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RESUMO 

 

 

 
A presente pesquisa trata de uma reflexão filosófica em torno da constituição do 

sujeito religioso-moral no pensamento de Freud, partindo da questão da religião, 

enquanto um dos vários espaços de concreção do indivíduo moral. Partimos da 

hipótese de que a religião se apresenta como espaço de revivescência da relação 

primária do sujeito com a mãe e como uma agência moral. Essa relação primária 

corresponde ao período que antecede o complexo de Édipo. O corte provocado no 

complexo edipiano causa no sujeito um vazio, levando-o a uma situação de 

desamparo. Na tentativa de preencher o vazio e consequentemente sair da situação 

de desprazer, ocasionado pelo desamparo, o indivíduo procura meios diversos, entre 

os quais, a religião. A religião, nesse sentido, busca por um lado, ser esse suporte 

de preenchimento do vazio existencial, provocado no complexo de Édipo e, por 

outro, funciona como uma fiel aliada do Superego que, por seu turno, é herdeiro 

direto do complexo edipiano e cuja função é exigir do sujeito a vivência moral, 

conforme se é estabelecido pelo corpo social, no qual o indivíduo está inserido. 

Assim sendo, buscamos desenhar esse sujeito a partir de ideias gerais da filosofia 

acerca da moral, bem como de alguns elementos teóricos do pensamento freudiano, 

desde sua ideia de origem da cultura, moralidade e religião a elementos mais 

específicos que dizem respeito ao sujeito individual, ou seja, ao psiquismo.  

 

 
 
Palavras-chave: Constituição do sujeito religioso-moral; Civilização/cultura; 
Complexo de Édipo; Inconsciente; Filosofia e psicanálise. 
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ABSTRACT 

 
 
 
The present research deals with a philosophical reflection about the constitution of 

the subject religious and moral in the thought of Freud, starting from of question of 

religion while one of the various spaces concretion of  the individual morality. Our  

hypothesis is that religion presents itself as a space of revival of the primary 

relationship with the mother of the subject and as a moral agency. That primary 

relationship corresponds to the period before the Oedipus complex. The cut caused 

in the Oedipus complex sake in the an emptiness the subject, leading him to a 

situation of helplessness. In  trying to fill the emptiness and consequently out of the 

situation of displeasure occasioned by the helplessness, the individual seeks 

diverses means, between which, the religion. The religion, that sense, quest for one 

part, that support be filling of the existential emptiness, triggered in the Oedipus 

complex, and on the other, works as a staunch ally of the Superego, which for turn is 

direct heir of the Oedipus complex and whose function is to require of the subject to 

moral living, as is established by the social body, where the individual is inserted. 

Therefore, we seek to draw this subject starting from general ideas of the philosophy, 

about the moral, as well as some theoretical elements of freudian thought, since his 

idea of the origin of the culture, morality and religion the more specific elements that 

pertain to the individual subject, ie, the psychism.  

 . 

 

Keywords: Constituicion of the religious moral subject; Civilization/culture. Oedipus 
complex; Unconscious; Philosophy and psychoanalysis. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Há no pensamento de Freud uma relação peculiar entre a questão da religião 

e a moral. Quando falamos de sujeito1 religioso, há, impreterivelmente, em sua 

constituição a moralidade, já que a religião é uma agência moralista indispensável 

para garantia da ordem social. Logo, a ideia de moral encontra-se subentendida no 

núcleo de toda religião. Assim, quando falamos de sujeito religioso, estamos 

igualmente falando do sujeito moral. Embora o mesmo não ocorra ao invertermos as 

premissas, uma vez que um sujeito pode ser constituído moralmente, sem, contudo, 

ser necessariamente religioso. Há que se notar ainda que Freud, quando vai tratar 

da questão da religião e da moral, as coloca sob o mesmo patamar. Afinal, resultam 

do crime da horda primeva, primeira e historicamente, as sociedades exogâmicas -

tribais - e, posteriormente, a civilização e junto com ela a religião, a moral e a lei. 

Finalmente, pensamos na constituição do sujeito moral, tendo a religião como via de 

concreção desse sujeito que se forma. 

A religião e seus congêneres tem sido tema de investigação desde os 

primórdios do pensamento humano. Lembremos que o mito foi o primeiro modo de 

reflexão acerca da origem do cosmo e do homem; ele caracteriza-se como uma 

forma teológica de pensar e corresponde ao estágio primitivo do pensamento. Com o 

surgimento da filosofia, o conhecimento mítico-religioso passa por certo processo de 

exclusão, já que a nova racionalidade pensa o saber de forma sistematizada, com 

certo rigor metodológico, diferentemente do mito. Isso ocorre como consequência 

própria do desenvolvimento da civilização, da cultura, enfim, da nova sociedade. 

Com o avanço da racionalização, a religião mitológica deixa de ser aquela que 

dispõe de respostas para tornar-se objeto de estudo para os novos intelectuais. O 

que não exclui o fato de que filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles tivessem 

certo devotamento em relação às coisas da religião. Sócrates afirmava que a sua 

sabedoria era de origem religiosa, e que o filosofar é uma missão divina que um 

deus misterioso, o daimón, lhe confiara para o serviço da cidade. Essa relação de 

Sócrates com o seu daimón marca uma inflexão na relação com o divino, de forma 

que o que era exterior e estava longe dos homens torna-se interior e próximo, tanto 

                                                 
1
 O termo "sujeito" trata-se a priori de um conceito lacaniano. Freud não o utilizou na mesma 

acepção. Aqui utilizamos esse termo referendando ao conceito freudiano de indivíduo - o que implica 
teoricamente em sua concepção de Eu (Ich). 
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que pode-se-lhe escutar a voz2. Já Platão e Aristóteles se propõem explicitamente a 

pensar o problema de Deus e até elaboram uma doutrina sobre o ser divino. Com a 

teoria do mundo das ideias, Platão convoca à tese da existência de um Ser 

Supremo, o Sumo Bem, donde provém a ideia de Bem e de perfeição; fonte 

originária do mundo das ideias. Aristóteles trata do problema de Deus, conceituando-

o como sendo o Primeiro Motor Imóvel3, tanto na física como na metafísica, e 

sempre a partir do movimento, isto é, da passagem da potência ao ato. Durante a 

Idade Média, verificamos um problema que surge no entorno da fé e da razão, já 

que o cristianismo nascente herda a Revelação dos hebreus e a filosofia dos gregos. 

A questão posta versa sobre o lugar de cada um desses saberes. Com o 

humanismo, o Renascimento, as questões religiosas passam mais uma vez por um 

processo de exclusão. Não há espaço para explicações mítico-religiosas no 

racionalismo moderno. Essas questões, para terem validade, têm de passar por 

todas as etapas do método. Da Idade Moderna à contemporaneidade, ao que 

concerne a religião, tendo esta como objeto de estudo, dois grupos se contrapõem, 

um que surge como “inimigo” da religião e outro como “defensor”. 

Ciência e religião, para Freud, não fazem parte do mesmo universo 

epistêmico. Ele acredita que, por não serem comprovados de modo científico, os 

ideais religiosos não atendem às expectativas da humanidade, e caem, portanto, em 

evidente descrédito. De modo que, onde uma impera, a outra deixa de existir. Diante 

das importantes funções da religião, tais como: mitigar o desamparo, dar sentido à 

vida, controlar os impulsos e renunciar aos prazeres terrenos em virtude de 

possíveis recompensas numa vida futura depois da morte, Freud não hesita em 

fazer sua a seguinte profissão de fé: 

 
Nosso Deus Logos atenderá todos esses desejos que a natureza a nós 
externa permite, mas fa-lo-á de modo muito gradativo, somente num futuro 
imprevisível e para uma nova geração de homens. Não promete 

                                                 
2
 STACCONE, Giuseppe. Filosofia da Religião: o pensamento do homem ocidental e o problema de 

Deus. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1991, p. 21. 
3
 O primeiro motor, no pensamento aristotélico, atua como uma substância suprassensível, aquela 

que é mais excelente e perfeita de todas. Aliás, a existência de todas as demais substâncias depende 
dela. O primeiro motor seria, assim, Deus, portanto eterno, imóvel, ato puro, privado de 
potencialidade e de matéria, vida espiritual e pensamento de pensamento. Essa ideia é melhor 
explicitada através de uma analogia que Aristóteles faz. Segundo ele, o objeto do desejo é aquilo que 
é belo e bom: o belo e o bom atraem a vontade do homem sem moverem-se de modo algum; da 
mesma forma, o inteligível move a inteligência sem mover-se. Analogamente, o Primeiro Motor “move 
do mesmo modo como o objeto de amor atrai o amante” e, como tal, permanece absolutamente 
imóvel. In: REALE, Giovanni; ANTISIERI, Dario. História da Filosofia. São Paulo: Paulus, 1990, p. 
187. 
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compensação para nós, que sofremos penosamente com a vida. No 
caminho para esse objetivo distante, suas doutrinas religiosas terão de ser 
postas de lado, por mais que as primeiras tentativas falhem ou os primeiros 
substitutos se mostrem insustentáveis

4
. 

 

O nosso interesse versa, neste estudo, sobre a constituição do sujeito 

religioso-moral no pensamento de Freud. Sabemos que Freud nunca elaborou nada 

que responda a essa questão de forma direta, clara. Até porque a ideia de sujeito de 

um modo geral é um tanto conturbada na obra freudiana, de forma que não vemos 

aí uma ideia de um sujeito individual, pois este se constitui a partir da multiplicidade. 

O sujeito freudiano é, portanto, um sujeito múltiplo, tanto na sua constituição, já que 

precisa de “outros” para se tornar como tal, como na sua própria vivência, na qual se 

leva em consideração também os elementos intrapsíquicos, ou inconscientes. 

Assim, partimos desse mesmo entendimento para desenhar nossa pesquisa, o que 

nos leva a pensar não em uma constituição de sujeito religioso que seja comum a 

todos, mas em elementos que se apresentam ao indivíduo, e o modo como ele 

responde a isso é que, possivelmente, pode levá-lo à religiosidade. 

A partir das descobertas de Freud, sobretudo as que tratam do inconsciente e 

de seu dinamismo, da teoria da personalidade e da interpretação dos sonhos, 

poucos são aqueles que não veem nelas a explicação dos fenômenos emocionais 

do homem. A verdade é que o pai da psicanálise abriu a porta para que o homem 

pudesse introduzir, no mais íntimo de si mesmo, o inconsciente, e, assim, se 

conhecer, conhecer as causas que o impelem a determinados comportamentos, e, 

ainda, os conflitos ocultos que causam e determinam os seus desvios mentais5. 

Ainda mais, ao criar um modo inédito para o inconsciente, os estudos de Freud 

penetraram em todos os ramos da atividade humana, como ciência de investigação. 

Na filosofia, o criador da psicanálise encontrou um campo amplo para explicar as 

atividades anímicas que exerceram a sua poderosa influência no espírito dos chefes 

das variadas escolas filosóficas. Os filósofos, neste sentido, ocuparam-se 

repetidamente do problema do inconsciente, mas uns fizeram isso de maneira um 

tanto mística, abstrata ou indeterminada. Para a história da civilização, as razões do 

inconsciente se tornaram indispensáveis, uma vez que a comparação da infância do 

indivíduo à história primitiva dos povos é rica em aspectos até então imprevistos e 

                                                 
4
 FREUD, Sigmund. O Futuro de uma ilusão. Rio de Janeiro: Imago, 2006q, p. 68. (Obras 

Psicológicas Completas Edição Standard Brasileira, v. XXI). 
5
 JORGE, Pe. J. Simões. Cultura Religiosa: o homem e o fenômeno religioso. São Paulo: Loyola, 

1998, p. 123. 
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não explorados. Assim, o advento da psicanálise freudiana sugeriu uma revisão dos 

paradigmas epistemológicos das ciências de seu tempo no que se refere ao estudo 

do ser humano, sobretudo no que concerne à mente humana. 

Ao tratar sobre a cultura, Freud reflete acerca da animalidade primária do 

gênero humano e como esta é suprimida em favor do projeto civilizatório. A questão 

posta é: será que essa cultura construída pelo homem tem sido vantajosa? Para 

Freud, certamente não. Lembremos que a essa época o contexto de Freud era de 

guerra e perseguição. Como um homem “civilizado” é capaz de cometer crimes 

horrendos contra seus semelhantes? A desvantagem da cultura em relação ao 

homem dá-se pelo fato de esta não ter conseguido orientar os instintos, não ter 

conseguido ensinar o homem a compreender a razão de seus desejos, nem como 

ele deveria satisfazê-los. O que ela fez foi acorrentar os instintos animais do homem, 

proibindo-os de se manifestar; “ficaram como que amordaçados, empurrados para o 

fundo do espírito, para o subsolo da alma, ou mais amplamente, para os 

subterrâneos da personalidade”6. De forma que, com este projeto civilizatório, os 

instintos nem foram libertados e nem foram satisfeitos; pelo contrário, isso trouxe 

incontáveis prejuízos ao sujeito individual. 

O homem civilizado, sobrepondo-se aos demais irmãos em escala zoológica, 

encontrou um meio de afastar das suas cogitações o seu maior inimigo, o outro Eu, 

e respeitar a coação externa, pois só assim poderia viver na comunhão dos outros 

homens. Desse modo, inventou-se a cultura. Com isso, os homens estabeleceram a 

relação entre os indivíduos, formando-se a vida comum, que só é possível mediante 

a coação externa, expressa através das proibições, dos tabus, das leis, enfim, dos 

preceitos morais, cuja finalidade é garantir o bem-estar de todos, refreando as 

pulsões destrutivas do indivíduo, sobretudo o desejo velado do homem de matar. 

Esse desejo de matar é sintoma de uma era pré-histórica e assassina que 

acompanha o homem de todos os tempos e foi recalcado através da cultura, por um 

sentimento contrário, de onde se originou o mandamento divino: “Não matarás”. 

O mandamento cultural e religioso “não matarás” se apresenta como uma 

ferramenta indispensável para a civilização. Do contrário, o homem agiria em 

consonância pura e simplesmente com seus instintos, já que tal regra se contrapõe 

ao instinto natural do homem em querer matar. É importante perceber que tal 

                                                 
6
 SILVA, Gastão Pereira da. Aspectos da Psicanálise. In: Enciclopédia de Psicologia e Psicanálise. 

Belo Horizonte: Itatiaia, 1968a, p. 179. 
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princípio se apresenta como norma e tem sua origem, de acordo com Freud, no 

evento totêmico – o pai primevo constitui a imagem original de Deus. A imagem que 

temos de Deus, que percorre toda a história do homem, não passa de uma figuração 

daquele que foi morto no evento totêmico. 

