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Entre os objetivos da psicanálise, encontra-se a liberação das nossas 
ataduras aos conflitos que determinam limitações sintomáticas e afeta-
ções das nossas potencialidades intelectuais e afetivas. No decorrer da 
análise e com base no estabelecimento da transferência, trabalhamos 
um extenso campo de significações que aproximam e,  oportunamen-
te, revelam fulgores de uma verdade do inconsciente que nos estava 
vedada. Nesse trânsito, torna-se necessário o desmantelamento daqui-
lo consignado como a história vivida, suas memórias, que saberemos 
colocar sempre sob o título de “lembranças encobridoras”, e o questio-
namento dos afetos enlaçados às figuras significativas dessa história.

Esse enfoque, que se sustenta no conceito psicanalítico funda-
mental da primazia da realidade psíquica sobre a realidade, encontra 
limites que têm a ver com a realidade traumática quando ela, em uma 
ação insidiosa, organiza nos sujeitos-vítimas o predomínio absoluto 
da destrutividade.

A compreensão do sujeito em psicanálise abarca as qualidades do 
ser em sociedade. Sabemos, a partir de Freud, da importância do outro 
na constituição do psiquismo, relevância que chegaria a um extremo 
em sua prioridade, mais tarde, com os desenvolvimentos de Lacan e 
de outros autores pós-freudianos. Assim, a partir de Lacan, falamos do 
Outro como aquilo que, “anterior e exterior ao sujeito, não obstante, o 
determina” (Chemama & Vandermersch, 2004, p. 488). 

Custa, sim, persistir na tarefa,
no duro exercício de ser homem

e de cantar a um tempo que nos cega
Walter Ortiz y Ayala, Hombre en el tiempo



Ao mencionar a “realidade” externa, o material, torna-se necessá-
rio destacar que só é possível falar dela em termos de observação de 
fatores chamados “objetivos” (apesar de as aspas se fazerem presentes 
para qualificar como suspeita qualquer qualidade objetiva-objetivá-
vel). Como tão bem mostrou R. Akutagawa, no seu conto Dentro do 
bosque, levado ao cinema pelo diretor Akira Kurosawa com o título 
Rashomon3, a realidade do que acontece (no conto, trata-se de uma 
morte) pode ser experimentada e explicada de maneiras diferentes de 
acordo com as diversas perspectivas dos espectadores, testemunhas do 
fato. Não existe possibilidade de relato de acontecimento objetivo, já 
que todo relato está atravessado pela subjetividade de quem é protago-
nista ou testemunha. A importância da relatividade da documentação 
da realidade -e ainda do testemunho- é atualmente um tópico central 
para historiadores, antropólogos, sociólogos etc. Nessa linha, as disci-
plinas científicas e artísticas adotaram a perspectiva psicanalítica da 
preeminência da realidade psíquica, priorizando a concepção de uma 
realidade construída, confrontada com uma realidade material que se-
ria, como tal, incognoscível e, portanto, interpretável.

Isso não quer dizer que a realidade seja negada no sentido ma-
terial; fatos como o   nascimento e a morte, e as possibilidades reais 
de manter a vida ou, pelo contrário, favorecer a morte. Esses fatores 
mostram-se historicamente determinados pela organização política 
da sociedade, a reiteração -repetição- da organização de núcleos hu-
manos dominantes que podem subjugar a existência de outros núcle-
os humanos por razões expostas conscientemente, como de prepon-
derância racial, cultural, religiosa, econômica, territorial etc., mostra 
a validade da preocupação freudiana, exposta em grandes textos 

3. Akira Kurosawa, 1950.



(Além do princípio do prazer, O mal-estar na cultura, O homem Moi-
sés e a religião monoteísta) e em sua velhice de ilusões perdidas, seu 
pessimismo final em relação às possibilidades da espécie humana. 
As duas guerras mundiais que tiveram Freud como testemunha dei-
xaram pegadas inevitáveis em seu pensamento e em sua teorização, 
e seus aspectos ainda hoje em dia são adotados por pensadores que, 
a partir de outras disciplinas, procuram esclarecer os fenômenos de 
transformação social, em uma época como a atual, que foi caracteri-
zada como a “vertigem civilizatória” (Viñar, 2002, p. 163). 

Entre a sociedade industrial e a sociedade de consumo, passa-
ram-se apenas dois séculos. Nesse lapso e com um ritmo de acele-
ração maior nos últimos 50 anos, a concepção das classes sociais, do 
trabalho e dos bens valorizados mudou de forma radical, ao mesmo 
tempo em que a rapidez das mudanças obstaculiza as possibilidades 
de refletir, compreender e moderar seus efeitos.

