perante o Estado, à indústria privada ou aos 

seus próprios códigos de ética profissional. No curso de levar cultura às massas, a 

indústria da publicidade, os meios de comunicação de massa, os serviços da saúde e 
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do bem-estar e ouros agentes de instrução de massas assumiram muitas das funções 

socializadoras do lar e colocou as que restaram sob direção da ciência e da 

tecnologia modernas (LASCH, 1983, p. 193). 

 

Assim, a nova lógica de produção introduziu, no interior da família, modificações nas 

figuras que desempenham determinadas funções, delegando essas funções para as instituições. 

Isso quer dizer que a função em si se modificou em alguma medida, ou seja, não foi a 

delegação a outras figuras que modificou sua essência, mas a delegação a outras instituições 

que não possuíam, em sua natureza, o papel de exercer determinadas funções, o que as 

modificou. A modificação da função em alguma medida também tem consequências na 

formação psíquica do indivíduo. Segundo Lasch (1983), possibilita a formação de um 

Superego frágil, sem grandes resistências ao autoritarismo e ao fascismo, ou sujeitos de 

subjetividade melancólica, narcisista e com patologias diversas.  

Desse modo, as transformações na família não se referem somente a novas concepções 

de diferentes arranjos familiares e às possíveis figuras que vão exercer as funções no 

complexo edípico, mas referem-se também a funções que se alteram quando entregues a 

instituições e que solapam os pais ou responsáveis no exercício de educar e amar uma criança.  

Essa é a grande diferença: ainda que a família se modifique é no interior dela  que 

essas funções - que não precisam necessariamente ser exercidas pelo pai ou a mãe, mas por 

figuras substitutivas, como parceiros ou parentes -  devem ser exercidas. Quando se altera o 

seu exercício fora da família a modificação é consequência.  

Para esses autores citados, a crise da família tem raízes no desenvolvimento do 

capitalismo, que desintegrou a família na sociedade do liberalismo, do consumismo e da 

permissividade.   

Kehl (2003), no artigo intitulado “Em defesa da família tentacular”, afirma a tese de  

que a lógica que criou o modelo burguês de família nuclear instituído no auge do liberalismo 

acabou por destruir suas bases de sustentação.  

 

Mas a lógica que rege a sociedade onde reinava a moderna família burguesa acabou 

por destruir as bases de sua sustentação. Razões de mercado abriram oportunidades 

profissionais para as mulheres e achataram os salários dos pais de família, 

eliminando em grande parte a dependência econômica feminina que sustentava o 

casamento patriarcal. A perda de poder aquisitivo também contribuiu para minar o 

poder dos homens dentro de casa. Por outro lado, a expansão de todos os meios de 

comunicação teve o efeito de explodir o isolamento até mesmo das famílias mais 

conservadoras, minando a condição que garantia a transmissão estável de valores e 

padrões de comportamento entre as gerações. Finalmente – o que foi mais decisivo, 

do ponto de vista da estabilidade conjugal: a democratização das técnicas 

anticoncepcionais possibilitou às mulheres diversificar suas experiências sexuais, 

desvinculando a sexualidade feminina dos avatares da procriação. As mulheres 



81 

 

passaram a incluir a satisfação sexual entre os requisitos para a escolha do cônjuge. 

(KEHL, 2003). 

 

Todos esses aspectos mencionados foram abordados mais especificamente no capítulo 

dois, como transformações concomitantes ao processo de transformação da família. Kehl 

(2003) igualmente caminha na via de ressaltar essas transformações, mas para dizer que não 

são elas as responsáveis pela relação direta que comumente se estabelece entre e a “dissolução 

dos costumes” e a decadência da família nuclear. Para a autora: 

 

A relação entre a dissolução da família patriarcal, hoje, e a correspondente 

“dissolução dos costumes”, pode se dar por duas vias. A primeira delas vai no 

sentido do público ao privado. O modelo de socialização que durante quase dois 

séculos esteve ao encargo da família patriarcal só fazia sentido em sociedades onde 

havia algum tipo de continuidade entre a vida pública e a vida privada, onde os 

valores aprendidos e as restrições impostas aos sujeitos no âmbito da família 

correspondiam a ideais e exigências importantes para o desempenho dos papéis na 

vida pública. A dissolução do espaço público em vários países do Ocidente – que no 

Brasil ganha contornos dramáticos – e a passagem de uma ética da produção para 

uma ética do consumo, entre outros fatores, são os grandes responsáveis pela 

desmoralização da transmissão familiar dos valores, e não o contrário (KEHL, 

2003). 