Tal mandamento cultural sustenta o discurso moral religioso e, de certa forma, 

garante a sociabilidade. Mas ele por si só não sustém tal propósito; daí a importância 

daqueles que têm por função dar vida ao discurso e cobrar a observância do 

mesmo. Nesse sentido, a “garantia” de subsistência da civilização encontra-se no 

fato de uma minoria dominar a maioria, a massa, que, por não se dispor a caminhar 

por si só, dá poderes de controle aqueles que dominam. A maioria é representada 

pelos líderes que pretendem salvaguardar a harmonia social7. 

Os elementos constituintes da civilização8 se expressam através da cultura – 

que se gera por meio do trabalho, da compulsão a trabalhar – e da religião, agência 

que promove a renúncia ao instinto. Como resultado da compulsão a trabalhar, tem-

se na civilização a riqueza, que é ameaçada pela rebeldia de seus participantes. De 

acordo com Freud, 

 
A civilização não pode consistir principal ou unicamente na própria riqueza, 
nos meios de adquiri-la e nas disposições para a sua distribuição, de uma 
vez que essas coisas são ameaçadas pela rebeldia e pela mania destrutiva 
dos participantes da civilização

9
. 

 

A distribuição da riqueza feita na civilização nem sempre é igualitária para 

todos, mas se apresenta como uma vantagem mental, embora essas vantagens nem 

sempre sejam satisfatórias para todos, ou seja, alguns ficam com mais, outros com 

menos, outros ainda com quase nada. 

A cultura surge como resultado da civilização e, ancorada pela religião regula 

os homens. Deste modo, segundo Peter Gay, estudioso da vida e obra de Freud, “a 

cultura é um esforço coletivo para dominar a natureza exterior e regular as relações 

                                                 
7
 FREUD (1927), 2006q, p. 17. 

8
 Conforme trataremos no capítulo 2, civilização, de acordo com Norbert Elias, “refere-se a uma 

grande variedade de fatos: ao nível da tecnologia, ao tipo de maneiras, ao desenvolvimento dos 
conhecimentos científicos, às ideias religiosas e aos costumes” (ELIAS, 1994, p.23). Na obra 
freudiana, os termos cultura e civilização são tratados de forma indistinta. Ele a define como o 
conjunto de todo saber, saber este utilizado para dominar as forças da natureza e adquirir bens para 
satisfazer as necessidades, e organizações, cuja função é regulamentar às relações e a divisão dos 
bens obtidos. 
9
 FREUD (1927), 2006q. p. 20. 
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dos homens entre si”10. Contrapondo-se a essa ideia, Karl Marx pensa a cultura a 

partir da permanente luta de classes, entre opressores e oprimidos que o homem 

tem vivido desde as mais remotas épocas da História11.  

Revisitando o pensamento de Freud sobre a religião, verificamos que esta é 

desenvolvida a partir de algumas ideias e/ou conceitos que a ela se associam. Assim 

sendo, a religião está associada à questão da renúncia pulsional, o que torna a 

religião um correlato da neurose obsessiva. As proibições obsessivas se 

aproximariam dos rituais e das proibições religiosas, devido ao seu caráter de 

proteção frente a algum mal ou à tentação de se cometer algum pecado. Outro 

elemento que surge é a questão do sentimento de culpa inconsciente que está por 

trás dos atos obsessivos. Sendo assim, “diante de uma tentação que remeteria ao 

recalcado, a angústia seria revivida vinculada à sensação de infortúnio”12, o que 

ocasionaria o cerimonial obsessivo, devido à impressão da pulsão recalcada, 

constituindo assim os atos para mantê-la afastada. Desse modo, o recalque que deu 

origem à neurose obsessiva sustenta o conflito frente à sua interminável 

possibilidade de fracasso. É neste sentido que o sentimento de culpa obsessivo é 

comparado à certeza dos crentes de serem miseráveis pecadores; assim, suas 

práticas devotas, como orações e expiações, configuram-se como proteções e 

medidas autopunitivas. Agregado a isso, temos ainda o desamparo que surge da 

pressão cultural e do medo do destino; para sanar essa angústia proveniente da 

situação de desamparo, o homem busca a religião, que funciona como um sedativo 

diante dessa situação de desprazer. O desamparo somado ao anseio do indivíduo 

pelo pai demarca a origem do “sentimento oceânico” – tratado por Freud em O mal-

estar na civilização (1930). A soma de todos esses elementos nos leva a pensar na 

religião enquanto uma perpetuação do complexo edipiano. E, ainda mais, a religião 

é observada por Freud como uma Weltanschauung, ou seja, uma visão de mundo. 

Hans Zirker (2006), em uma entrevista concedida à Revista do Instituto 

Humanitas Unisinos, tratando da crítica de Freud à religião, elenca três grandes 

males provocados pela religião apontados pelo pai da psicanálise. O primeiro deles 

é que nela os homens são mantidos na imaturidade. 

 

                                                 
10

 GAY, 1989, p. 480. 
11

 MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007, p. 40. 
12

 BARROS, Cíntia Marassi. Religião e Gozo: o que a religião nos diz sobre o gozo contemporâneo. 
2006. Dissertação (Mestrado em Teoria Psicanalítica) – UFRJ/IP, Rio de Janeiro, 2006, p. 38. 



16 

 

 

As crianças, quando se sentem desamparadas e com medo, buscam nos 
pais abrigo e proteção. Deles esperam amparo e cuidado. Elas ainda não 
são responsáveis por si próprias, mas são conduzidas. Mas, o que nos 
primeiros anos de vida é natural, bom e necessário, não deveria 
permanecer quando as pessoas se tornam adultas. Elas devem poder 
libertar-se dos progenitores e tornarem-se autônomas, se não quiserem 
falhar em sua vida. Elas devem aprender a superar sozinhas os medos e as 
necessidades, onde estas puderem ser superadas e, onde isso não for 
possível, a suportá-las. A isso, segundo Freud, se contrapõe a religião: ela 
propõe Deus como aquele que aparentemente faculta aos homens que eles 
possam permanecer como crianças e não precisem tornar-se adultos. Na 
realidade, porém – segundo a convicção de Freud –, a religião não pode 
ajudá-los. Perigos e miséria não são por ela afastados, porém surgem tanto 
mais dura e perfidamente

13
. 

 

O segundo grande mal apontado por Freud é que a religião se associa ao 

mais extremo domínio do pensamento desejoso. A esse respeito tomamos 

emprestadas as palavras de Hans Zirker, 

 
Que tenhamos sonhos, saudades e desejos é novamente natural, bom e 
necessário. Mas nós também devemos poder reconhecer a realidade que se 
lhes contrapõe. Não só é pernicioso, mas também indigno anestesiar-se de 
tal maneira que já não se percebam as próprias condições e relações. Isso, 
no entanto, o fazem, segundo Freud, pessoas religiosas. Elas imaginam 
coisas divinas, para não precisarem posicionar-se ante seu mundo. Elas se 
entregam à ilusão, elas recorrem à religião como a um ópio

14
. 

 

O terceiro é aquele em que a religião relaciona-se a uma ordem cultural que 

se equipara a uma enfermidade psíquica, a uma neurose. De modo que,  

 
Muitas vezes, quando se sentem sobrecarregadas, as pessoas procuram 
uma proteção perigosa: elas atribuem, de maneira exagerada, um lugar 
estável às coisas que as circundam, submetem-se, em sua conduta, a 
regras estranhas, parecendo aos seus concidadãos estranhas ou até 
perturbadas. Eles o fazem por não terem aprendido a entender-se 
razoavelmente com seu mundo. Elas necessitam de seguranças adicionais. 
Com isso, porém, eles estreitam violentamente seu espaço vital e suas 
possibilidades vitais. Sua capacidade de conduzir-se significativamente 
entre outras pessoas e comunicar-se racionalmente com elas se reduz, e 
são elas que mais sofrem com isso. A inquietude que as conduz não pode 
ser afastada dessa maneira, mas até ainda aumenta

15
. 

 

A elaboração de Freud acerca da religião é ambivalente; ao passo que ele a 

acusa de ser uma neurose obsessiva, uma ilusão infantil, ele afirma que ela é um 

mal necessário, sem a qual seria difícil viver em sociedade, embora ele mesmo 

decrete o fim da religião com a ascensão do Logos. No entanto, a religião não perde 

                                                 
13

 ZIRKER, Hans. A crítica de Freud à religião. Revista do Instituto Humanitas Unisinos. São 
Leopoldo, ed. 207, p. 3, 4 dez. 2006. Disponível em: <http:// www.unisinos.br/ihu>. Acesso em  10 jul. 
2012.  
14

 Ibidem, p.3. 
15

 Ibidem, p. 4. 
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sua importância se levarmos em consideração alguns conceitos da teoria 

psicanalítica. O que queremos dizer é o seguinte: se, ao tratar especificamente da 

religião, Freud faz ferrenhas acusações, como as já citadas, ao tratar do aparelho 

psíquico ele deixa brechas para um novo pensar, ou para um pensar mais 

abrangente, que contempla não somente a instituição “religião”, mas, sobretudo, o 

sujeito, seja este o neurótico ou aquele vocacionado a ser religioso. O primeiro, 

enquadramos na patologia; e o segundo? Acerca deste tipo de sujeito, Freud ficou 

nos devendo, mas podemos pensá-lo a partir de um mecanismo de defesa, a 

sublimação. Isso nos leva a sustentar a hipótese de que, assim como não existe um 

único eu, mas vários eus que se harmonizam, e também se confrontam, do mesmo 

modo não há uma única experiência religiosa que constitua o núcleo do sujeito 

religioso. Assim, há em todas as religiões, o neurótico-fanático e há os grandes 

homens, os santos. E, ainda mais, cada um responde de um modo diferente a cada 

situação que se lhe apresenta. Isto é o que garante a individualidade e 

particularidade de cada pessoa. 

Embora atentemos para a questão da individualidade do sujeito, isto não nega 

o fato de que a religião se configura como uma produção cultural, e o mesmo ocorre 

com o sujeito religioso. Desse modo, de acordo com a perspectiva freudiana, o 

homem não nasce religioso; são as mais diversas situações que o tornam propenso 

à religiosidade. 

É sob estes moldes que estruturamos o nosso trabalho. O primeiro capítulo 

trata da constituição sociopsíquica do sujeito moral. O sujeito freudiano não nasce 

pronto; ele é resultado da intervenção direta do meio em que se está inserido. 

Assim, quem forma o sujeito e até a sua psique é o corpo social que o rodeia. Para 

melhor compreender a influência do meio para formação do indivíduo, dialogamos 

com Peter Berger e Thomas Luckman, que tratam sobre a intervenção social na 

constituição do sujeito. Estes autores apresentam dois momentos centrais na 

formação do indivíduo: a socialização primária e a socialização secundária. O 

primeiro dá-se a partir de uma identificação do indivíduo com o meio em que está 

inserido. Essa identificação o leva à introjeção deste mundo, o que faz com que ele 

assuma esse mundo como sendo seu. A socialização secundária é subsequente e 

supõe sempre uma personalidade já formada; nesse período, o sujeito tende a 

associar-se a novos setores, introjetando parcialmente esses submundos que lhes 

são apresentados. Como resultado dessa intervenção social, macrocósmica 
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portanto, temos a configuração da dimensão psíquica do homem. Deste modo, 

quando a criança nasce, seu psiquismo não passa de um caos escuro, sem nada. 

Aqui mostramos como se estrutura o psiquismo, a partir do pensamento freudiano. 

Encerramos esse capítulo discorrendo sobre as ideias centrais de o complexo de 

Édipo e o superego, que se apresentam como uma síntese da intervenção do Outro. 

As considerações feitas nesse primeiro capítulo de certo modo preparam para o 

segundo, já que a partir deste vamos desenhando esse sujeito, tendo a religião 

como via de concreção. 

Começamos o segundo capítulo, por uma questão metodológica, 

conceitualizando os termos civilização e cultura para melhor apreender o 

pensamento de Freud sobre o assunto, e, no tópico que se segue, tratamos da 

origem da cultura a partir da hipótese do mito da horda primeva. Esse mito é 

utilizado por Freud para explicar a origem da sociedade, bem como das instituições 

sociais de um modo geral, como a religião, a Lei e a cultura. De acordo com esse 

mito, os filhos viviam sujeitados ao pai, chefe da horda, o qual tinha todo o poder, 

sobretudo sobre as fêmeas do bando; aos filhos machos cabia a expulsão do grupo 

à medida que iam crescendo. Certo dia, os filhos expulsos reuniram-se e decidiram 

voltar à horda e lá cometeram o parricídio; após esse evento, eles, em uma refeição 

totêmica, comeram os restos mortais do pai. Com o propósito de que esse evento 

não se repetisse, foi instaurada a primeira lei, o horror ao incesto e à religião 

totêmica, donde deriva toda a organização social. Em seguida, fazemos algumas 

considerações histórico-antropológicas acerca da origem e desenvolvimento da 

religião. Nesse tópico, fazemos uma breve explanação de algumas escolas que 

explicam a origem da religião, adentrando, com mais afinco, no pensamento 

freudiano. Tentamos ainda um diálogo da ideia freudiana – ou a que ele se associa – 

com Arnold Toynbee, que trata dos estágios evolutivos da religião: do animismo ao 

totemismo e do politeísmo ao monoteísmo. 

O terceiro capítulo sintetiza as ideias dos capítulos anteriores e explora 

conceitos estruturantes do pensamento freudiano, tais como a falta16, o desamparo e 

a angústia. Somamos a estes alguns mecanismos de defesa, por exemplo, o 

recalque, a projeção, a identificação e introjeção, a sublimação, para pensar na 

constituição do sujeito religioso no pensamento de Freud. Os elementos “nucleares” 

                                                 
16

 O termo "falta" é atribuído a Lacan. Em Freud esse termo corresponde a separação (ausência) da 
mãe, que causa no sujeito uma situação de angústia. 
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do sujeito religioso aqui tratado resultam dos fatores já trabalhados nos capítulos 

precedentes, sobretudo o primeiro, que trata da questão da intervenção social. 

Assim, sintetizamos a influência que tem o meio para a formação sociopsíquica do 

indivíduo, haja vista que a própria estruturação elementar do psiquismo, o desenrolar 

do enredo do complexo edipiano, deve sua gênese primordialmente a presença do 

outro. 

É neste sentido que fazemos a nossa leitura de Freud. Desenhamos a 

constituição do sujeito religioso a partir de elementos estruturantes da personalidade 

do indivíduo, bem como do papel que exerce a religião na vida da pessoa. Contudo, 

é possível verificar vários tipos de sujeitos religiosos, que se constituem de forma 

diferente, com elementos sociopsiquícos diferentes, e, quando estes são iguais, 

ainda assim há uma peculiaridade que difere entre os sujeitos, pois cada um 

responde de um modo diferente às mais diversas situações. Deste modo, temos o 

sujeito religioso que se desenha numa neurose obsessiva, mas temos também um 

religioso que, através da sublimação, se dedica ao serviço da humanidade. 