Para a psicanálise, é imprescindível nutrir-se do diálogo com outras 
disciplinas para poder se aproximar da compreensão de fenômenos 
sociais que, a partir da realidade, incidem nas subjetividades. Variá-
veis socioeconômicas, culturais, bem como macro acontecimentos 
traumáticos como sujeição a regimes de força, governos ditatoriais 
com seus métodos de tortura e ataque generalizado às liberdades 
individuais, guerras, catástrofes em geral -naturais ou provocadas- 
colocam em xeque as possibilidades de conformação psíquica e sua 
estabilidade.

No marco do capitalismo global, a mão invisível do mercado, ex-
tremando as propostas neoliberais, condiciona a organização dos Es-
tados a extremos que levaram a uma radicalização das diferenças de 
classe e a um crescimento desproporcional da pobreza: populações 
enormes são excluídas não apenas dos benefícios da sociedade cujas 
margens expandem, senão inclusive da possibilidade de sobrevivên-
cia. As condições de vida no contexto das populações cronicamente 
empobrecidas conformam um sistema traumático sustentado pela 
realidade, através do tempo, que incide nas pessoas que não só consi-
deramos carentes mas também estruturalmente alteradas pelos fato-
res externos. Se fizéssemos um exercício de extrapolação de concei-
tos psicopatológicos para o social, seria correto dizer que estamos em 
um sistema perverso que, do ponto de vista político (democracia), 
promete a igualdade, mas que, a partir da organização econômica, 
através da distribuição do capital, desmente a promessa. Se gerações 
de seres humanos estão condenadas à exclusão dos benefícios que 
outros têm, a palabra igualdade deve ser lida como uma falácia. Es-
sas populações excluídas constroem culturas de exclusão, frequente-
mente em oposição aos núcleos centrais da sociedade, cujo território 
compartilham, sem no entanto ter acesso aos seus benefícios.

Zigmunt Bauman (2011) analisa como a população pobre na so-
ciedade de consumo foi acuada na significação de inimigo. A pobreza 
sempre existiu, já que não foi alcançada uma organização verdadei-
ramente justa, mas, por exemplo, na etapa histórica anterior à atual, 



que Bauman chama de “sociedade de produtores”, os pobres constitu-
íam um conjunto de trabalhadores potenciais, uma mão de obra dis-
ponível, parada momentaneamente; nesses termos, a circunstância 
da pobreza não privava o sujeito de dignidade -poderia-se dizer que 
participávamos de uma ética da pobreza.

Na atual sociedade de consumo, os pobres foram despojados da 
dignidade da expectativa de integração trabalhista; de fato, a pala-
vra “marginalidade” surge, de acordo com esse autor, com o final da 
Guerra Fria. Nesse contexto, no Ocidente, os temores de uma ameaça 
exterior são deslocados para um inimigo interior que tem por nú-
cleo aqueles que não têm o que o consumidor médio tem e podem 
sentir inveja e desejo de possuir os mesmos benefícios, as mesmas 
vantagens e inclusive os mesmos objetos inúteis; os pobres, então, 
representam uma ameaça, e Bauman acrescenta:

… os perigos que acarretam dominam a percepção que se tem deles. Esses pe-
rigos são tão variados como eles. Vão desde a violência aberta, o assassinato 
e o roubo à espreita em cada rua escura, até o incômodo e a vergonha pro-
duzidos pelo panorama da miséria humana ao perturbar nossa consciência. 
(Bauman, 2011, p. 159).

As pessoas nascidas em condições de pobreza extrema são em-
purradas à marginalidade, que funciona como um receptáculo cria-
do para sustentar “a imagem de uma categoria inferior: gente cheia 
de defeitos que constitui um ´verdadeiro problema social´” (Bau-
man, 2011, p. 9). A construção do inimigo a partir da observação das 
diferenças (raça, cor, religião ou possibilidades) é uma desgraçada 
repetição, observável no curso da história da civilização. Pareceria 
que sempre existiu a possibilidade de integrar o grupo dos “conde-
nados da Terra” -como Franz Fanon denominou as populações co-
lonizadas- e que nestes tempos, no Ocidente, esse é o lugar ocupado 
pelos pobres. Na paralisia política para resolver esse terrível proble-
ma social, está em jogo a existência de uma porcentagem enorme 
da população mundial, drama que o psicanalista León Rozitchner 
define assim:

trata-se (…) de uma forma de morte histórica que trunca a vida das crianças, 
embrutece os adultos e os condena à abreviação da existência, ao fracasso, à 
doença, à solidão, ao medo e à loucura. (…)Essa forma de morte histórica 
que inunda a vida coletiva não é um fato do acaso; está tecida em cada ponto 
da trama da estrutura capitalista (…) porque tem a extração e o consumo da 
vida alheia como a substância da qual, brutal e necessariamente, se nutre. 
(Rozitchner, 2003, p. 216).