 

Assim, segundo Kehl (2003), a dissolução da família nuclear burguesa é, na realidade, 

uma degradação do modelo de família que se construiu, ou seja, segundo os padrões de 

família que se idealizou, a família contemporânea vem se degradando. “O desamparo se faz 

sentir porque a família deixou de ser uma sólida instituição para se transformar num 

agrupamento circunstancial e precário, regido pela lei menos confiável entre os humanos: a lei 

dos afetos e dos impulsos sexuais (KEHL, 2003)”. O mal-estar se instala quando se compara a 

família que se construiu ao modelo que foi herdado e seus agentes, tomados por sentimento de 

culpa, não conseguem solidificar a nova estrutura familiar conquistada.  

 

Estamos em dívida com o modelo de família burguesa oitocentista, que as condições 

da sociedade contemporânea não permitem mais que se sustente a não ser às custas 

de grandes renúncias e, provavelmente, grande infelicidade para todos os seus 

membros. Como costuma acontecer a todos os endividados, nós idealizamos a 

fortuna de nossos credores. Tendemos a nos esquecer que família era aquela, e a que 

custo – psíquico, sexual, emocional – ela se manteve, durante um curto período de 

menos de dois séculos, como célula mãe da sociedade. (KEHL, 2003). 

 

E, enquanto novas estruturas familiares foram se constituindo, as transformações que 

as produziram também foram se consolidando, segundo Kehl (2003):  
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Em primeiro lugar, na segunda metade do século XX, a família “hierárquica”, 

organizada em torno do poder patriarcal, começou a ceder lugar a um modelo de 

família onde o poder é distribuído de forma mais igualitária: entre o homem e a 

mulher, mas também, aos poucos, entre pais e filhos. Se o pátrio poder foi abalado, é 

de se supor que algum deslocamento tenha ocorrido do lado das mulheres – a 

começar pelo ingresso no mercado de trabalho, com a consequente emancipação 

financeira daquelas que durante tantas décadas foram tão dependentes do “chefe da 

família” quanto as crianças geradas pelo casal. Com isto, o número de separações e 

divórcios vem aumentando assim como aumenta a idade em que as mulheres vêm 

decidindo se casar – em proporção direta ao aumento dos índices de escolaridade 

feminina. O número de relações conjugais “experimentais”, ou seja, não legalizadas, 

entre jovens, também vem crescendo, em função não apenas da maior independência 

financeira das moças – que se veem em condições de arriscar um pouco mais nas 

escolhas amorosas – quanto em função da liberdade sexual conquistada há quase 

meio século pelas mulheres. Isto nos ajuda a entender o papel tradicional do tabu da 

virgindade, único freio capaz de fazer com que jovens adultas adiassem por tanto 

tempo o início de sua vida sexual à espera do casamento legal e definitivo. Com a 

descoberta e a democratização das técnicas anticoncepcionais, o tabu que sustentava 

o casamento monogâmico (às custas da inexperiência e da frigidez femininas, como 

Freud bem o percebeu) deixou de fazer sentido. Em contrapartida, hoje, o número de 

mulheres que se encontram sozinhas com filhos para criar vem aumentando, assim 

como a gravidez não programada entre as adolescentes. “Casar, ter filhos e se 

separar leva cada vez menos tempo”, escreve Elza Berquó (KEHL, 2003).  

 

Portanto, o que Kehl (2003) denomina de família tentacular vem se construindo a 

partir da busca por satisfação de necessidades e deslocamentos afetivos. Mas encontra 

dificuldades em se manter, porque o tipo ideal de família burguesa permanece no inconsciente 

de seus participes como ideal a se alcançar, expresso quando “pares homossexuais 

reivindicam o casamento institucional; solteiros de ambos os sexos lutam pelo direito de 

adotar crianças e constituir uma família “normal”. A família mudou, mudaram os papéis 

familiares, mas não foi substituída por outra forma de organização molecular” (KEHL, 2003). 