A nossa hipótese versa sobre a ideia de que a religião se apresenta como 

espaço de revivescência da relação primária do sujeito com a mãe e como uma 

agência moral. Após o corte provocado no complexo de Édipo foi instaurado no 

indivíduo uma falta. A partir de então este "ser de falta" busca meios de 

preenchimento do vazio que o acompanha desde aquele doloroso momento. Se por 

um lado, a religião se apresenta como um mecanismo que tende a suprir o vazio 

existente, por outro, se configura como uma fiel aliada do Superego. Assim sendo, 

pretendemos compreender como se dá a constituição do sujeito religioso-moral na 

vasta obra freudiana, partindo sobretudo da estruturação do aparelho psíquico e do 

complexo de Édipo. 
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1 A CONSTITUIÇÃO “SOCIOPSIQUÍCA” DO SUJEITO MORAL 

 

O espírito do homem é como a terra, que se foi formando de 
camadas superpostas. A cultura humana é como a superfície 
da crosta da personalidade. Das agressões e das reações ao 
meio, o homem foi recalcando, através de milênios, os seus 
instintos animais, não se sabendo, por isso, de onde se 
originou nem como se originou a sua primitiva animalidade. 

Gastão Pereira da Silva
17

. 

 

1.1 Notas sobre o problema da moral 

 

O problema da moral, muito em voga na atualidade, tem na história da 

filosofia um lugar peculiar. Para os gregos antigos, a ética, enquanto extensão da 

moral, conduziria à vida boa, ao bem-estar de si e da comunidade; era um exercício 

político – ação do cidadão na polis –, portanto, moral e ética, como as entendemos, 

seriam termos equivalentes. Etimologicamente, moral vem do latim mos ou mores, 

que significa costume ou costumes, no sentido de conjuntos de regras e normas 

adquiridas por hábito. Deste modo, a moral se refere ao comportamento adquirido 

pelo homem ou ao seu modo de ser. Já ética vem do grego ethos, significando modo 

de ser ou caráter enquanto forma de vida também conquistada pelo homem. Neste 

sentido, ética e moral “assentam-se num modo de comportamento que não 

corresponde a uma disposição natural, mas que é adquirido ou conquistado por 

hábito”18. 

Ao analisar a semântica dos termos ética e moral, desde sua origem, Lima 

Vaz nos mostra que 

 
a evolução da semântica paralela de Ética e Moral a partir de sua origem 
etimológica não denota nenhuma diferença significativa entre esses dois 
termos, ambos designando fundamentalmente o mesmo objeto, a saber, o 
costume socialmente considerado, seja o hábito do indivíduo de agir 
segundo o costume estabelecido e legitimado pela sociedade

19
. 

 

Ao tratar da questão ética, Lima Vaz conceitua: 

 

                                                 
17

 SILVA, 1968, p. 178. 
18

 VÁSQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. Tradução de João Dell'Anna. São Paulo: Civilização Brasileira, 
1990, p. 14. 
19

 VAZ, H. C. de Lima. Escritos de Filosofia IV: introdução a ética filosófica 1. São Paulo: Loyola, 
1999, p. 14. 
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A Ética é um saber elaborado segundo regras ou segundo uma lógica 
peculiar, pois o primeiro uso adjetivo do termo qualifica justamente, em 
Aristóteles, uma forma fundamental de conhecimento, contraposta aos 
conhecimentos teórico e poiético. O objeto da ética é uma realidade que se 
apresenta à experiência com a mesma evidência inquestionável com que se 
apresentam os seres da natureza. Realidade humana por excelência, 
histórica, social e individual e que, com profunda intuição das suas 
características originais, os gregos designaram com o nome de ethos. A 
ética, portanto, nominalmente definida, é a ciência do ethos

20
. 

 

Freud, ao tratar da questão da moralidade, sobretudo em O mal-estar na 

civilização (1930[1929]), nos diz que o homem renuncia os seus instintos, pulsões 

em nome do projeto civilizatório, ou, em outros termos, renuncia a sua 

individualidade, o que não é de todo mal, já que, se assim não fosse, viveriam em 

estado de animalidade e a vida de todos e cada um estaria comprometida. De todo 

modo, denuncia o pai da psicanálise que o preço que o homem paga em nome de 

um projeto civilizatório é muito alto. O mal-estar, do qual fala Freud, é o desconforto 

sentido pelo sujeito individual em consequência dos sacrifícios exigidos pelo corpo 

social. De forma que, na sua dimensão erótica, o homem renuncia ao incesto em 

favor da sexualidade exogâmica, da perversidade polimorfa para favorecimento da 

genitalidade e da promiscuidade em benefício da monogamia. De todo modo, 

 
O comportamento moral é próprio do homem como ser histórico, social e 
prático, isto é, como um ser que transforma conscientemente o mundo que 
o rodeia; que faz de natureza externa um mundo à sua medida humana, e 
que, desta maneira, transforma a sua própria natureza. [...] o 
comportamento moral não é a manifestação de uma natureza humana 
eterna e imutável, dada de uma vez para sempre, mas de uma natureza que 
está sempre sujeita ao processo de transformação que constitui 
precisamente a história da humanidade

21
. 

 

Lembremos que o comportamento primário do ser humano é inicialmente 

egocêntrico, conforme defende Piaget, no sentido de que, em princípio, são sempre 

as necessidades individuais que têm prevalência e orientam o agir das pessoas. No 

entanto, em um dado momento, faz-se necessária a intervenção do outro, 

culminando, assim, em um conflito entre o individual e o social, que deve orientar o 

indivíduo a ultrapassar os limites do subjetivo até atingir o intersubjetivo. Desse 

conflito é que surge a moralidade, já que, do ponto de vista do individual, a pessoa 

busca a satisfação de seus desejos, impulsos e instintos, e, do ponto de vista do 

social, esses impulsos individuais conflitam com os de outras individualidades e 
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precisam encontrar formas de equilíbrio que permitam a convivência respeitosa e 

pacífica22. 

Não há no pensamento freudiano uma distinção entre moral e ética. Ambos 

os termos confundem-se e dizem respeito à mesma coisa. Deste modo, para o pai 

da psicanálise, a ética refere-se aos costumes, às atitudes humanas em geral e, 

mais especificamente, às regras de conduta e às justificações para elas. Ainda para 

ele, a ética tomou a vez do totemismo e dos tabus e constitui a base de todas as 

instituições sociais, entre as quais a religião23. A ética funciona como um superego 

cultural, que, de acordo com Freud, “desenvolveu seus ideais e estabeleceu suas 

exigências. Entre estas, aquelas que tratam das relações dos seres humanos uns 

com os outros”24. Assim sendo, de acordo com Roland Gori,  

 
a noção de ética em Freud remete principalmente para os ideais da moral, 
em nome da qual o indivíduo renuncia a exigências pulsionais inconciliáveis 
com os ideais narcísicos do Eu fomentados à imagem e semelhança dos 
objetos de amor e de estima do Superego25.  

 

Assim, a ética, para Freud, deve ser 

 
Considerada como uma tentativa terapêutica – como um esforço por 
alcançar, através de uma ordem do superego, algo até agora não 
conseguido por meio de quaisquer outras atividades culturais. Como já 
sabemos, o problema que temos pela frente é saber como livrar-se do maior 
estorvo à civilização – isto é, a inclinação, constitutiva dos seres humanos, 
para a agressividade mútua; por isso mesmo, estamos particularmente 
interessados naquela que é provavelmente a mais recente das ordens 
culturais do superego, o mandamento de amar ao próximo como a si 
mesmo

26
. 

 

A moral, assim como a cultura, agrega em si uma dupla dimensão: a de 

construída e a de construtora. Assim sendo, ela é construída pelo homem, enquanto 

coletividade, cuja função é formar a consciência de cada indivíduo no intuito de 

melhor adaptá-lo ao mundo novo que se lhe apresenta. Neste sentido, ela é 

construída pelo homem para ser construtora do homem. Enquanto agentes morais, 

estes nada mais são que indivíduos concretos que participam de uma comunidade e 

é nesta que os sujeitos atuam e seus atos são morais somente se considerados nas 

suas relações com os outros, contudo “sempre apresentam um aspecto subjetivo, 
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 GOERGEN, 2005, p. 1008. 
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 Cf. GORI, 2005, p. 625. 
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 FREUD (1930 [1929]), 2006, p. 144-145. 
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 GORI, 2005, p. 625. 
26
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interno, psíquico, constituído de motivos, impulsos, atividade da consciência que se 

propõe fins, seleciona meios, escolhe entre diversas alternativas, formula juízos de 

aprovação ou de desaprovação”27. 

Cada agente moral se forma mediante a intervenção direta do meio em que 

está inserido. Assim, a moral instala-se em cada indivíduo por um processo de 

interiorização, uma pressão social que molda o sujeito28. Em outros termos, o ser 

humano é envolvido numa rede complexa de relações, que se dá tanto com os 

outros seres humanos quanto com a natureza. É a partir desse processo que pensa 

a ação ética. Neste sentido, é-nos pertinente entender esse sujeito moral em todos 

os seus aspectos, externos e internos, sociais e psíquicos. 

Em tempos de crise ética29, de violência exacerbada, de descréditos ou até 

mesmo de inexistência de certos valores ditos morais existentes numa sociedade 

plural, uma leva de autores aponta algumas saídas que talvez respondam à 

problemática. Entre os quais merecem destaque Habermas, com a ideia de ética 

comunicativa, que apela para o diálogo como sendo o norte para o agir humano. 

Outra via para o agir moral é chamado por Adela Cortina de Ética Mínima, que, de 

acordo com esta autora, apresenta dois lados: “um deles é o dos valores éticos que 

numa sociedade pluralista pode exigir com justiça, outro é o das propostas de 

felicidade e sentido a que convidam as diversas éticas de máximos”30. A esses lados 

se apresenta um problema: como agir pelo preceito do mínimo em uma sociedade 

que supervaloriza o todo, o tudo, o máximo? De acordo com a autora, os mínimos 

éticos surgem da consciência de que socialmente só podemos exigir uns dos outros 

os mínimos de justiça, “aos quais já demos nosso assentimento ao menos 

verbalmente e que tem seu fundamento em uma razão senciente”31, ou seja, a partir 

do âmbito do sentimento consentimos que os outros requisite de nós uma ação 

justa. E mais: “os máximos não podem ser exigidos, mas são eles o solo nutriente 
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 VÁSQUEZ, 1990, p. 18-19. 
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 LA TAILLE, 2010, p. 108. 
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 Tomamos aqui como referência Zeferino Rocha, que diz que a crise ética provém e varia de acordo 
com cada contexto em que se encontra a sociedade da qual ela circunda. Segundo ele, “sempre 
haverá crise, quando a tradição se encontrar em conflito com o progresso, ou vice-versa” (ROCHA, 
2007, p. 123). A crise ética é natural porque a cada dia descobrem-se novos valores que substituem 
outros tidos como ultrapassados ou que não correspondem com as necessidades do tempo vigente. 
Ou ainda, de acordo com o autor acima citado, “a ética entra em crise quando as particularidades de 
seu ethos cultural e histórico não encontram mais uma justificação racional na tradição que as vinha 
sustentando e legitimando” (Ibidem, p. 108). 
30

 CORTINA, 2010, p. 26. 
31
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dos mínimos, a eles se pode convidar e só devem fazer esse convite àqueles que 

realmente creem que eles são uma resposta ao afã de felicidade”32. Assim, a 

concepção mínima de moralidade configura-se como o esforço de dirigir nossa 

conduta por razões, ou, ainda, fazer aquilo que nos mostre as melhores razões para 

fazer sem deixar de ser, ao mesmo tempo, imparcial, ou seja, considerar os 

interesses de todos os envolvidos na ação de maneira não parcial. Deste modo, ao 

decidir as normas que hão de regular a convivência, devem ser levados em 

consideração os interesses de todos os envolvidos em pé de igualdade, sem 

conformar-se com os pactos fáticos, que são previamente manipulados e nos quais 

nem todos dispõem das mesmas condições materiais e culturais, nem da mesma 

informação33. De acordo com Rachels, a concepção mínima de moralidade é a 

melhor concepção moral porque ela é mínima, ou seja, aquilo que todos podem 

igualmente concordar em fazer, não exigindo uma moralidade austera ou ascética do 

agente34. 

Outro horizonte reflexivo que surge é o da ética da responsabilidade, tendo 

como principal expoente Hans Jonas. Ele defende a criação da teoria da 

responsabilidade que transpõe os limites humanos e imediatos do aqui e agora. 

Deste modo, a ação humana é pautada pelo interesse do homem considerando a 

sua espécie, sobretudo sua continuidade, posteridade. Dito de outro modo, os 

efeitos da ação do homem devem ser compatíveis com a permanência de uma vida 

humana autêntica e não devem pôr em perigo a continuidade indefinida da 

humanidade na Terra35. Assim sendo, a ética da responsabilidade tem a intenção de 

proteger os descendentes das consequências das ações presentes, sendo uma 

ética atual em que se cuida do futuro. 

No cerne da ideia de responsabilidade, encontra-se a questão da 

reciprocidade, já que, à medida que o sujeito é responsável por alguém, é 

igualmente responsabilidade de outros36. Ao que concerne à questão da 

responsabilidade, Hans Jonas explica: 

 
Somente o Ser vivo, em sua natureza carente e sujeita a riscos – e por isso, 
em princípio, todos os seres vivos –, pode ser objeto da responsabilidade. 
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[...]. A marca distintiva do Ser humano, de ser o único capaz de ter 
responsabilidade, significa igualmente que ele deve tê-la pelos seus 
semelhantes – eles próprios, potenciais sujeitos de responsabilidade –, e 
que realmente ele sempre a tem, de um jeito ou de outro: a faculdade para 
tal é a condição suficiente para a sua efetividade

37
. 

 

Assim, ainda para este autor, o ser responsável por alguém ou por alguma 

coisa, por exemplo, é inerente à própria existência do homem, o que torna claro o 

fato de que ele seja, ainda que genericamente, capaz de responsabilidade38. De 

acordo com Maria Clara Lucchetti Bingemer, 

 
a responsabilidade é princípio primordial e norteador deste momento da 
história de utopias caídas e novos paradigmas levantados, no qual o ser 
humano busca desesperadamente categorias que o ajudem a continuar 
vivendo uma vida digna e que continue merecendo o nome de humana

39
. 

 

Para Tugendhat, a formação da consciência moral consiste no fato de o 

indivíduo querer se entender como membro da comunidade40. Ao introduzir o 

sentimento na explicação do fenômeno e do fundamento da moral, Tugendhat 

diverge de Kant, que pretende fundamentar a moral de modo exclusivamente 

racional. Para Kant, 

 
o princípio moral deve ser puro a priori e puramente formal e, pois, uma 
proposição sintética a priori, não tendo, por isso mesmo, nenhum conteúdo 
material e não podendo apoiar-se em nada empírico, isto é, nem em algo 
objetivo do mundo exterior nem em algo subjetivo na consciência, seja 
algum sentimento, inclinação ou impulso

41
. 