Adotando esses elementos da realidade, poderíamos dizer que 
o psicanalista deve pensar em duas categorias de trauma: um, de-
signável às condições de pertencimento social, em que o marco de 
miséria econômica define limitações do desenvolvimento em todas 
as áreas, e outro, que designamos de modo exclusivo aos efeitos do 
desejo inconsciente na estruturação psíquica. O primeiro, ou seja, a 
sustentação da situação traumática de viver em condições de pobreza 
extrema, deve ser entendido como uma afetação global sobre as pes-
soas, submetidas ao que Agamben chamou de experiência de desu-



manização. Em uma acertada referência, Duschatzky e Corea (2002) 
expressam: “Em que ponto deixa-se de ser humano? Esse é o único 
ponto verdadeiramente em jogo em uma situação extrema” (p. 73). 
As autoras destacam que a tese de Agamben a partir da experiência 
de Auschwitz é que só o ser humano pode perder sua humanidade e 
também atacar a humanidade de outro: só o ser humano pode desu-
manizar e se desumanizar.

Creio ser oportuno intercalar aqui uma reflexão inconclusa so-
bre um escritor uruguaio e um fragmento do seu mundo literário. 
José Fonseca ficou conhecido como escritor aos 58 anos, por meio 
da publicação do seu romance Sucios, que obteve, em 2009, o Prê-
mio de Narrativa da Prefeitura de Montevidéu. Tudo o que o leitor 
pode saber sobre ele são essas lacônicas referências, que seu editor 
escreve na contracapa dos seus livros, que até 2013 eram dois: Su-
cios (romance) e Flores de baldío (contos). Ali ficamos sabendo que 
Fonseca esteve encarcerado como preso político entre 1972 e 1982, 
que depois foi viver em uma zona suburbana e que não aceita dar 
entrevistas para jornalistas. Do ponto de vista literário, destaca-se a 
solvência da sua escrita, que retrata de maneira convincente e acrítica 
um mundo marginal, onde os personagens vivem peripécias próprias 
da sua realidade cotidiana, ou seja, trata-se de duros retratos de vidas 
supranumerárias ou, nas palavras de Bauman (2005), “vidas desper-
diçadas”. O mundo de ficção desse escritor descreve uma realidade 
que penetra no conhecimento do que acontece nos territórios das 
favelas no Brasil, nas “villas miseria” na Argentina, nos “cantegriles” e 
assentamentos precários do Uruguai; universos que se organizam em 
torno da produção dos restos do consumo de outras classes sociais; 
proliferam ali o tráfico e o abuso das drogas mais baratas e nocivas, 
da prostituição mais violenta e desesperada como única alternativa, a 
escuridão do isolamento na ignorância, a promiscuidade potenciali-
zada pela aglomeração, a carência de espaços de intimidade, a ausên-
cia de esperança na possibilidade de mudança e o depreciado valor 
da vida própria e alheia. Pessoas tão condicionadas pelas circunstân-
cias do seu nascimento que parecem contar somente com a liberdade 
da morte. Nesses retratos também nos aproximamos disso que, com 
referência a outro contexto, Daniel Gil (2008) chamou de “um novo 
tipo de subjetividade” (p. 18). Certamente a vida em condições de 
exclusão não pode ser considerada um fenômeno novo em termos de 
qualidade, mas sim em quantidade, como um tumor crescente que 
danifica a própria essência da socialização humana.

O tratamento literário que Fonseca faz dos seus personagens, des-
sas “flores de terreno baldio” que mostram cabecinhas efêmeras entre 
os resíduos do lixão, restitui a esses personagens dimensão subjetiva 
-ficção que ilustra a realidade. A literatura, como disciplina artística, 
aqui dá exemplo de discurso que não apenas mostra, mas também 
habilita a pensar; descobre, como muitas vezes faz o psicanalista que 
se encontra em tarefas de difusão ou de interlocução com outros, 
favorece a canalização de olhares sobre a complexidade da realidade, 