Assim: 

 

A família tentacular contemporânea, menos endogâmica e mais arejada que a família 

estável no padrão oitocentista, traz em seu desenho irregular as marcas de sonhos 

frustrados, projetos abandonados e retomados, esperanças de felicidade das quais os 

filhos, se tiverem sorte, continuam a ser portadores. Pois cada filho de um casal 

separado é a memória viva do momento em que aquele amor fazia sentido, em que 

aquele par apostou, na falta de um padrão que corresponda às novas composições 

familiares, na construção de um futuro o mais parecido possível com os ideais da 

família do passado. Ideal que não deixará de orientar, desde o lugar das fantasias 

inconscientes, os projetos de felicidade conjugal das crianças e adolescentes de hoje. 

Ideal que, se não for superado, pode funcionar como impedimento à legitimação da 

experiência viva dessas famílias misturadas, engraçadas, esquisitas, improvisadas e 

mantidas com afeto, esperança e desilusão, na medida do possível (KEHL, 2003). 

 

Assim, segundo Kehl (2003), não há uma relação direta entre a degradação moral que 

vive a sociedade contemporânea e os novos arranjos familiares, mas essa relação de desiguais 
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se estabelece quando não se educa uma criança e a deixa à mercê de seus próprios desejos 

narcísicos. Para tal atrocidade não é necessário um novo arranjo familiar, pois, no modelo 

ideal burguês de família que se criou, em que a criança reina absoluta como portadora do 

desejo libidinal que a mãe lhe confere sem conhecer limites, também cria um ser cruel e 

frágil. Esse estado de relação se configura como abandono da criança não no sentido afetivo, 

mas no abandono moral, pois os pais que só fazem, nas palavras da autora, “o que os filhos 

consentem” também o abandonam, porque a criança não pode arcar com o critério dos 

adultos. 

 

O abandono sofrido pelas crianças mimadas de hoje – qualquer que seja a 

composição familiar a que pertençam – é o abandono moral. Não é porque a mãe, 

separada do pai, passa muitas horas por dia trabalhando; não é porque um pai 

decidiu criar sozinho os filhos que a mãe rejeitou; ou porque um casal jovem só 

tenha tempo para conviver com a criança no fim de semana. O abandono, e a 

consequente falta de educação das crianças, ocorre quando o adulto responsável não 

banca sua diferença diante delas. Fora isso, sabemos que todos os “papéis” dos 

agentes familiares são substituíveis – por isso é que os chamamos de papéis. O que é 

insubstituível é um olhar de adulto sobre a criança, a um só tempo amoroso e 

responsável, desejante de que esta criança exista e seja feliz na medida do possível – 

mas não a qualquer preço. Insubstituível é o desejo do adulto que confere um lugar a 

este pequeno ser, concomitante com a responsabilidade que impõe os limites deste 

lugar. Isto é que é necessário para que a família contemporânea, com todos os seus 

tentáculos esquisitos, possa transmitir parâmetros éticos para as novas gerações 

(KEHL, 2003). 

 

Nesse sentido, não são os papeis familiares que são insubstituíveis, mas a autoridade e 

a responsabilidade que os adultos devem exercer com as crianças. Esses novos arranjos 

familiares são desestruturados porque seus agentes não conseguem confiar na estrutura 

conquistada. Sua desestruturação “está relacionada à omissão da geração parental em relação 

à educação dos filhos, sejam eles seus consanguíneos ou não” (KEHL, 2003).  