 

Para Kant, ao abandonar tudo o que é empírico, tanto do ponto de vista 

objetivo quanto do subjetivo, só resta a forma, como matéria, para fundamentar a lei 

moral. Esta forma é a sua legalidade e é universal, ou seja, tem que valer para 

todos. A esse respeito, diz Tugendhat: 

 
Kant pensou poder solucionar o problema como o ovo de Colombo, ao 
propor fundamentar o juízo moral em uma premissa que simplesmente 
representa a própria ideia do estar fundamentado, a razão. Seria possível 
resumir sua ideia do seguinte modo, caso sejamos racionais de um modo 
geral, então deveríamos reconhecer a validade dos juízos morais, 
respectivamente, daqueles juízos morais que Kant considera corretos. 
Veremos que esta ideia, que também é representada atualmente e uma 
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forma modificada pela ética do discurso, é em verdade genial, mas é um 
equívoco. Da ideia do estar fundamentado enquanto tal, caso se possa 
imaginar algo por isto, não pode derivar nada de conteúdo. Além disto, 
também veremos que é igualmente absurda não apenas a ideia de um estar 
fundamentado ‘de cima’, não mais condicionado, mas também a ideia de 
que o dever ou ter-de moral possua um sentido não condicionado, que 
pesaria sobre nós de alguma forma absoluta, como uma voz secularizada 
de Deus – e a ideia de Kant de uma razão não relativa conduz 
aproximadamente a isto – não é possível

42
. 

 

De acordo com Tugendhat, o erro de Kant está em imaginar o imperativo 

categórico como sendo hipotético sem sua condição, ou seja, que, se retirarmos a 

condição de um imperativo hipotético, acharemos a universalidade da própria razão, 

e é ela que irá fundamentar o próprio imperativo categórico e a ética kantiana. Assim 

sendo, para Tugendhat, uma moral se define como “o conjunto de juízos morais de 

que alguém ou um grupo dispõe”43. De modo que este conceito de moral tem uma 

origem sociológica e a pessoa moral também é definida pela sua condição de 

indivíduo social, e não de simples situação de indivíduo isolado. 

Ao ter os juízos morais como o elemento central do conceito de moral, 

Tugendhat tem na determinação normativa o fim da moral e a sua justificação diante 

de normas sociais; deve contemplar a validade universal e imparcial e englobar 

também o conceito de bem e boa pessoa. Diferente da ideia kantiana, na justificação 

dos juízos morais, para Tugendhat, estão imbricados os elementos racional e 

emocional. De modo que ele reconhece que a moral, como obrigação, tem como 

base o ato da vontade de querer. Com isso, abandona o ideal de uma 

fundamentação absoluta, considerando-a insuficiente. 

Assim sendo, Ernest Tugendhat (2007), ao tratar sobre questão da ética, 

assume como objetivo elaborar uma concepção de moral autônoma que seja 

justificada sem recorrer a construções metafísicas. Para tanto, parte de um estudo 

comparativo entre a filosofia kantiana, o utilitarismo e o contratualismo, buscando 

neste último as bases para desenvolver sua tese, revisando sua proposta, 

diferenciando-a das demais e apresentando-a como sistema de exigências 

recíprocas, uma vez que ele acredita que as sociedades humanas não poderiam 

sobreviver sem um sistema de obrigações recíprocas, e estas, por sua vez, 

constituem o dever, que só adquire força moral quando há penalidade para a 

transgressão da norma social. Deste modo, a sanção, de acordo com o autor, está 
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especificamente nos sentimentos de indignação e culpa, uma vez que cada membro 

de uma comunidade está exposto à indignação dos demais membros caso não aja 

em conformidade com o que é estabelecido; do mesmo modo, sempre que o 

indivíduo se sentir como membro do grupo, ele não só irá se indignar quando o outro 

não agir em conformidade com o que é esperado dele, mas também sentirá ele 

próprio culpa por não corresponder às expectativas dos demais, que ele chama de 

sanção interna, ou, ainda, consciência moral. 

 

1.2 A intervenção social na constituição do sujeito  

 

A elaboração freudiana acerca da constituição do sujeito não comunga com 

as concepções tradicionais essencialistas, seja pelo fato de que ela dá-se através da 

intervenção do outro, ideia essa que permeia a conceituação do aparelho psíquico e 

o complexo de Édipo44, seja pela constante insistência em colocar a psicanálise cada 

vez mais próxima da ciência ao mesmo tempo em que insiste em afastá-la do 

discurso filosófico. Ao conceituar o inconsciente, Freud altera a noção de sujeito 

aceita pela modernidade e promove com sua descoberta uma revolução no 

pensamento de seu tempo, na medida em que aponta para um sujeito clivado, entre 

o que é consciente e o que é inconsciente. O inconsciente se refere sempre ao 

desconhecido, ao estranho, de onde emana o discurso do pai, da família, da lei, 

enfim, do outro em relação ao qual o sujeito se define. Nesse sentido, o sujeito, para 

Freud, não é um sujeito que nasce pronto, acabado, mas que se forma 

paulatinamente no meio em que está inserido. Essa formação subjetiva, no entanto, 

obedece a uma sequência estrutural, que, ao final, pode ser positiva ou negativa, 

uma vez que o indivíduo se constitui mediante a repressão de seus instintos, 

pulsões, ou até mesmo de seus desejos mais profundos. 

A sistematização do inconsciente empreitado por Freud desconstruiu as 

concepções de toda uma tradição acerca da subjetividade, sobretudo o dualismo 

cartesiano e as ideias modernas. Com Freud, o sujeito deixa de ser mente e corpo e 

passa a ser inconsciente, com suas várias representações psíquicas que interagem, 

ou não com o corpo, ou em outras palavras, a partir da ideia de Freud, não é 

possível mais pensar na unicidade do sujeito, mas em sua multiplicidade, que nem 
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sempre se mostra, já que a maior parte desta se concentra no inconsciente, e aquilo 

que se torna consciente é apenas “a ponta do iceberg”. De acordo com Castoriadis, 

 
O inconsciente constitui um “lugar” onde o tempo (identitário) – como 
determinado por e determinando uma sucessão ordenada – não existe, 
onde os contraditórios não se excluem mutuamente, mais precisamente, 
onde não se pode cogitar de contraditórios, e que não é verdadeiramente 
um lugar, já que o lugar implica a ordem e a distinção. [...]. O inconsciente 
só existe como fluxo indissocialmente representativo/ afetivo/ intencional

45
. 

 

Os processos inconscientes não diferenciam em camadas a representação, a 

intenção e o afeto; antes, é na indistinção que tudo se passa. Esta realidade 

indiferente ao real, ao se fazer existir sob a forma da representação, é condição de 

tudo que para nós existe. Para Castoriadis, a psique humana é constituída por 

representação, cuja origem é a imaginação radical e cujo modo de ser é a criação de 

sentido como fonte de prazer. Isto acarreta que o sentido é a determinação 

essencial do ser humano, cuja função é representar, dar, criar, fornecer ou fazer 

sentido. Ao mesmo tempo, em razão da predominância do prazer representacional, 

o prazer existe subordinado ao sentido. Dessa maneira, a psique humana é 

caracterizada pelo fato de que o sentido é coextensivo ao prazer, e a representação 

à imaginação radical como fonte de criação. A busca por prazer e pelo sentido são, 

na psique humana, a mesma coisa: ambos estão constituídos e, portanto, 

codeterminados. 

O indivíduo não existe por si mesmo. Ele não é a unidade última e nem é 

integralmente autônomo. O Eu, base de nossas autorrepresentações, elabora uma 

referência de si próprio, e a isso denominamos de Indivíduo. Com base neste 

engano ou ilusão, pensamos que cada um de nós seja uma unidade independente, e 

não uma expressão singularizada de um conjunto, o coletivo humano. O sujeito que 

se mostra é o resultado da luta entre sua dimensão inconsciente com a interferência 

externa. Assim, é do conflito entre essas duas forças que o sujeito surge. Deste 

modo, todo o edifício teórico da psicanálise está fundado na compreensão do sujeito 

perante suas defesas e estratégias para interagir com o mundo externo através 

daquilo que ele consegue identificar como sendo o seu ser, o qual se move na busca 

incessante de realizar seus desejos. De acordo com Castoriadis, o indivíduo social 
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“é criado-fabricado pela sociedade, e isso sempre mediante uma ruptura violenta 

daquilo que é estado primário da psique e suas exigências”46. 

Para Peter Berger e Thomas Luckman, “o indivíduo não nasce membro da 

sociedade. Nasce com predisposição para a sociabilidade e torna-se membro da 

sociedade”47. Dito de outro modo, “o indivíduo não é fruto da natureza, [...], ele é 

criação e instituição social”48. De forma que 

 
O indivíduo social não pode ser constituído, “objetivamente”, a não ser 
mediante a referência a coisas e a outros indivíduos sociais, que ele próprio 
é incapaz de criar ontologicamente, porque eles só podem existir na e pela 
instituição; e ele é constituído “subjetivamente”, na medida em que 
conseguiu fazer coisas e indivíduos para ele – ou seja, investir os resultados 
da instituição da sociedade

49
. 

 

A sociedade é formada por um conjunto de instituições que “controlam a 

conduta dos indivíduos, estabelecendo padrões previamente definidos”50. Segundo 

Berger e Luckman, o sujeito passa por um processo de socialização que se dá 

basicamente em dois momentos: a socialização primária e a socialização 

secundária. Como sabemos, o indivíduo não nasce acabado, e sim em uma 

estrutura social objetiva, dentro da qual encontra os outros significativos que se 

encarregam da sua socialização. Dito de outro modo, o indivíduo nunca existiria no 

isolamento; ele é fabricação social. Deste modo, a socialização primária dá-se 

inicialmente a partir de um processo de identificação do sujeito que nasce com o 

meio em que este é jogado. Isso ocorre da seguinte maneira: 

 
A criança identifica-se com os outros significativos por uma multiplicidade de 
modos emocionais. Quaisquer que sejam, a interiorização só se realiza 
quando há identificação. A criança absorve os papéis e as atitudes dos 
outros significativos, isto é, interioriza-os, tornando-os seus. Por meio desta 
identificação com os outros significativos, a criança torna-se capaz de se 
identificar a si mesma, de adquirir uma identidade subjetivamente coerente 
e plausível

51
. 

 

A criança não só se identifica com o outro, como também assume o mundo 

deste outro como sendo seu. Nesse estágio, dá-se início ao processo de 

aprendizagem, e é através deste que o sujeito apreende o “mundo novo”, mas não 
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só isso: “além do aprendizado cognoscitivo, a socialização primária inclui a ligação 

emocional com o ‘outro significativo’, a identificação com ele, uma absorção de suas 

atitudes”52. Esse momento marca os primórdios da construção da personalidade do 

indivíduo, em que este “descobre seu eu, adquire uma identidade coerente e 

plausível e objetivamente definida pela localização num certo mundo social”53. 

O conceito de identificação é essencial na teoria freudiana, sobretudo no que 

concerne ao desenvolvimento psicossexual do indivíduo e é empregado “para 

designar o processo central pelo qual o sujeito se constitui e se transforma, 

assimilando ou se apropriando, em momentos-chave de sua evolução, dos aspectos, 

atributos ou traços dos seres humanos que o cercam”54. Dito de outro modo, “a 

identificação é um processo psíquico inconsciente pelo qual uma pessoa assimila 

uma parte mais ou menos importante de sua personalidade à de um outro que lhe 

serve de modelo”55. Esse processo de identificação implica uma dialética entre a 

identificação pelos outros e a autoidentificação, entre a identidade objetivamente 

atribuída e a identidade subjetivamente apropriada56. 

A socialização secundária é qualquer processo subsequente que introduz um 

indivíduo já socializado em novos setores do mundo objetivo de sua sociedade, 

“supõe uma personalidade já formada e um mundo já interiorizado”57. Nesse 

momento, o sujeito interioriza submundos parcialmente e “o caráter desta 

socialização depende do status do corpo do conhecimento em questão no interior do 

universo simbólico em totalidade”58. Assim sendo, nessa fase o indivíduo mediante o 

seu arcabouço de conhecimento de mundo pode escolher o submundo ou grupo que 

melhor se identifique. Embora haja essa possibilidade, a socialização secundária dá-

se também como uma continuidade da socialização primária. Neste sentido, o meio 

em que o sujeito está inserido é determinante. Um exemplo disto é a religião. Neste 

caso, há um ritual que acompanha a transição da socialização primária para a 

socialização secundária59. Outro aspecto importante é que, 
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Na socialização secundária, as limitações biológicas tornam-se cada vez 
menos importantes nas sequências de aprendizagem, que agora se 
estabelecem em termos das propriedades intrínsecas do conhecimento que 
deve ser adquirido, ou seja, em termos da estrutura fundamental desse 
conhecimento

60
. 

 

Como o homem não é um produto meramente biológico, ou genético, ele 

perpassa por um processo dialético composto por três momentos, quais sejam, 

exteriorização, objetivação e interiorização61. Esse processo é comum tanto para o 

membro individual quanto para a sociedade, na qual o sujeito “simultaneamente 

exterioriza seu próprio ser no mundo social e interioriza este último como realidade 

objetiva”62. A esta dimensão particularmente humana comumente chamamos de 

cultura; ao adquiri-la, o homem perdeu sua propriedade animal, geneticamente 

determinada, de repetir os atos de seus antepassados, sem a necessidade de copiá-

los ou de se submeter a um processo de aprendizado63. Assim sendo, 

 
O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um 
herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a 
experiência adquiridos pelas numerosas gerações que o antecederam. A 
manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as 
inovações e as invenções. Estas não são, pois o produto da ação isolada de 
um gênio, mas o resultado de toda uma comunidade

64
. 

 

Deste modo, o homem é um ser socialmente construído através da cultura. O 

indivíduo, quando nasce, nasce desprovido completamente de toda a realidade 

cultural, e é nesse sentido que a cultura dá sua contribuição ao sujeito. Ele recebe a 

formação cultural e depois transmite aos novos que vão chegando. A cultura é um 

processo em permanente evolução, diverso e rico; é uma dimensão do processo 

social, da vida de uma sociedade. É o desenvolvimento de um grupo social, uma 

nação, uma comunidade; fruto do esforço coletivo pelo aprimoramento de valores 

espirituais e materiais. Assim sendo, “cada realidade cultural tem sua lógica interna, 

a qual devemos procurar conhecer para que façam sentido as suas práticas, 

costumes, concepções e as transformações pelas quais estas passam”65. 