buscando resgatar o sujeito -espectador destes tempos de consumo- 
da fascinação e da letargia ante o sofrimento do semelhante. Assim 
a arte e a psicanálise e outras disciplinas se encontram e confluem 
no trabalho de sacudir o sujeito da pós-modernidade, que, como diz 
Dejours (2006), é um sujeito que tende a banalizar a injustiça social. 
Sujeito que o autor citado define com três itens: “1) Indiferença para 
com o mundo distante; 2) Suspensão da faculdade de pensar, substi-
tuindo-a pelos recursos do discurso econômico dominante; 3) Aboli-
ção da faculdade de julgar e da vontade de agir coletivamente contra 
a injustiça” (citado por Carpintero, 2007). Em destaque no livro de 
contos Flores de baldío de José Fonseca, há um relato em que a extre-
ma crueldade da miséria econômica se entrelaça com a crueldade da 
perversão, compreendida de um ponto de vista psicopatológico-psi-
canalítico, como a destituição subjetiva do outro. Outro que perde a 
entidade de semelhante para ser, pelo contrário, coisificado, anulado 
em sua condição de ser humano.

No conto “Verbenas moradas”4 (Fonseca, 2011, p. 88) Silvia e 
Bruno, irmãos de 18 e 14 anos, respectivamente, aproximam-se, ca-
minhando, da entrada do parque, aonde não haviam ido por alguns 
dias por causa das chuvas. Combinam de se separar e de voltar a se 
encontrarem ali. Silvia tentará ganhar algum dinheiro afastando-se 
dos “pontos” já designados a outras prostitutas estáveis. Bruno entra 
no parque, talvez ele também possa fazer “alguns trocados”; Silvia 
lhe recomenda que volte pelo mesmo caminho, que depois irão jun-
tos comprar maconha. Já nos parágrafos iniciais desse conto breve, 
tendo como pano de fundo o dia luminoso, anunciam-se os riscos a 
que os protagonistas estão expostos: “cuidado com o cara da van azul, 
que é meio estranho” e “volte pelo mesmo caminho, para a gente não 
se perder” indicam em palavras os riscos e os precários cuidados da 
irmã mais velha. Bruno segue sua rota pelo parque e se senta em 
um tronco. Um cliente chega (um homem de meia idade que passa 
de carro, observa o rapaz, volta, para), chama Bruno, a transação é 
concretizada e 100 pesos5 entram no bolso de Bruno. Mas a cena não 
foi secreta e três adolescentes que estão rondando por ali veem, se 
aproximam e lhe exigem o dinheiro. Aprendizado rápido das regras 
do mundo da prostituição e da extorsão, somente essa exigência mo-
tiva a aproximação de Bruno, que pretende defender o seu dinheiro.

Bruno tenta sair correndo, mas Brian lhe dá um golpe com a perna e o joga 
no chão. Chutam-no enquanto ele cobre o rosto com os braços. Um deles 
mete a mão no seu bolso e tira os cem pesos. Outro pega um pau e bate na 
sua cabeça, no peito, nos braços. Bate com vontade.
-Peraí, irmão, assim você vai matar o cara- diz Brian.
-De uma vez só. Assim não anda com historinha.
-É um garoto, vai com calma.
Quando param, percebem que não se move. (…) Agarram-no pelos pés e 
pelas mãos e o levam à parte inundada. Jogam o corpo ali, sobre uns arbustos 
rasteiros, e vão embora. (Fonseca, 2011, p. 91).

4. N.T.: Verbenas lilases.
5.. N.T. Cerca de R$ 10.



Uma leitura literária da realidade pode mostrar assim, em poucas 
pinceladas, um quadro que contém história de gerações por trás do 
recorte de um momento na vida de alguns personagens. Desde o iní-
cio do conto, a preponderância do dinheiro necessário, do dinheiro 
que falta e que é preciso conseguir com os meios disponíveis, ocupa 
o centro da cena de entrada dos irmãos no parque. Eles não contam 
com outras ferramentas que não sejam os seus corpos, ou não sabem 
que poderiam contar com outras ferramentas. Para os efeitos da rea-
lidade da história (da História também) essa diferença é irrelevante. 
O acesso ao conhecimento nas populações vulneráveis sofre forte in-
terferência das urgências das operações necessárias para sobreviver. 
Por outro lado, é extremamente difícil sair do habitat de pertenci-
mento e ter acesso a outras formas de conhecimento e exploração 
de recursos para a obtenção dos meios econômicos necessários para 
subsistir. A substituição geracional nas mesmas condições extrema as 
possibilidades de perpetuação, ao mesmo tempo em que a urgência 
de viver acelera, frequentemente, a chegada da morte. Assim, assisti-
mos, no conto de Fonseca, a um crime formal: Bruno é assassinado a 
pancadas pelo garoto que segura o pau, e seu corpo é jogado em um 
canto inundado, tratado por seus executores como coisa, resto, lixo. 
Mas se pensarmos em Bruno e em sua circunstância como represen-
tante, símbolo de tantos outros jovens que, nascidos em condições 
de extrema pobreza, não chegam à vida adulta, podemos localizar 
a sociedade inteira representada pelos três rapazes que o assaltam e 
matam, porque foi a sociedade em seu conjunto que o colocou ali, 
no canto do parque onde encontrou a morte. Tanto Bruno como os 
assaltantes podem ser reconhecidos em planos de desumanização na 
apreciação de si próprios e dos outros. A cena do assalto a Bruno, 
em sua brevidade efetiva, lembra O Senhor das moscas de William 
Golding6, onde assistíamos à transformação violenta de um grupo de 
crianças que haviam ficado sozinhas em uma ilha depois do acidente 
do avião que as transportava. Ali podíamos descobrir -nas palavras 
do autor- “a escuridão do coração do homem”: amarga metáfora da 
qualidade do ser humano sem regras e normas ordenadoras que fun-
cionem como diques protetores.