 

É verdade que as demandas pelos direitos constitucionais dos casais homossexuais, 

por exemplo, revelam a tendência a reproduzir os papéis familiares tradicionais – 

pai, mãe, filhos. Só que esses papéis não são mais, necessariamente, desempenhados 

pelas pessoas que, na estrutura de parentesco, correspondem a pai, mãe e filhos. O 

máximo que podemos pensar é que, se existir para a criança alguém que faça função 

paterna e alguém que se encarregue amorosamente dos cuidados maternais, a família 

estruturará edipicamente o sujeito; é dentro dessa estrutura chamada de família que a 

criança vai se indagar sobre o desejo que a constituiu – o desejo do Outro – e vai se 

deparar com o enigma de seu próprio desejo. É nesse percurso que ela vai se tornar 

um ser de linguagem, barrado em relação ao gozo do Outro. Em linhas gerais, isto 

seria suficiente para constituir seres humanos orientados pela Lei que interdita o 

incesto, que é aquela que exige de cada sujeito a renúncia a uma parcela de seu gozo 

para pertencer à comunidade humana. (KEHL, 2003).  
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Portanto, não são necessariamente os pais biológicos que devem desempenhar os 

papéis edipianos. Conforme Kehl (2003), a psicanálise surgiu para estudar os males que a 

família burguesa gerou. O que ocorre na contemporaneidade é que, independentemente do 

arranjo familiar, são os adultos, que deveriam se assumir responsáveis para amar e educar a 

criança, não mais assumem seus papéis, (de)formando adultos sem valores morais e éticos. De 

maneira que as consequências da perda de significado da família são implicações psicológicas 

tanto no indivíduo quanto no que a sociedade concebe como “família”.  

Tanto para Adorno e Horkheimer quanto para Lasch, a família burguesa, ainda que 

com todas as críticas recebidas, minimamente conseguia formar indivíduos para a sociedade 

com sua dinâmica e estrutura. Na linha de estudo desses autores, a queda desse modelo 

“ideal” de família na contemporaneidade indica também o declínio da autoridade na formação 

moral e ética, o que possibilita o surgimento do fascismo, do autoritarismo, sob a justificativa 

de desejos narcisistas individuais.  

Kehl (2003) difere nesse argumento para dizer que não são as transformações na 

estrutura e dinâmica da família as responsáveis pela degradação moral que enfrenta a 

sociedade contemporânea, mas a ausência e a omissão dos pais ou responsáveis pela educação 

das crianças.  

No entanto, as transformações que modificaram a família, consequência da lógica 

liberal burguesa, fizeram deste local de educação humana um lugar que não se oferece mais 

como refúgio ao mundo do trabalho. Os pais e responsáveis pelo educar acreditam-se 

incapazes de se oferecer como modelos e delegam as suas funções antes exercidas.  

Assim, a família na contemporaneidade não se oferece como lócus capaz de formar 

seus próprios partícipes, mergulhada que está numa lógica em que o Estado e outras 

instituições são os responsáveis legais por educar a criança, o que produz consequências nas 

subjetividades contemporâneas. 

A família, conforme Freud, tem centralidade na formação da criança e, se essa família 

se modifica, consequentemente modificados serão também os indivíduos provenientes de sua 

nova forma de educar. O Complexo de Édipo é o responsável pela entrada da criança na 

cultura e, na contemporaneidade, não lhe são ofertados modelos para tão importante fato. Ao 

contrário, são as instituições que se encarregam de socializar a criança.  

A queda da autoridade paterna e social, a identificação e a adesão aos modelos 

produzidos pela cultura de massas, a degradação moral, todas essas decorrências colocam em 

confronto suas forças. No entanto, é necessário retomar as palavras de Adorno (2003): “A 

educação tem sentido unicamente como educação dirigida a uma auto-reflexão crítica” 
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(p.121).  A formação de indivíduos emancipados deve ser o legado da educação.  Portanto, é 

preciso retomar o legado da família como “uma contraforça”, ainda que com traços 

autoritários. Se ela constituía o núcleo de formação social, esse é um elemento que, mesmo 

com dificuldades, deve-se tentar manter. Somente a família, através da relação pais e filhos, 

pode formar o sujeito fortalecido pelas identificações feitas na dinâmica familiar, para resistir 

e dizer não às identificações acríticas com a realidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A família é a ponte responsável pela passagem da criança entre a natureza humana e a 

cultura. É o único local onde o amor e a autoridade se fazem presentes na mesma unidade e 

possibilitam a efetividade da repressão.  