Poderíamos dizer que a cultura é o todo global de uma sociedade. Ao passo que as 

instituições como a religião, por exemplo, são partes desse todo. A cultura e o 
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homem são realidades indissociáveis, já que participam do mesmo processo 

histórico. Assim,  

 
A riqueza de formas das culturas e suas relações falam bem de perto a 
cada um de nós, já que convidam a que nos vejamos como seres sociais, 
nos fazem pensar na natureza dos todos sociais de que fazemos parte, nos 
fazem indagar das razões da realidade social de que partilhamos e das 
forças que as mantêm e as transformam

66
. 

 

O homem é o resultado do meio no qual está inserido. Embora, nesse 

processo, ele não seja objeto inerte, meramente passivo, já que, mesmo sendo 

socialmente construído, pode igualmente modificar o mundo à sua volta, tanto 

quanto modificar-se. Freud trata da influência que o meio tem na constituição do 

sujeito em muitos de seus escritos, mas aqui destacamos O Futuro de uma ilusão 

(1927) e O mal-estar na civilização (1929[1930]), ainda que nem sempre, essa 

influência é vista pelo nosso autor como sendo positiva para o sujeito individual, já 

que, para atingir certo grau de civilização, o homem abre mão de sua própria 

individualidade. Assim, o projeto de civilização só foi possível porque, ao abrir mão 

de sua individualidade, o indivíduo delegou poderes a outrem, representativamente 

mais forte, que exercia certa influência sobre as massas. A construção da civilização 

só foi possível mediante a força que o grupo exerce sobre o indivíduo. No projeto 

civilizatório, não há espaço para o agir instintivo do sujeito individual, pois, quando 

este pretende agir de tal forma, logo é reprimido pela comunidade. Assim sendo, a 

“garantia” de subsistência da civilização encontra-se no fato de uma minoria dominar 

a maioria que, por não se dispor a caminhar por si só, dá poderes de controle 

àqueles que dominam, ou, ainda, “só através da influência de indivíduos que 

possam fornecer um exemplo e a quem reconheçam como líderes, as massas 

podem ser induzidas a efetuar o trabalho e a suportar as renúncias de que a 

existência depende”67. Por essa via, o homem decide por renunciar sua 

individualidade, seus instintos em nome do projeto civilizatório, de forma que, “[...] 

toda civilização repousa numa compulsão a trabalhar e numa renúncia ao instinto”68. 

Deste modo, o projeto de civilização parece versar, de acordo com Freud, a partir de 

dois princípios centrais: a compulsão para o trabalho e a renúncia ao instinto. A 

verdade é que esses dois eixos são os sustentáculos de nossa civilização, os 
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responsáveis pela “Ordem e Progresso” positivista.  

Os elementos constituintes do sujeito, tal como o entendemos, devem sua 

origem à civilização em que se está inserido, que, por sua vez, se expressa através 

da cultura – que se gera por meio do trabalho, da compulsão a trabalhar – e da 

religião, agência que promove a renúncia ao instinto. Como resultado da compulsão 

a trabalhar, tem-se na civilização a riqueza, que são ameaçadas pela rebeldia de 

seus participantes. A distribuição da riqueza feita na civilização nem sempre é 

igualitária para todos e se apresenta como uma vantagem mental, o que pode 

ocasionar uma certa insatisfação para alguns membros da comunidade que não 

contentes com o que recebem, desejam sempre mais, podendo desenvolver uma 

patologia, como a megalomania. A vantagem mental, por pequena que seja, pode 

ser bastante representativa para o sujeito, já para o megalomaníaco isso não se 

aplica; para ele,  não há a possibilidade de conformação com o que a civilização lhe 

oferece, pois o mesmo sempre vai estar inconformado com o que tem e/ou recebe, 

querendo assim sempre mais e, frustrando-se quase sempre por não ter o que 

deseja, já que o que deseja é o inalcançável. De qualquer modo, o preço que o 

sujeito paga em nome da civilização é muito alto, pois ele renuncia a si mesmo em 

favor do outro, da sociabilidade, da convivência, já que os sacrifícios que a 

civilização lhe impõe são superiores e se apresentam como estranhos à sua própria 

natureza, o que o impossibilita de se realizar nesse projeto civilizatório. Por outro 

lado, esses “sacrifícios” são, de certo modo, a garantia da sociedade, embora isso 

acarrete dano ao sujeito individual. O sofrimento gerado pela civilização é 

dicotômico: por um lado, o sujeito sofre por ter de se ajustar às normas sociais, por 

outro, por não aceitar as imperfeições que ainda persistem na sociedade. De 

qualquer modo, a cultura surge como  “um esforço coletivo para dominar a 

natureza exterior e regular as relações dos homens entre si”69. 

Ainda no que concerne à ideia de trabalho, Hannah Arendt70, em seu texto 

Trabalho, obra e ação, apresenta uma reflexão que nos possibilita pensar na 

importância do trabalho para a construção da civilização, bem como para a vida 

individual do homem. Para ela, o trabalho é uma atividade que corresponde aos 
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processos biológicos do corpo. Ao trabalhar, os homens produzem as necessidades 

vitais que devem alimentar o processo vital do corpo humano. O trabalho 

corresponde à condição própria da vida. Participa não apenas de suas fadigas e 

penas, mas também da mera felicidade com que podemos experimentar o fato de 

estarmos vivos. Na medida em que nós somos criaturas vivas, o trabalho é o único 

modo de podermos também permanecer e voltear com contento no círculo natural, 

afadigando-se e descansando, trabalhando e consumindo, com a mesma 

regularidade feliz e sem propósito com a qual o dia e a noite, a vida e a morte 

sucedem um ao outro; nisso consiste a benção do trabalho. Ainda para a nossa 

autora, o homem, fabricante do artifício humano, de seu próprio mundo, é realmente 

senhor e mestre, não somente porque se estabeleceu como o mestre de toda a 

natureza, mas também porque é senhor de si mesmo e do que faz. No entanto, isso 

não se aplica ao trabalho, já que o homem permanece preso à necessidade, nem à 

ação, pois continua na dependência de seus semelhantes. O homo faber, sozinho, é 

livre para produzir, e, mais uma vez sozinho ante a obra de suas mãos, é livre para 

destruir. O homo faber se define como “fabricante de ferramentas”. As ferramentas e 

os utensílios são empregados no processo de trabalho, no entanto eles são as 

coisas de uso do trabalho, mas não resultam da própria atividade do trabalho. O que 

domina o trabalho com o próprio corpo não é nem o esforço propositado nem o 

próprio produto, mas o movimento do processo e o ritmo que ele impõe aos 

trabalhadores. Em outros termos, mesmo a mais refinada ferramenta permanece 

uma serva incapaz de guiar ou substituir a mão, sendo o corpo o grande 

protagonista do processo de trabalho. 

Tendo discorrido até aqui sobre a intervenção social e de seu projeto 

civilizatório na constituição do sujeito, faz-se necessário amarrar essa ideia, 

aproximando-a ainda mais do discurso freudiano, já que é nesse palco que se 

constrói o sujeito inconsciente. 

A psique enquanto existência psíquica em isolamento é a antítese do modo 

de ser do indivíduo em sociedade. O desejo inconsciente nos diz Castoriadis, “é um 

monstro, antissocial e mesmo a-social”71. Deste modo, a psique, enquanto elemento 

nuclear do sujeito, sendo ela irredutível à sociedade, sobrevive ao sofrer o processo 

de socialização, que se configura como uma imposição externa ao indivíduo e 
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mediatizada por indivíduos já socializados. Assim, ainda de acordo com o filósofo 

supracitado, 

 
A sociedade é obra do imaginário instituinte. Os indivíduos são feitos, ao 
mesmo tempo que eles fazem e refazem, pela sociedade cada vez 
instituída: num sentido, eles são a sociedade. Os dois polos irredutíveis são 
o imaginário radical instituinte – o campo de criação social-histórico – de um 
lado, e a psique singular de outro lado. A partir da psique, a sociedade 
instituída faz a cada vez indivíduos – que, como tais, não podem fazer mais 
nada a não ser a sociedade que os faz

72
. 

 

Assim sendo, a psique, fluxo de desejos genuínos, voltada a si mesma, seria 

a parte mais livre do homem, e, a partir da socialização, é encapsulada e tem seu 

poder de criação abafado. Quando, em casos raros, há um vazamento dessa psique 

singular, que não se adéqua ao social, logo é encarado como algo patológico ou 

pelo menos como transgressão. Pois tudo aquilo que foge à norma é rapidamente 

detectado e paralisado, instituindo um novo sentido marginal. 

As concepções freudianas de inconsciente, complexo de Édipo e até mesmo 

seu aceno quanto à civilização nos leva a apreender o sujeito a partir das seguintes 

ideias. Primeiro, o indivíduo, enquanto entidade individual não existe. O eu se forma 

através de relações, de forma que o eu se define como eu-outro. Não há em Freud o 

eu individual; o eu é sempre múltiplo. Assim, o que temos é a pluralidade de sujeitos, 

vários eus que vão se definindo, ou melhor, que vão definindo a existência do 

sujeito. 

 

1.3 A dimensão psíquica do ser humano 

 

A construção teórica de Freud acerca da estruturação da mente e de seu 

funcionamento deu-se de forma processual e tem sua culminância sistemática em O 

Ego e o Id, publicado em 1923; embora ele já tivesse tratado do assunto em o 

Projeto para uma psicologia científica, de 1895, no sétimo capítulo de A 

Interpretação dos sonhos, de 1900, e nos Artigos Metapsicológicos, de 1915, em O 

Ego e o Id (1923), o pai da psicanálise retoma as ideias já expostas em Além do 

Princípio do Prazer (1920) e elabora uma síntese sobre a estruturação do aparelho 

psíquico, constituído basicamente pelo Consciente (Cs) e Inconsciente (Ics). O 

estado de consciência, para Freud, é transitório, já que “um elemento psíquico não 
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é, via de regra, consciente por um período de tempo prolongado”73, ou seja, uma 

ideia pode ser consciente, deixar de ser – nesse caso, a ideia se estabelece em uma 

espécie de reservatório – e voltar, a qualquer momento, a ser consciente, ou ainda, 

“é consciente todo processo psíquico de que tomamos conhecimento num dado 

momento”74. Essa observação levou o nosso autor a pensar a existência de dois 

tipos de Inconsciente: o descritivo e o dinâmico. Ao primeiro dá-se ao nome de Pré-

Consciente (Pcs), que diz respeito, ao reservatório dito anteriormente e que está 

constituído “pelos processos psíquicos que momentaneamente desapareceram do 

campo iluminado pela consciência”75, o segundo é o Inconsciente (Ics) propriamente 

dito. 

Para Freud o aparelho psíquico, que é constituído por três sistemas: o Pré-

consciente (Pcs), o Consciente (Cs) e o Inconsciente (Ics). O Pré-consciente 

funciona como uma espécie de peneira que seleciona aquilo que pode, ou não, 

passar para o Consciente. Do ponto de vista metapsicológico, o sistema Pré-

consciente rege-se pelo processo secundário. Está separado do sistema 

Inconsciente pela censura, que não permite que os conteúdos e os processos 

inconscientes passem para o Pré-consciente sem sofrerem transformações. Na 

segunda tópica freudiana, o termo Pré-consciente é utilizado como adjetivo, para 

qualificar o que escapa à Consciência atual sem ser Inconsciente no sentido estrito. 

Do ponto de vista sistemático, qualifica conteúdos e processos ligados ao ego 

quanto ao essencial, e também ao superego. Assim, o Pré-consciente se define 

como uma “parte do inconsciente que ora permanece inconsciente, ora torna-se 

consciente, é capaz de tornar-se consciente”76. Caracteriza-se, também, pelos 

registros que, uma vez chegados à consciência, ficam numa espécie de reservatório, 

em estado de dormência, podendo ser acessado quando necessário. A consciência 

“é a superfície do aparelho mental, sendo o primeiro a ser atingido a partir do mundo 

externo”77 e tem a função de receber informações provenientes das excitações 

advindas do exterior e do interior, que ficam registradas qualitativamente de acordo 

com o prazer e/ou desprazer que elas causam. É constituído pelas percepções, 

sentimentos, processos intelectivos e atos voluntários. 
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A noção de psiquismo inconsciente aparece pela primeira vez no pensamento 

metapsicológico freudiano no Projeto para uma psicologia científica (1895). Nesse 

texto, Freud sustenta a possibilidade de haver processos psíquicos inconscientes e 

insuscetíveis de consciência. A grande questão, para Freud, é saber se tais 

processos inconscientes são processos puramente neurológicos que poderiam 

influenciar o psíquico ou se são processos psíquicos de fato. Nesse texto, a ideia de 

que o psíquico seria um fenômeno concomitante a certos processos nervosos é 

abandonada, assim como a restrição do psíquico ao consciente. Desse modo, afirma 

Freud, 

 
Estivemos tratando os processos psíquicos como algo que pode prescindir 
dessa percepção da consciência, como algo que existe independentemente 
dela. Estamos preparados para constatar que alguns de nossos 
pressupostos não são confirmados pela consciência. Se não nos deixarmos 
confundir por causa disso, verificaremos, a partir do postulado de que a 
consciência não nos fornece conhecimentos completos nem fidedignos 
sobre os processos neuronais, que estes devem ser considerados em sua 
totalidade, antes de mais nada, como inconscientes, e que devem ser 
inferidos como os demais fenômenos naturais

78
. 

 

No entanto, não há ainda, em o Projeto para uma psicologia científica (1895), 

a ideia de inconsciente sistemático. Há nesse texto a ideia de um psíquico 

insuscetível de consciência, mas que não constitui ainda um grupo psíquico à parte 

nem apresenta características distintas em relação aos fenômenos conscientes. 

Assim, “a inconsciência designa um estado da representação e não o pertencimento 

a um grupo psíquico com características próprias: pode-se se dizer de uma 

representação que ela ‘é’ ou ‘está’ inconsciente, podendo ou não vir a se tornar 

consciente, mas não que ela ‘está no’ inconsciente”79. O Projeto (1895) se apresenta 

como uma antecipação do ego estrutural que surge em O Ego e o Id (1923), já que o 

que temos é uma descrição pré-id – defensiva – da mente80. 