Os personagens do conto “Verbenas moradas” mostram-se tam-
bém em um ambiente carente de representações de normatividade e 
proteção, expostos à violência prestes a eclodir. Os personagens adul-
tos não são figuras protetoras, o relator nos mostra dois: o “cara es-
tranho” mencionado por Silvia, potencialmente perigoso, e o homem 
“de meia idade” que transa com Bruno.

A cena é a seguinte: 

Um homem de meia idade desce, olha distraído e passa perto dele. Quando 
volta, olha para ele com decisão. Bruno sustenta o olhar. 
-Finalmente um dia lindo.
-Sim, finalmente.

6. Obra de William Golding de 1954.



-Você vinha caminhando com a moça que está aí fora na rua?
-É minha irmã.
-Parece mais velha que você.
-Tem dezoito anos.
-E você?
-Catorze.
-E o que está fazendo aqui, sozinho?
-Esperando por ela. E de repente, se puder, faço algum dinheiro.
-Você é bem dotado?
-Nada mau.
-Quanto é?
-Cenzinho.
-Vamos.
Saem andando em busca de um lugar escondido. O homem vai na frente, e Bru-
no, atrás. Quando encontram, Bruno abre a braguilha e deixa que o cara faça. 
Depois cobra os cem pesos e volta a se sentar no tronco. (Fonseca, 2011, p. 90).

Como pensar nesse “homem de meia idade” -que bem poderia ser 
um frequentador de consultório de psicanalista- sem escorregarmos 
nem na condenação moral nem na condescendência simplificadora? 
As perguntas que se impõem a mim sem  encontrar respostas salva-
doras têm a ver com os limites que nos permitem ou nos impedem de 
falar em perversão, e ao mesmo tempo em que expresso isso penso: 
o que o diagnóstico, ou a etiqueta, solucionaria? Talvez as detecções 
psicopatológicas nos deem um certo alívio, respiros momentâneos 
durante o naufrágio, a angústia detonada pelas aproximações com a 
“escuridão do coração do homem”, escuridão que também podemos 
chamar de debilidade, fragilidade, miséria e desamparo.

Para colocar ordem na confusão é que são instituídas leis, e elas, 
mesmo que com imperfeições, organizam. No breve diálogo entre o 
homem e Bruno, fica explícito que o rapaz tem 14 anos, ou seja que 
o homem sabe que Bruno é menor e, no entanto, fecha com ele um 
acordo sexo-dinheiro. E isso, do ponto de vista da lei, é um delito. Do 
ponto de vista psicanalítico, teríamos que considerar a transgressão de 
fronteiras geracionais como elemento fundamental de ataque ao orde-
namento simbólico em busca do gozo; para o homem de meia idade, 
Bruno não é considerado em sua qualidade de menino, senão que é 
usado -em significação metonímica- como objeto parcial de satisfação, 
como elemento vivo para a encenação do seu fantasma pessoal.

Vemos ao longo do conto como a qualidade de humano de Bruno 
se apaga nas mãos do homem de meia idade, primeiro, e dos pares 
que o atacam depois. Eles são quem concretizam o assassinato de 
Bruno, mas sua morte já estava pré-anunciada pelas circunstâncias 
do seu existir de 14 anos em condições de desumanização.