Quando Freud considera o desenvolvimento psíquico individual mediante o social, ou 

seja, quando analisa a formação do aparelho psíquico mediante as interações com a família 

por meio dos cuidadores, ele não está defendendo o modelo de família nuclear burguesa, mas 

se referindo à forma como o indivíduo é formado na e para a sociedade. Os processos de 

repressão e identificação responsáveis, por meio do Complexo de Édipo, pela internalização 

da cultura na internalização da autoridade fazem com que o indivíduo abdique da satisfação 

de seus instintos para viver em sociedade. Conforme dito, quando o pai e a mãe ou substitutos 

cuidam e educam a criança assumem, nesse processo, as figuras que serão destinadas ao amor 

e ao ódio, formando no indivíduo as bases para a vivência em sociedade.  

Contudo, a lógica do capital, que inaugurou um novo mundo e modificou as formas de 

os homens se relacionarem, modificou também a família na sua dinâmica e estrutura, 

obstaculizando-a como lócus de formação humana, designando esta a outros agentes e 

instituições sem fundamento nesse sentido em sua constituição. Assim, a queda da autoridade 

paterna trouxe consequências às identificações posteriores que o indivíduo deveria realizar 

após a primeira identificação com o pai. Quando o indivíduo não mais se identifica com o pai 

como primeira instância, ele passa a se identificar com formas autoritárias e fascistas que o 

iludem com a satisfação imediata de proteção, distorcendo, na realidade, a forma de ele se 

relacionar com o outro, gerando um indivíduo que está no mundo apenas para se satisfazer.  

As transformações na estrutura e dinâmica da família não teriam implicações se, 

mesmo com todas as impossibilidades, ela se mantivesse na posição de amar e educar a 

criança. No entanto, quando a família se esquiva disso, ela abre precedentes para a formação 

de um indivíduo para a sociedade de massas, acrítico e passivo a qualquer mudança. A 

fragilidade na constituição do Superego, não torna o indivíduo sem Superego, muito pelo 

contrário constituí um Superego que distorce a realidade sendo mais severo, mais autoritário 

do que seria, um Superego frágil incapaz de dizer não ao fascismo e ao autoritarismo, que 

sucumbe a desejos narcísicos e esteja mais suscetível à barbárie desde que obtenha vantagem 

de alguma natureza, nem que seja a identificação.   

Assim, este estudo permitiu, desde o primeiro capítulo, com a análise da formação da 

psique humana no grupo familiar, com a compreensão dos processos de repressão e 
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identificação, entender como a família é uma mediação necessária à formação do indivíduo, e 

como as transformações que a modificaram com base na nova lógica de mercado trouxeram 

consequências para o campo das relações da sociabilidade contemporânea, configurando um 

verdadeiro desafio o formar e o educar na contemporaneidade. Levando sempre em 

consideração que a barbárie deve ser evitada, esse deve ser o fim último dos processos 

educativos implicados na família, na escola, nos grupos ou em qualquer instância de 

socialização humana, conforme diz Adorno: “O centro de toda educação política deveria ser 

que Auschwitz não se repita” (ADORNO, 2003, p.137). 

Assim, ainda que a família contenha traços autoritários e possibilite a formação de 

indivíduos não emancipados, é preciso sustenta-la como contra força a uma formação de 

massas e acrítica, pois somente a família como célula germinal da sociedade é capaz pela sua 

dinâmica, possibilitar a formação para emancipação humana. 

Como vimos com Freud, os processos psíquicos que ocorrem na socialização da 

criança no grupo familiar é a porta de entrada para a cultura. Não está se propondo aqui que 

somente a família deva formar o indivíduo até porque não seria isso de todo possível, mas a 

família por sua dinâmica própria e pelo amor que é gerado nela possibilita a formação desse 

indivíduo de Superego forte capaz de resistir ao fascismo ao autoritarismo justamente pelos 

processos psicológicos com base no amor e na repressão. Portanto a família representa assim 

como Adorno e Horkheimer (1973) já assinalaram a contra força e a possibilidade de uma 

sociedade cada vez mais humana.  
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