No capítulo VII de A interpretação dos sonhos (1900), verifica-se a 

sistematização da concepção teórica freudiana do aparelho psíquico e, pela primeira 

vez, é apresentada a oposição entre processo primário e processo secundário – de 

certa forma, um prenúncio da oposição entre princípio de realidade e princípio de 
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prazer –, bem como sua concepção de recalque. Ainda aí, Freud anuncia a 

universalidade do determinismo dos processos psíquicos e o domínio permanente 

do inconsciente sobre a totalidade da vida consciente. Segundo ele,  

 
não existe nenhum aparelho psíquico que possua apenas um 
processo primário e, nessa medida, tal aparelho é uma ficção teórica. 
Mas pelo menos isto é um fato: os processos primários acham-se 
presentes no aparelho anímico desde o princípio, ao passo que 
somente no decorrer da vida é que os processos secundários se 
desdobram e vêm inibir e sobrepor-se aos primários; é possível até 
que sua completa supremacia só seja atingida no apogeu da vida. Em 
consequência do aparecimento tardio dos processos secundários, o 
âmago de nosso ser, que consiste em moções de desejo 
inconscientes, permanece inacessível à compreensão e à inibição 
pelo pré-consciente; o papel desempenhado por este restringe-se 
para sempre a direcionar pelas vias mais convenientes as moções de 
desejo vindas do inconsciente. Esses desejos inconscientes exercem 
uma força compulsiva sobre todas as tendências anímicas 
posteriores, uma força com que essas tendências são obrigadas a 
aquiescer, ou que talvez possam esforçar-se por desviar e dirigir para 
objetivos mais elevados. Outro resultado do aparecimento tardio do 
processo secundário é que uma ampla esfera do material mnêmico 
fica inacessível à catexia pré-consciente

81
. 

 

O inconsciente freudiano não é uma instância estática, que consiste apenas 

de lembranças acumuladas, é dinâmico. De forma que “nossa atividade mental 

possui maior amplitude do que a parte dela que conhecemos em nossa vida 

cotidiana”82. 

Um aspecto pertinente é que o inconsciente é em si instinto (pulsão), e este 

não é realidade psíquica independente e primitivamente separada, de forma que não 

é possível compreender os processos psíquicos de maneira exclusivista, sem levar 

em consideração todo o conjunto que compõe tais processos, ou, em outras 

palavras, sem considerar os elementos constituintes, ou as forças abrangentes que 

atuam na região do inconsciente. O inconsciente é instinto, e nele há o instinto de 

morte (Thanatos) e o instinto de vida (Eros). Deste modo, a noção de inconsciente 

amplia a nossa responsabilidade frente ao que fazemos, ou seja, não há mais a 

quem culpar pelos nossos devaneios, não há mais um demônio que se apossa do 

homem e o faz realizar coisas desastrosas. Com isso, o descentramento do 

psiquismo provocado por Freud tem implicações éticas incontornáveis, já que nos 

atenta para a questão da responsabilidade. Constituímos-nos enquanto sujeitos 
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mediante reações às agressões do meio social, a partir das quais os instintos vão 

sendo orientados, educados pelas aspirações éticas e culturais do homem, 

formando-se, paulatinamente, o nosso eu moral, o eu que a educação edifica e que 

chamamos de ego. 

O maior ideário de Freud foi seu pensamento acerca da dimensão psíquica 

inconsciente do homem. Ele conseguiu colocar em xeque toda uma tradição acerca 

do sujeito, e descentralizar esse mesmo sujeito83. Ora, para nosso autor, o sujeito se 

revela através de atos falhos, de chistes, insights, sonhos etc. Com esse enunciado, 

Freud marca o descentramento do sujeito. O que diz ser o “ser” do sujeito não é 

apenas aquilo que lhe parece consciente, mas sim, e sobretudo, os registros 

inconscientes. Por isso, ele diz que “o ego não é senhor de sua própria morada”. Os 

produtos provindos do inconsciente são sempre enigmáticos, e apresentam-se 

através de falas, imagens ou atos inesperados. 

 
[...] a parte inconsciente do “eu” contém a herança de toda a nossa infância 
que não fomos capazes de superar, sendo por isso governada por desejos 
e necessidades mais característicos da primeira infância do que da idade 
adulta. [...] ela é precipuamente emocional e impulsiva, em vez de ser lógica 
e racional, e adapta-se às realidades do mundo social exterior

84
. 

 

É na teorização da segunda tópica de Freud, ocorrida entre os anos 1920 e 

1923, que temos uma melhor esquematização com uma qualificação do inconsciente 

em três instâncias: o id (o isso), o ego (o eu) e o superego (supereu). A estruturação 

do inconsciente é processual. O sujeito é originalmente id e corresponde à mais 

antiga área de ação psíquica; “ele contém tudo o que é herdado, que se acha 

presente no nascimento, que está assente na constituição”85. Do id estruturam-se as 

outras dimensões psíquicas – o ego e o superego. É o inconsciente em si; é 

entendido como sendo uma espécie de reservatório pulsional desorganizado, 

caótico. Dele provêm as paixões indomadas que, “sem a intervenção do eu, seriam 

um joguete de suas aspirações pulsionais e caminharia inelutavelmente para sua 

perdição”86. Poderíamos defini-lo como sendo o nosso primeiro eu, quando ao 

nascer dependemos inteiramente das satisfações de nossas pulsões, já que  
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o id é ativo e age sempre segundo o ‘princípio do prazer’, isto é, procura 
satisfações. Sua atividade coloca, assim, o ego em perigo de desequilíbrio, 
uma vez que este deve procurar conciliar essas exigências do id com a 
adaptação eficaz ao mundo exterior

87
. 

 

De acordo com Freud, “sob a influência do mundo externo que nos cerca, 

uma porção do id sofreu um desenvolvimento especial. [...] atua como intermediária 

entre o id e o mundo externo. A esta região de nossa mente demos o nome de 

ego”88. 

O ego surge do encontro entre uma parcela de energia cedida pelo id e do 

contato da criança com o mundo exterior, ou ainda, fazendo uso de termos 

psicanalíticos, tem sua origem no sistema Pcpt (perceptivo-consciente), que é seu 

núcleo, e começa por abranger o Pcs (pré-consciente), que é adjacente aos resíduos 

mnêmicos89. De acordo com Estevam (1995), “o ego está formado pelos processos 

psíquicos conscientes e pelos processos psíquicos pré-conscientes”90. Após a 

estruturação completa do inconsciente, o ego assume a função de ponte entre as 

forças do id e do superego, na qual estabelece a ordenação temporal dos processos 

psíquicos e os submete à prova de realidade. Nesse decurso, o ego intercala os 

processos de pensamento, consegue adiar as descargas motoras e domina os 

acessos à motilidade91. O papel central do ego é filtrar as energias antagônicas do id 

e do superego e torná-las consciente, ou recalcando-as sem causar danos ao 

sujeito.  

O ego estrutura-se a partir de uma parte organizada do Id, isto é, da soma 

total das necessidades instintivas cruas e não modificadas. Sua principal função é a 

autopreservação, tanto em relação a acontecimentos externos, bem como aos 

internos. Freud explica:  

 
Com referência aos acontecimentos externos, desempenha essa missão 
dando-se conta dos estímulos, armazenando experiências sobre eles (na 
memória), evitando estímulos excessivamente intensos (mediante a fuga), 
lidando com os estímulos moderados (através da adaptação) e, finalmente, 
aprendendo a produzir modificações convenientes no mundo externo, em 
seu próprio benefício (através da atividade). Com referência aos 
acontecimentos internos, em relação ao id, ele desempenha essa missão 
obtendo controle sobre as exigências dos instintos, decidindo se elas devem 
ou não ser satisfeitas, adiando essa satisfação para ocasiões e 
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circunstâncias favoráveis no mundo externo ou suprimindo inteiramente as 
suas excitações

92
.  

 

A característica essencial do ego é a debilidade, já que suas simpatias e 

antipatias, os seus objetivos, as suas decisões são determinadas pelo id e pelo 

superego, e ele (o ego) precisa tomar cuidado para que os impulsos instintivos não 

entrem, de um modo muito perigoso, em choque com o superego ou com o mundo 

exterior. O ego deseja desfrutar as satisfações que o id tenta obter mas, ao mesmo 

tempo, deve se submeter às proibições do superego. Em outros termos, o ego se 

esforça pelo prazer e busca evitar o desprazer93. A sua fraqueza é semelhante à de 

um indivíduo que, não tendo recursos próprios, quer se aproveitar de uma parte, 

mas sem comprometer os seus interesses com a parte contrária. Freud retoma o 

pensamento de Georg Groddeck ao dizer que “aquilo que chamamos de nosso ego 

comporta-se essencialmente de modo passivo e que, [...] nós somos vividos por 

forças desconhecidas e incontroláveis”94. Do ego ainda procedem as repressões, 

através das quais procura-se excluir certas tendências da mente, não simplesmente 

da consciência, mas também de outras formas de capacidade e atividade95. 

O superego, por sua vez, nasce mediante uma parcela emprestada do id e do 

ego. Toma forma, e se torna independente dessas duas forças que o precede. De 

acordo com Freud, o superego é o prolongamento da influência parental sobre o 

sujeito. Por motivo metodológico, trabalharemos esse conceito de forma melhor 

elaborada na sequência do complexo de Édipo, já que o superego é herdeiro do 

complexo de Édipo, como assinalou Freud. É no processo de estruturação do 

aparelho psiquíco, sobretudo em sua “fase” final, que ocorre o desfecho do 

complexo edipiano e, com ele, o desfecho da constituição do sujeito. 

 

1.3.1 O complexo de Édipo 

 

Recorremos à teorização do complexo de Édipo no intuito de melhor 

compreender a constituição do sujeito na obra freudiana. A perspectiva de nossa 

compreensão adotada é aquela que pensa o complexo edipiano como sendo uma 

síntese das forças internas, provenientes do psiquismo e da intervenção direta do 
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mundo externo sobre esse mesmo psiquismo. O conceito freudiano acerca do 

complexo de Édipo perpassa um processo de estruturação e maturação na obra de 

Freud e se dá basicamente em dois momentos. No primeiro momento, quando o pai 

da psicanálise começa a pensar no complexo edipiano, sua estruturação e 

concretização na vida do sujeito dão-se apenas sob um formato, que, mais tarde, 

será por ele intitulado de forma positiva. No segundo momento, o nosso autor 

estrutura de forma completa o complexo de Édipo, com suas duas formas de 

manifestação, a forma positiva e a forma negativa. 

O processo estrutural do complexo de Édipo compreende três momentos 

importantes. O primeiro diz respeito à relação primária da criança com a mãe; o 

segundo, ao momento do corte relacional, que incide no complexo de Castração e 

que consequentemente faz sobrevir o complexo de Édipo, propriamente dito; e, por 

fim, o momento que marca o declínio do complexo de Édipo e a formação do 

superego. 

O complexo de Édipo caracteriza-se pelo corte relacional entre a criança e a 

mãe. Ocorre no momento em que o pai entra em cena e impede que a relação 

prazerosa do filho torne-se uma relação incestuosa. A partir desse momento, o pai 

torna-se objeto de ódio e objeto de admiração; de ódio, por ter sido o responsável 

pelo vazio que agora se instaura na criança, devido à ausência da mãe, a qual 

oferecia momentos de gozo para o infante; de admiração, porque, a partir de agora, 

o pai passa a ser por imitado pelo indivíduo, tendo como finalidade a reconquista 

daquela relação que tinha com a mãe. Tal processo é descrito por Freud da seguinte 

maneira: a criança “começa a desejar a mãe para si mesmo, no sentido com o qual, 

há pouco, acabou de se inteirar, e a odiar, de nova forma, o pai como um rival que 

impede esse desejo”96. Quanto à triangularidade edípica, Freud (1923) afirmou que é 

a partir da relação com o seio materno que o menino desenvolve uma catexia objetal 

pela mãe e se identifica com o pai, sendo que estas relações permanecem 

inalteradas até que os desejos sexuais da criança pela mãe se intensifiquem, e o pai 

passe a representar um empecilho para sua realização97. Daí é que surge o 

complexo de Édipo. 

Para termos uma compreensão mais ampla do que seria o complexo de 
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Édipo, faz-se necessário percorrer o mesmo caminho traçado por Freud, pensando 

no processo de estruturação dele. Para tanto, revisitamos algumas obras de Freud, 

que demarcam esse primeiro e segundo momento da teoria psicanalítica acerca do 

complexo edipiano. De acordo com Bezerra (2008), o surgimento do Édipo nos 

textos de Freud constitui um fato original na história da ciência do inconsciente, 

enfrentando uma academia positivista demais para compreender um fenômeno cuja 

gênese se desvela a partir do desejo da criança pela mãe e de seu ódio pelo pai98. 

É numa carta a Fliess, datada de 15 de outubro 1897, que, pela primeira vez, 

é tratado do complexo de Édipo, quando Freud analisa o mito grego de Sófocles. Ele 

diz que 

 
a lenda grega capta uma compulsão que toda pessoa reconhece porque 
sente sua presença dentro de si mesma. Cada pessoa da plateia foi, um dia, 
em germe ou na fantasia, exatamente um Édipo como esse, e cada qual 
recua, horrorizada, diante da realização de sonho aqui transposta para a 
realidade, com toda a carga de recalcamento que separa seu estado infantil 
do seu estado atual

99
. 

 

A descoberta do complexo de Édipo deve-se, por um lado, à análise dos 

sonhos realizada por Freud, por outro, à sua própria autoanálise. Em A Interpretação 

dos Sonhos (I, 1900), Freud nos oferece uma reflexão mais apropriada, partindo da 

própria narração do mito do Édipo-Rei para explicar-nos não somente a existência 

do complexo, mas, sobretudo, a hipótese de sua universalidade. Para tanto, 

esclarece-nos Freud: 

 
Se Oedipus Rex comove tanto uma plateia moderna quanto fazia com a 
plateia grega da época, a explicação só pode ser que seu efeito não está no 
contraste entre o destino e a vontade humana, mas deve ser procurado na 
natureza específica do material com que esse contraste é exemplificado. 
Deve haver algo que faz uma voz dentro de nós ficar pronta a reconhecer a 
força compulsiva do destino no Oedipus, ao passo que podemos descartar 
como meramente arbitrários os desígnios do tipo formulado em die Ahnfrau 
[de Grillparzer] ou em outras modernas tragédias do destino. E há realmente 
um fator dessa natureza envolvido na história do Rei Édipo. Seu destino 
comove-nos apenas porque poderia ter sido o nosso – porque o oráculo 
lançou sobre nós, antes de nascermos, a mesma maldição que caiu sobre 
ele. É destino de todos nós, talvez, dirigir nosso primeiro impulso sexual 
para nossa mãe, e nosso primeiro ódio e primeiro desejo assassino, para 
nosso pai. Nossos sonhos nos convencem de que é isso o que se verifica. 
O Rei Édipo, que assassinou Laio, seu pai, e se casou com Jocasta, sua 
mãe, simplesmente nos mostra a realização de nossos próprios desejos 
infantis. Contudo, mais afortunados que ele, entrementes conseguimos, na 
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medida em que não nos tenhamos tornado psiconeuróticos, desprender 
nossos impulsos sexuais de nossas mães e esquecer nosso ciúme de 
nossos pais. Ali está alguém em quem esses desejos primevos de nossa 
infância foram realizados, e dele recuamos com toda a força do 
recalcamento pelo qual esses desejos, desde aquela época, foram contidos 
dentro de nós. Enquanto traz à luz, à medida que desvenda o passado, a 
culpa de Édipo, o poeta nos compele, ao mesmo tempo, a reconhecer 
nossa própria alma secreta, onde esses mesmos impulsos, embora 
suprimidos, ainda podem ser encontrados

100
. 