Alicia é uma jovem que chega à análise enviada pelas autoridades da 
casa de proteção onde se encontra internada desde os 14 anos por 
decisão judicial. A história de Alicia diz que é a mais velha de cin-
co filhos de um casal que se separou quando ela tinha 11 anos. O 
pai, alcoólatra, abusava da menina. A mãe decidiu deixar Alicia sob 
a tutela do pai e se mudou para outra casa com seus quatro filhos ho-
mens. Quando tinha 13 anos, ficou grávida, e o pai se encarregou de 



conseguir os comprimidos necessários para lhe provocar um aborto. 
Pouco depois desse fato, Alicia denunciou o pai, e ele, frente à pers-
pectiva iminente da prisão, se suicidou. A mãe acusou Alicia de ser 
responsável pelo fato de que os seus irmãos haviam “perdido o pai”.

A família de Alicia morava em uma região humilde, mas integrada 
às normas da comunidade, na periferia de uma cidade; os adultos 
da história trabalhavam de modo regular, os filhos frequentavam os 
centros de estudo correspondentes à sua idade e se mantinha, na lin-
guagem da mãe, a palavra combinada pelo laço social: “Perder o pai” 
é uma frase que acende, no sujeito que escuta, a lâmpada triste do 
luto, os sentimentos de solidariedade, inerentes à identificação com 
essas crianças órfãs que todos somos em nossa formação básica de 
sujeitos falantes e que conhecemos de modo dilacerante no impacto 
da morte de um pai amado. Crianças órfãs, pai perdido: a mãe de 
Alicia recorre a essa imagem para sacudir de si as marcas de toda 
responsabilidade possível e colocar a filha no lugar de ré. A pergunta 
que se impõe é: esse era um pai?

Vivemos num mundo em forma de mãe! A sala, sua casa ou seu apar-
tamento podem ser um espaço materno. Aliás, o contexto em que se 
vive também é um sistema que pode servir de mãe, boa ou má. Desde 
sempre, chama-se a universidade de Alma Mater. A Igreja, claro, é 
nossa Santa Mãe, e também a pátria, a Mãe-Pátria. A viagem ao cen-
tro da Terra é, naturalmente, uma viagem no corpo da mãe. (Leclaire, 
2000, p. 277).

O lugar de mãe adquire na cultura ocidental, como herança das 
antigas religiões agrárias e graças ao cristianismo, uma valorização a 
priori grandiosa que os ditados populares adubam cotidianamente.

Apesar das oscilações históricas na valorização da mulher, a função 
que lhe cabe na reprodução destacou ali um plus ao longo dos séculos. 
A antiga deusa Deméter, honrada representante da fertilidade da terra, 
a mãe gestante e nutriz venerada a cada primavera, verá transformada 
sua imagem pagã, inspiradora de sabás orgiásticos, na imagem pura e 
aperfeiçoada da mãe virgem que o cristianismo entronizou em Maria, 
liberando-a dos excessos e das debilidades do desejo.

A pluralidade politeísta é anulada na antiga frase repetida ao lon-
go de séculos de monoteísmo: “Mãe, só tem uma”..., e assim a mãe, 
por uma perspectiva cristã, condensa a perfeição de ser o recipiente 
escolhido por Deus. Mãe única para um Deus Único (mesmo no des-
locamento da sua condição tripartite). Sem deixar de lado a biologia, 
já que disso dependeu a conservação da espécie, é a cultura que situa 
a maternidade em espaço de privilégio. Em alguns períodos históricos 
e/ou em determinados estratos sociais, foi ou ainda pode consistir no 
único atributo de valorização para a mulher, um modo de reconheci-
mento social, uma forma de acesso a precários benefícios econômicos 
e inclusive, em alguns casos, uma maneira de construir identidade.



Do ponto de vista biológico, a mãe é quem dá a vida e, do ponto 
de vista cultural, as características da indefensibilidade do bebê hu-
mano -que demanda um longo período de apego à mãe para o seu 
desenvolvimento- determinam que seja considerada o objeto prote-
tor natural, aspectos que reforçam a valorização da mulher-mãe. No 
entanto, no caso de Alicia, tanto à sua analista como a mim o que nos 
chamou a atenção foi que os integrantes da equipe interdisciplinar 
encarregada de procurar soluções práticas para a mocinha insistis-
sem na proposta de que voltasse a morar com a mãe.

A orientadora social da instituição que tutela Alicia tentou “refa-
zer o vínculo” entre a jovem e sua mãe. Conversou várias vezes com 
ela e insistiu periodicamente com Alicia para que aceitasse “fazer as 
pazes” com a sua mãe. “É a sua mãe!” é o argumento final à negativa 
da jovem. “Essa mãe entregou sua filha ao pai, entregou-a sabendo 
que era estuprada”, recorda a analista.

 Mas a mãe fala e diz palavras que se tornaram poderosas, ainda 
que estejam vazias de conteúdo, fala de “perder o pai”, e essas palavras 
parecem obturar a consideração das características do pai do qual se 
fala e das condutas de abandono da mãe. Uma tendência obnubilante 
cobre a racionalidade de quem escuta.

A insistência nos benefícios de “fazer as pazes com a mãe” tem 
efeitos, uma vez que também chega a Alicia o mito da sacralidade 
materna. Então pensa que pode estar errada. É possível que a mãe 
tenha razão, e que ela, Alicia, seja a responsável por tudo o que acon-
teceu, culpada de ter separado os pais, culpada de ter roubado o 
homem da mãe, culpada de ter sido a mulher do pai, de ter ficado 
grávida, de ter traído o pai, de ter provocado a morte do pai, de ter 
causado a orfandade dos seus irmãos...

Sim. O Complexo de Édipo atravessa a história de Alicia, o que 
nos mostra a eficácia transcultural da visão freudiana, mas nessa 
versão encontram-se alterações determinadas pela falha simbólica, 
porque os adultos extraíram do relato apenas a crueza argumental do 
incesto sem constelação metafórica, sem censura, sem lei reguladora. 
Os pais, inscritos no revés da moeda neurótica, trataram sua filha 
como coisa e a submeteram ao arbítrio dos seus desejos incestuoso-
mortíferos, garantindo assim a efetividade do trauma.

Espera-se que a psicanálise iniciada, através da reinserção da 
palavra ordenadora, liberte Alicia. A analista está ali para recebê-la, 
para escutar e nomear. E também para sustentar a desmontagem 
do incorporado em uma breve vida onde o ódio prevaleceu sobre o 
amor. Analista e paciente indicarão as aproximações à verdade do in-
consciente, essa verdade que dará nome ao desejo sexual incestuoso 
e ao desejo parricida, e -em aparente paradoxo- que lhe permitirá as-
sim liberar-se -precisamente- dos laços mortíferos do desejo parental.

Perguntas múltiplas se abrem em relação às possibilidades de organi-
zação psíquica de pessoas que, como Alicia, foram desde criança ví-
timas da violência. A organização estrutural com base no equilíbrio 
entre as forças pulsionais e a repressão aparece questionada pelo peso 



da realidade experimentada. O fracasso do mecanismo da repressão 
evidenciado pela  passagem ao ato do incesto por parte dos adultos 
vai ter, inevitavelmente, efeitos na organização psíquica dos filhos? A 
repetição vai se impor? Uma das principais inquietudes da analista de 
Alicia repercutia as interrogações da paciente: poderia ela se diferen-
ciar dos pais? Ser diferente para seus filhos? Não repetir a história? 

A analista se interroga sobre as possibilidades de reinvenção-
transformação em uma subjetividade precocemente arrasada pela 
tragédia e seus efeitos traumáticos.

A psicanálise nos ensinou o valor estruturante da sexualidade. É 
na interação com o outro, a partir do despertar da pulsão, que será 
escrita a rota do desejo, marcando, instrumentando para a vida a par-
tir do desejo do outro. Desejo que veiculará o inconsciente (excessi-
vo, enigmático) representável e não representável. Aí o sentido de 
entender a sexualidade, na psicanálise, como elemento traumático 
e ao mesmo tempo instituidor do inconsciente. O excesso inevitável 
do encontro entre o adulto e o infans será marca de amor e marca de 
ausência, investimento imprescindível para constituir-se sujeito.

O uso que um adulto pode fazer de uma criança para o seu prazer 
sexual será, pelo contrário, expressão de desejo de morte, tentativa de 
aniquilação da qualidade de sujeito do outro, coisificação que marca 
caminhos de dessubjetivação, alienação. Se os adultos que coisificam 
a criança são seus pais, aqueles humanos de quem a criança esperaria 
proteção e cuidados, o ato acrescenta fatores enlouquecedores para 
o sujeito.

O lugar dos pais, como sustento da família patriarcal, modelo es-
tandardizado até a segunda metade do século XX, é a primeira coisa 
que se evidencia como questionada, falha e/ou pervertida nos relatos 
antecedentes: o lugar dos pais de Bruno aparece no relato fornecido 
precariamente pela irmã. No relato de Alicia, as funções paterna e 
materna estão distorcidas: os pais perverteram a função, substituindo 
o amor e a proteção pela intromissão e pelo desamparo.