 

Ainda nesse texto, Freud atenta para o fato de que a tragédia de Sófocles, a 

lenda de Édipo, surge de algum material onírico primitivo, o qual tinha como 

conteúdo a aflitiva perturbação da relação de uma criança com seus pais, em virtude 

dos primeiros sobressaltos da sexualidade. Essa relação entre a dimensão onírica e 

o complexo edipiano é tratada por Freud de forma sistemática na segunda parte de 

A interpretação dos sonhos (1900-1901), na qual Freud cita a relação edipiana, 

denominando-a de sonho de Édipo, no qual o sonhador tem relações sexuais com a 

própria mãe101, mas também chama a atenção para o fato de identificação que há 

entre nós e o Édipo, do mito grego, já que a história de Édipo, de acordo com Freud, 

como assinalamos acima tinha todo o seu atrativo universal por nos apresentar uma 

representação concreta daquilo que realmente fomos, das forças primitivas que 

moldaram nosso destino primevo. Em Sobre a Psicopatologia da vida cotidiana 

(1901), o nosso autor conclui que  

 
o estranho fato de a lenda [de Édipo] não fazer nenhuma objeção à idade 
da rainha Jocasta pareceu-me adequar-se bem à conclusão de que, no 
enamoramento pela própria mãe, nunca se trata da pessoa atual dela, mas 
de sua imagem mnêmica juvenil, formada nos anos da infância

102
. 

 

A descoberta do complexo de Édipo possibilita a Freud ir além às suas 

teorias, descobrindo no inconsciente humano, a partir de tal complexo, dimensões 

antes não muito exploradas, ou se exploradas, não aprofundadas. Mais tarde, a 

partir dessa descoberta, Freud vai estruturar o aparelho psíquico e, mais do que 

isso, vai determinar a origem das neuroses, bem como a constituição do sujeito, em 

todas as suas dimensões. Em A História do Movimento Psicanalítico (1914), o nosso 

autor melhor exemplifica o complexo edipiano, dando seu real significado: 

 
O complexo de Édipo tem um significado meramente “simbólico”: a mãe, 
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nele, representa o inacessível, a que se tem de renunciar no interesse da 
civilização; o pai que é assassinado no mito de Édipo é o pai “interior”, de 
quem nos devemos libertar a fim de nos tornarmos independentes. Outras 
partes do material das ideias sexuais serão, por certo, submetidas a 
reinterpretações semelhantes no decorrer do tempo. Em lugar de um 
conflito entre as tendências eróticas ego-distônicas e as autopreservadoras, 
surge um conflito entre as “tarefas da vida” e a “inércia psíquica”; o 
sentimento de culpa do neurótico corresponde a sua autorrecriminação por 
não cumprir adequadamente seu “trabalho de viver”. Dessa forma, criou-se 
um novo sistema ético-religioso, que, tal qual o sistema adleriano, estava 
destinado a reinterpretar, distorcer ou alijar os achados efetivos da análise. 
A verdade é que essas pessoas detectaram algumas nuanças culturais da 
sinfonia da vida e mais uma vez não deram ouvidos à poderosa e primordial 
melodia dos instintos

103
. 

 

É no desfecho do complexo de Édipo que nasce o sentimento de culpa104 em 

geral105, que é o resultado do “desejo de eliminar seus pais e, especialmente, o 

genitor do mesmo sexo”106. Freud ainda supõe que esse desejo também pode estar 

presente na vida desperta, ou até mesmo seja consciente. Neste caso, o desejo 

pode estar mascarado e muitas vezes o desejo de morte é substituído pela 

compaixão. Nessa perspectiva, existe, para Freud, certa rivalidade no amor, com 

nítida ênfase no sexo do sujeito. 

 
Quando é ainda uma criança, um filho já começa a desenvolver afeição 
particular por sua mãe, a quem considera como pertencente a ele; começa 
a sentir o pai como rival que disputa sua única posse. E da mesma forma 
uma menininha considera sua mãe como uma pessoa que interfere na sua 
relação afetuosa com o pai e que ocupa uma posição que ela mesma 
poderia muito bem ocupar

107
. 

 

É neste formato que se estrutura o complexo de Édipo e a lenda de Édipo se 

materializa, nesse movimento conflituoso de amor e ódio que demarca o sujeito 
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como ser de desejo, desenvolvendo-se com maior ou menor intensidade. 

Em Conferências Introdutórias sobre Psicanálise (1916-1915), Freud, ao tratar 

do complexo de Édipo, encontra aquilo que ele chama de “complexo de castração”, 

os quais se encontram em uma íntima conexão, de acordo com ele. O complexo de 

castração trata da “reação às ameaças contra a criança, destinadas a pôr um fim a 

suas primeiras atividades sexuais, ameaças atribuídas a seu pai”108. 

Em a Psicologia de grupo e a análise do ego (1921), quando trata da questão 

da Identificação, Freud dá início ao formato final do complexo de Édipo109 – que será 

culminado na obra O Ego e o Id (1923), na qual o complexo é mais bem 

sistematizado, verificando aí as suas duas formas de manifestação: a positiva e a 

negativa110. A primeira é caracterizada como um conjunto organizado de desejos 

amorosos e hostis que a criança sente em relação aos pais e apresenta-se como no 

mito de Édipo-Rei: desejo de morte do rival, que é o personagem do mesmo sexo. A 

segunda forma se apresenta num sentido inverso: amor pelo progenitor do mesmo 

sexo e ódio ciumento pelo progenitor do sexo oposto. 

Para Freud, o auge do complexo de Édipo é vivido entre os três e cinco anos, 

durante a fase fálica; o seu declínio marca a entrada no período de latência. É 

revivido na puberdade e é superado, com maior ou menor êxito, num tipo especial 

de escolha do objeto, que se apresenta ao sujeito como um “substitutivo” daquela 

relação primária. 

O complexo de Édipo tem sua importância na estruturação e formação da 

personalidade, bem como na orientação do desejo humano. É por meio deste 
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complexo que o sujeito se define como tal, que se constitui enquanto ser. Além 

disso, são funções fundamentais do complexo de Édipo a escolha do objeto de 

amor, a interdição do incesto, o acesso à genitalidade, que se apresenta 

principalmente por meio da identificação e estruturação do supereu, que funcionará 

como autocensura. 

De acordo com Rudge, 

 
O complexo de Édipo é o eixo em torno do qual se constitui o supereu. Todo 
um valor positivo é dado ao supereu, quando emerge a partir de uma 
verdadeira abolição do complexo de Édipo, algo diferente de um recalque. A 
partir da angústia de castração, o complexo de Édipo pode ser dissolvido 
através de uma dessexualização. Os vínculos objetais são substituídos por 
identificações, e a autoridade paterna, introjetada no supereu, perpetua a 
proibição do incesto e impede a volta aos vínculos objetais originais. Na 
dessexualização necessária à resolução do complexo de Édipo, 
reencontramos a ideia de que a idealização do pai tem que ser superada 
para que seja transmutada em um set de valores que permitem a cada 
indivíduo tornar-se membro de uma comunidade [..]. O supereu assume 
então uma função positiva e aculturante, tratando-se de um supereu 
portador do ideal do eu

111
. 

 

De acordo com a autora citada, a constituição do superego depende de como 

se dá o desenlace de abolição do complexo de Édipo, já que este tem como 

consequência a formação da personalidade, bem como da escolha de objeto de 

amor do sujeito. 

 

1.3.1.1 E do complexo de Édipo nasce a culpa e desta, o superego 

 

Freud (1925[1924]) parte do princípio de que o superego é produto do 

sentimento de culpa e que este deve sua origem ao complexo de Édipo. Para ele, “o 

superego é o herdeiro do complexo edipiano e representa os padrões éticos da 

humanidade”112. Nesse sentido, o complexo de Édipo se apresenta como um 

momento crucial na constituição do sujeito, pois é o resultado desse processo que 

vai caracterizar a sua vida, bem como sua própria personalidade. 

O sentimento de culpa surge como uma reação da interferência externa, que 

imprime no sujeito a padronização social que não pode de forma alguma ser 
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desvirtuada pelo indivíduo. Quando isso ocorre, essa padronização retorna com 

mais força no formato de “consciência” que a todo instante acusa o ato realizado 

e/ou pensado113. É neste sentido que, “a culpabilidade interiorizada representa a 

garantia mais perfeita da submissão, dispensando as instâncias coatoras do 

exercício de uma violência ostensiva”114. 

Freud assinala duas origens do sentimento de culpa: a primeira provém do 

medo da autoridade, a segunda do receio do superego. A primeira força a renúncia 

de determinados movimentos pulsionais. A segunda configura-se como um “retorno” 

da autoridade dos pais que foi internalizada. Assim, o superego, na qualidade de 

representante da instância parental, virá a exercer a crítica contra o ego, sendo 

caracterizado como consciência moral. A expressão dessa luta, do lado do ego, será 

o que Freud denomina de sentimento de culpabilidade: 

 
ego é a sede da angústia, e as suas três dependências corresponderão três 
diferentes tipos de angústia: perante as demandas pulsionais e do id, irá se 
formar uma angústia neurótica; diante daquelas da realidade e dos perigos 
que ela encerra, uma angústia real, quanto às exigências impostas pelo 
superego, o ego responderá com angústia moral, que é simplesmente outro 
nome do sentimento de culpabilidade

115
. 

 

O sentimento de culpa tem sua proveniência na tensão entre o ego e o ideal 

do ego, encarnado no superego; é uma reação de angústia diante da perda do amor 

do superego e da instância parental introjetada por seu intermédio e junto com o 

superego serve como uma barreira cuja finalidade é barrar a energia de 

agressividade; serve como uma coerção às tendências agressivas. Ele – o 

sentimento de culpa – nasce de um desejo contrariado pela censura, ou, ainda, de 

um desejo inconsciente presente no complexo de Édipo. Para explicar isso, Freud 

mais vez recorre ao parricídio primevo: após o crime, a partir do remorso pela ação 

cometida, é engendrado em seus participantes o sentimento de culpa. Deste modo, 

“o sentimento de culpabilidade encontra assim sua origem no assassinato do 

protopai, repetido fantasmaticamente no psiquismo individual e, portanto, se 
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fortalecendo com cada nova agressão contida e interiorizada no superego”116. 

Já dissemos anteriormente que o superego é herdeiro do complexo de Édipo 

e integra, junto com o id e o ego, a estrutura psíquica inconsciente. Aqui nos 

interessa discorrer sobre a ideia de superego, relacionando-a com os elementos 

estruturantes da sociedade(portanto, é-nos pertinente tratar do superego coletivo), e 

as inferências deste (do superego) na estruturação do sujeito individual. Ainda mais, 

trazendo-o para a nossa discussão temática, já que a religião funciona como uma fiel 

serva do superego (civilização/sociedade), ou, em outras palavras, ela é uma 

agência, cujo propósito é auxiliar a sociedade na formação moral do indivíduo, 

garantindo, assim, a organização social e a sociabilidade de seus integrantes. De 

acordo com Freud,  

 
O longo período da infância, durante o qual o ser humano em crescimento 
vive na dependência dos pais, deixa atrás de si, como um precipitado, a 
formação, no ego, de um agente especial no qual se prolonga a influência 
parental. Ele recebeu o nome de superego. Na medida em que este 
superego se diferencia do ego ou se lhe opõe, constitui uma terceira força 
que o ego tem de levar em conta

117
. 

 

O superego é a norma, a lei, portanto a proibição. É a repressão aos desejos, 

sobretudo. Ele é manifestado indiretamente à consciência, sob forma da moral, 

como um conjunto de interdições e deveres, e por meio da educação, no seu sentido 

mais amplo, levando em consideração todas as agências formativas, entre elas a 

religião, que tem a pretensão de formar um “eu ideal”, isto é, uma pessoa moral, boa 

e virtuosa. Para tanto, recebe “contribuições de sucessores e substitutos posteriores 

aos pais, tais como professores e modelos, na vida pública, de ideais sociais 

admirados”118
. O superego se mostra como conceito limite entre a clínica particular e 

a organização legiferante da civilização, seja ela religiosa, moral ou política. A 

princípio, a lei se apresenta como sendo o veículo através do qual o sujeito se 

sustenta na sua relação com o outro. No entanto, a presença do superego subverte 

esta relação, e com isso Freud nos apresenta todo o paradoxo de uma perspectiva 

moral que se coloca para além do bem-estar e regulação pretendida. 

O superego é, ao mesmo tempo, uma entidade interior e exterior, individual e 

social, masculina e feminina. É guardião da moral e dos bons costumes; a propósito, 

consciência moral foi o primeiro prenome concedido ao superego na teoria 
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freudiana. Deste modo, o superego é condição estruturante de um sujeito sem eu. 

Assim, é por interferência do superego que o sujeito vai se estruturando, que o ego 

ideal vai se formando. Embora essas instâncias compreendam o Ics, elas abarcam 

suas particularidades. Freud as apresenta: 

 
o id e o superego possuem algo comum: ambos representam as 
influências do passado – o id, a influência da hereditariedade; o 
superego, a influência, essencialmente, do que é retirado de outras 
pessoas, enquanto o ego é principalmente determinado pela própria 
experiência do indivíduo, isto é, por eventos acidentais e 
contemporâneos

119
. 

 

O eu (ego) se constitui como tal mediante o resultado de uma luta que se 

trava entre ele e as forças do id, do superego e do mundo externo. Deste modo, à 

medida que essa luta se desenvolve – que tem seu começo na infância –, vai 

surgindo o ego, o eu com sua personalidade própria. De forma que “nosso ego é o 

nosso infraego disciplinado, melhorado, educado, civilizado, graças à ação do nosso 

superego”120. 

A concepção de superego no que se refere à relação com a instância moral 

não se caracteriza por um sentido de adaptação, uma vez que ele representa uma 

instância legiferante que rompe qualquer intenção adaptativa do ego. Ademais, o 

superego se apresenta como uma síntese de mecanismos internos e externos de 

repressão. Os mecanismos internos são resultantes das normas vindas do âmbito 

externo e são introjetadas, ficando armazenadas no inconsciente; os mecanismos 

externos são as normas in persona. De acordo com Freud, 

 
o superego aplica o mais rígido padrão de moral ao ego indefeso que lhe 
fica à mercê; representa, em geral, as exigências da moralidade, e 
compreendemos imediatamente que nosso sentimento moral de culpa é 
expressão da tensão entre o ego e o superego”

121
. 

 

O sentimento de culpa agrega uma peculiaridade, já que ele se reforça na 

desgraça e na virtude, e já que a consciência moral nasce de uma renúncia do 

instinto imposta exteriormente, sendo que esta renúncia se configura como uma 

agressão122 do superego contra o ego123. Deste modo, “o desenvolvimento da 
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consciência moral acontece com a instauração do superego que interioriza a 

autoridade”124. 