 O filósofo Dany-Robert Dufour (2007) afirma que “nas nossas 
sociedades, diante dos nossos olhos, está acontecendo uma mutação 
histórica na condição humana” (p. 31). Esse autor fala de um pro-
cesso de dessimbolização, que em nível do sujeito, implicaria falhas 
em termos da constituição do superego; por um lado, perda, priva-
ção dos ideais do ego, por outro, de forma complementar, “queda do 
superego em sua face simbólica, ali onde se inscreve a lei” (Dufour, 
2007, p. 120). As falhas no superego, em consonância com uma al-
teração global da constituição psíquica, poderiam ser uma forma de 
entender o procedimento dos personagens adultos dessas histórias. 
Adultos mergulhados na satisfação primária dos seus impulsos em 
desconsideração do outro e sem uma desconexão do princípio de re-
alidade. O suicídio do pai de Alicia não parece ter sido estimulado 
pela culpa, mas sim em evitação do castigo proveniente da aplicação 
da lei. A mãe de Alicia também acrescenta aos atos de violência e de-
samparo a ausência de senso de responsabilidade e culpa. No relato 
de ficção, o ato de esconder o corpo de Bruno por parte dos jovens 
assassinos acontece de forma imediata ao homicídio, e ele se inscreve 
com terrível naturalidade na rotina dos personagens. 



Serão eles, adultos e jovens, exemplos de um porvir que se afasta 
da organização neurótica para, no afrouxamento do laço simbólico, 
abrigar a primazia das organizações psicóticas e perversas?

Entre os elementos que a sociedade pós-moderna parece estar des-
considerando, encontram-se transformações fundamentais nas 
condições de organização do psiquismo. São aspectos sobre os 
quais a perspectiva da psicanálise tem muito a dizer e, se as cir-
cunstâncias permitem, também a contribuir, não somente a partir 
da observação das mudanças nas subjetividades, favorecida pela 
prática da psicanálise individual, senão a partir da intervenção em 
nível comunitário e em interlocução com outras disciplinas, em di-
álogo com todas as produções reativas à passivização sobre a qual 
fala Dejours; passivização promovida pela letargia narcisista para a 
qual somos convidados pela cultura do consumo. Hoje a promoção 
da psicanálise funciona através da inclusão do psicanalista no meio, 
com duas metas no horizonte. Por um lado buscar incidir na in-
terposição do pensamento à ação, em uma reflexão compartilhada 
sobre as condições de subjetivação nas nossas realidades sociais. 
Por outro lado, simultaneamente, a inclusão ativa na sociedade do 
nosso tempo nos permite continuar a sustentar a psicanálise em 
sua dimensão de pensamento questionador, não funcional ao es-
tabelecido, mas sim impulsionador, no caráter de “peste” que seu 
fundador quis lhe dar.

Resumo

Este trabalho é um exercício de interdisciplina, no sentido de que é 
importante manter a teorização psicanalítica aberta à interlocução 
com as chamadas “ciências do homem” e com as disciplinas artísti-
cas, gerando uma permeação que resulta em contribuições mútuas. 
O texto busca se aproximar de alguns efeitos que a realidade social 
traumática pode ter sobre a estruturação psíquica, diferenciando -e 
aproximando- trauma social da noção de trauma fundante ou or-
ganizador, formulações que são familiares para nós em psicanálise. 
Também tenta reproduzir algo do que é observável nas transforma-
ções sociais geradas pelas mudanças culturais das últimas décadas 
e em seus efeitos em populações carentes. Transformações culturais 
que indicam um afrouxamento do laço simbólico parecem estar evo-
luindo rumo a uma aceitação coletiva passiva em que se compreende 
esse fato como um efeito de transformação subjetiva própria da so-
ciedade de consumo na pós-modernidade. Para o desenvolvimento 
dessas questões, são analisados e relacionados dois relatos: um, lite-
rário, e outro, clínico-literário.

Palavras-chave: Interdisciplina, Realidade, Realidade psíquica, Trau-
ma, Perversão.



This work is an interdisciplinary exercise, understanding that it is 
important to keep in psychoanalytic theorizing opened to dialogue 
with the so-called “science of man” and artistic disciplines, creating a 
permeation resulting in mutual contributions. The text is an approa-
ch to some possible effects of traumatic social reality on the psychic 
structuring, differing - and bringing near - social trauma from the 
notion of foundational or organizing trauma, formulations that are 
familiar to us in psychoanalysis. It also tries to capture some of what 
can be observed in social transformations generated by the cultural 
changes of the last decades and its impact on disadvantaged popula-
tions. Cultural transformations that indicate a loosening of the sym-
bolic tie seem to be evolving towards a passive collective acceptance, 
understood as an effect of the own subjective transformation of the 
consumer society in post-modernity. For the development of the-
se statements two stories are analyzed and related, one literary and 
other clinical-literary.

Keywords: Interdiscipline, Reality, Psychic reality, Trauma, Perversion.
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