À guisa de contextualização do conceito de superego e de seu surgimento na 

obra freudiana, faz-se necessário retomar alguns pontos que serão abordados no 

capítulo seguinte. Nele diremos que a cultura e suas instituições surgiram com o 

destronamento e morte do pai da horda primeva. Pois bem, o superego também tem 

o seu situamento naquele trágico evento, já que se configura como a norma, a lei, a 

proibição, o tabu. De acordo com Freud, o fim da horda primeva marca o surgimento 

do superego cultural, que nasce do remorso dos filhos perante o crime efetuado e 

reescreve-se nas instituições que surgem justamente para cumprir a função de 

superego na sociedade. 

De acordo com Casanave, 

 
Os tabus do totemismo, a proibição de matar o totem e a proibição do 
incesto indicariam os desejos constitutivos do homem. Na horda primitiva, a 
ambivalência de sentimento perante o macho dominante leva os irmãos a se 
aliarem na agressão. Daí a culpabilidade que instaura a consciência moral 
correlativa da primeira interdição na forma do tabu. A moral, enquanto 
instituição, teria nascido do sentimento de culpa gerador das leis 
fundamentais do totemismo: o tabu e a interdição de matar o animal 

totêmico
125. 

 

O tabu configura-se como a objetivação do superego, o que faz deste um 

tabu endopsíquico126. Assim sendo, 

 
A consciência moral do tabu é anunciada como a forma mais antiga da 
consciência de culpa ou sentimento de culpa. Trata-se de uma ordem 
emitida pela consciência que, uma vez violada, produz a culpa. Ela é 
definida como uma percepção interior de depreciação de algumas moções 
de desejos. A percepção em questão é a de que certos desejos são 
desvalorizados. O juízo adverso se encarregaria de fornecer a ela a 
justificativa da depreciação, podendo atribuir ou “des-atribuir” à percepção 
uma propriedade – que pode ter sido originariamente boa ou má, útil ou 
prejudicial

127
. 

 

Sem a instauração do tabu e de seus consequentes – consciência moral, 

superego –, a cultura inexistiria, já que sua preservação depende desses artifícios 

que são interiorizados pelo homem. De acordo com Estevam, 
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A necessidade de viver em sociedade, a necessidade de conviver com os 
outros homens, nos obriga a adotar uma das seguintes atitudes: ou 
bloqueamos e impedimos a exteriorização dos impulsos vindos do 
infraego

128
 ou então adotamos uma segunda alternativa e transformamos 

esses instintos baixos e animalescos em ações boas e moralmente 
elevadas, em ações compatíveis com as necessidades da convivência 
social

129
. 

 

Para dar conta disso, Freud inventa a noção do superego, que surge num 

contexto que convoca de imediato à ameaça de castração e a interiorização da 

agressividade130. Assim, ao superego cabe reprimir e interiorizar as pulsões 

agressivas. Deste modo, ele se torna um agente de interiorização da cultura. A 

organização da sociedade só é possível graças à apropriação de meios que levam à 

coerção dos instintos agressivos e à dominação da natureza, “agindo tanto no plano 

da ordem político-jurídica quanto no das representações religiosas e das 

identificações que soldam entre si os membros da coletividade”131. A estruturação e 

desenvolvimento do superego tem seu marco inicial na tenra idade do indivíduo. 

 Segundo Freud, 

 
as crianças de tenra idade são amorais e não possuem inibições internas 
contra seus impulsos que buscam o prazer. O papel que mais tarde é 
assumido pelo superego é desempenhado, no início, por um poder externo, 
pela autoridade dos pais. A influência dos pais governa a criança, 
concedendo-lhe provas de amor e ameaçando com castigos, os quais, para 
a criança, são sinais de perda do amor e se farão temer por essa mesma 
causa. Essa ansiedade realística é o precursor da ansiedade moral 
subsequente

132
. 

 

Deste modo, o superego se configura a partir de duas origens,  

 
uma delas exterior e referível à autoridade paterna-social, outra que deriva 
da introjeção da agressividade dirigida contra as imagens do pai; ora, isso 
torna o superego não só herdeiro do complexo de Édipo, mas também 
‘enérgica formação reativa contra ele’

133
. 

 

Assim sendo, “o superego é o sucessor e o representante dos pais (e 

educadores) do indivíduo, que lhe supervisionaram as ações no primeiro período de 

sua vida; ele continua as funções deles quase sem mudança”134, configurando-se 

como consciência moral do sujeito.  
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A moral é resultado da instauração do superego e instala-se em cada 

indivíduo através de um processo de interiorização, de uma pressão social que 

molda o indivíduo. Assim, a moral é uma determinação social imposta ao sujeito 

individual através das figuras parentais, que define o que é permitido e o que é 

proibido, o que se pode e o que não se pode fazer. 

A ação moral, na teoria psicanalítica, é comandada por uma esfera 

inconsciente que se instalou na psique por um duplo processo de renúncia e 

repressão. Essa esfera inconsciente recebe o nome de Superego, ou consciência 

moral, responsável por conter o Id, espécie de vulcão em constante atividade e fonte 

inconsciente de desejos, que se não for vigiado e controlado a todo instante provoca 

destruidoras irrupções no cotidiano dos homens135. Para Freud, a ação moral, por um 

lado, explica-se por um jogo de forças afetivas, cuja gênese é, ela mesma, fruto de 

pulsões e sentimentos experimentados pela criança em relação às figuras maternas 

e paternas e, por outro, é inspirada por um sentimento do sagrado experimentados 

por fontes de autoridade. Tanto um como outro complementam-se e tem sua origem 

no complexo de Édipo. 
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2 INVESTIGAÇÕES ACERCA DA GÊNESE DA CULTURA E DA RELIGIÃO 

  

À biografia de cada um pertence também sua vida num reino, 
que é deste mundo – mas não tão realmente como a mãe, a 
casa, a luz. É chamado de “cultura”; debaixo dessa palavra 
escondem-se ideias bem diversas. 

Ludwig Marcuse136 

 
2.1 A origem da cultura na obra freudiana 

 

2.1.1 Conceitualização dos termos civilização e cultura 

 

De acordo com Nobert Elias, em seu livro Os alemães,  

 
o desenvolvimento a longo prazo das palavras ‘cultura’ e ‘civilização’ leva a 
um certo número de descobertas relativamente inesperadas. Uma delas é 
que no século XVIII ambos os termos se referiam, em larga medida, a 
processos, enquanto que no século XX representam algo quase 
inteiramente estático

137
. 

 

Para ele, o conceito de civilização expressa a consciência que o Ocidente tem 

de si mesmo138. O autor afirmar que, “com essa palavra, a sociedade ocidental 

procura descrever o que lhe constitui o caráter especial e aquilo de que se orgulha: o 

nível de sua tecnologia, a natureza de suas maneiras, o desenvolvimento de sua 

cultura científica ou visão do mundo, e muito mais”139. Nesse ínterim, o sociólogo faz 

uma distinção dos termos civilização e cultura partindo dos conceitos francês e 

inglês de civilização e do conceito alemão de kultur (cultura). Segundo ele, o 

conceito de civilização “refere-se a uma grande variedade de fatos: ao nível da 

tecnologia, ao tipo de maneiras, ao desenvolvimento dos conhecimentos científicos, 

às ideias religiosas e aos costumes”140. Ou ainda, 

 
O conceito francês e inglês de civilização pode se referir a fatos políticos ou 
econômicos, religiosos ou técnicos, morais ou sociais. O conceito alemão de 
kultur alude basicamente a fatos intelectuais, artísticos e religiosos e 
apresenta a tendência de traçar uma nítida linha divisória entre fatos deste 
tipo, por um lado, e fatos políticos, econômicos e sociais, por outro. O 

                                                 
136

 MARCUSE, Ludwig. Sigmund Freud: sua imagem do ser humano. Tradução de Frederico Stein. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2008, p. 64. 
137

 ELIAS, Nobert. Os Alemães: A luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX e 
XX.Tradução de: Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p. 120. 
138

 ELIAS, Nobert. O processo civilizador. Tradução de Ruy Jungman. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1994. p. 23. 
139

 Ibidem, p. 23. 
140

 Ibidem, p. 23. 



55 

 

 

conceito francês e inglês de civilização pode se referir a realizações, mas 
também a atitudes ou “comportamento” de pessoas, pouco importando se 
realizaram ou não alguma coisa. No conceito alemão de kultur, em 
contraste, a referência a “comportamento”, o valor que a pessoa tem em 
virtude de sua mera existência e conduta, sem absolutamente qualquer 
realização, é muito secundário

141
. 

 

Dito de outro modo, para Nobert Elias a civilização descreve um processo ou, 

pelo menos, seu resultado, já o conceito de Kultur (cultura) reporta-se a produtos 

humanos, a obras de arte, livros, sistemas religiosos ou filosóficos, nos quais se 

expressa à individualidade de um povo142. Assim, o conceito de civilização parece 

ser bem mais abrangente, ao passo que cultura se apresenta como um conceito 

mais delimitado, mais individualizado. 

Na obra freudiana, os termos cultura e civilização são tratados de forma 

indistinta. Freud a define como o conjunto de todo saber, saber este utilizado para 

dominar as forças da natureza e adquirir bens para satisfazer as necessidades, e 

organizações, cuja função é regulamentar às relações e a divisão dos bens obtidos. 

Renato Mezan143 nos ajuda a melhor compreender esses termos situados na obra 

freudiana. Para ele, tradicionalmente, os termos cultura e civilização se opõem. O 

primeiro designa a dimensão material, que corresponde à produção dos bens 

essenciais à sobrevivência do grupo, e o outro a dimensão espiritual, manifestado 

nas grandes formações culturais, tais como a religião, a arte, o direito, a filosofia, 

entre outros. Freud, no entanto, se recusa a fazer essa distinção, tratando-as como 

sinônimos. Para ele, 

 
a palavra ‘civilização

144
’ descreve a soma integral das realizações e 

regulamentos que distinguem nossas vidas das de nossos antepassados 
animais, e 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 hábitos linguísticos 
ou, como são também chamados, sentimento linguístico, na convicção de 
que assim estamos fazendo justiça e discernimentos internos que ainda 
desafiam sua expressão em termos abstratos

145
. 
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E ainda: 
 
Reconhecemos como culturais todas as atividades e recursos úteis aos 
homens, por lhes tornarem a terra proveitosa, por protegerem-nos contra a 
violência das forças da natureza, e assim por diante. Em relação a esse 
aspecto de civilização, dificilmente pode haver qualquer dúvida. Se 
remontarmos suficientemente às origens, descobriremos que os primeiros 
atos de civilização foram a utilização de instrumentos, a obtenção do 
controle sobre o fogo e a construção de habitações

146
. 

 

Deste modo, ao se recusar a fazer essa divisão artificial, Freud entende 

situar-se numa perspectiva em que ambas se articulam entre si, pois em conjunto 

constitui o índice que diferencia o homem dos animais. Assim, se tratarmos os dois 

aspectos da civilização, quais sejam: a organização social e o universo das 

representações coletivas, veremos que se mostram como diferentes, embora 

estejam em íntima relação, uma vez que tanto um como o outro têm a mesma 

função, que é assegurar a produção dos meios de subsistência diante de uma 

natureza profundamente hostil147. 

 

2.1.2 A hipótese da horda primitiva 

 

As hipóteses sugeridas por Freud em Totem e tabu (1913) visam 

efetivamente explicar a origem do social e da cultura. Contudo, não podemos deixar 

de observar que Totem e tabu é uma obra psicanalítica e não antropológica, embora 

Freud, para escrevê-la, tenha recorrido aos estudos etnológicos de sua época. No 

entanto, é certo que os materiais de que se serviu Freud envelheceram com o 

progresso das pesquisas etnológicas148. Isso, porém, não invalida por completo as 

teses elaboradas, já que é possível “constatar a semelhança entre algumas de suas 

teses e as concepções mais recentes da etnologia pós-estruturalista”149. Nessa obra, 

Freud oferece uma contribuição a dois domínios aparentemente diferentes, quais 

sejam a constituição de determinados elementos da teoria psicanalítica e a reflexão 
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sobre os fundamentos da sociedade. No entanto, essa diferença é menor do que 

parece, uma vez que há uma relação entre o neurótico e o psicótico com a realidade 

social e consequentemente com o mundo da cultura150. 

A construção de Totem e tabu (1913) deu-se a partir da contribuição da 

literatura evolucionista de sua época. De Darwin, Freud apreendeu a história da 

horda selvagem e a teoria da recapitulação: a ontogênese repete a filogênese151   

que havia sido melhor elaborada por Haeckel  e a tese da hereditariedade dos 

caracteres adquiridos, popularizada por Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829). Essa 

tese ficou conhecida como “neolamarckiana”, foi contestada a partir de 1883 por 

August Weismann (1834-1914) e definitivamente abandonada em 1930. De James 

George Frazer (1854-1941), Freud pegou emprestada a concepção de totemismo 

como modo de pensamento arcaico das chamadas sociedades primitivas; as teses 

do banquete totêmico e da substituição da horda pelo clã, ele pegou de William 

Robertson Smith (1846-1894). Em James Jasper Atkinson, encontrou a ideia de que 

o sistema patriarcal chegara ao fim na revolta dos filhos e na devoração do pai. Por 

fim, ele extraiu da obra de Edward Westermarck (1862-1939) considerações sobre o 

horror ao incesto e a nocividade de casamentos consanguíneos152. 

A horda representa a primeira forma de organização social. Para explicar isso, 

Freud, em Totem e tabu (1913), retoma a teoria de Darwin, que defende a ideia de 

que o homem primitivo se organizava em pequenas hordas, cada qual governada 

por um macho que se destacava pela sua força, o qual possuía todo o poder sobre 

os demais. O pai todo poderoso detinha o usufruto de todas as mulheres da horda e 

expulsava os filhos à medida que estes iam crescendo. 

 
A situação reinante na horda primitiva é evidentemente de uma extrema 
violência: o chefe guarda para si todas as fêmeas, expulsa ou subjuga os 
filhos e chega a castrá-los fisicamente quando estes ousam se rebelar 
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contra sua prepotência. O chefe vive assim num estado próximo do 
narcisismo, amando apenas a si mesmo, e concedendo a seus objetos 
sexuais o mínimo de investimento libidinal necessário para perseguir a 
satisfação sexual

153
. 

 

Em Moisés e o Monoteísmo (1939), Freud diz que “o macho forte era senhor 

e pai de toda a horda, e irrestrito em seu poder, que exercia com violência. Todas as 

fêmeas eram propriedade sua – esposas e filhas de sua própria horda, e algumas, 

talvez, roubadas de outras hordas”154. Quanto aos filhos, estes não eram bem 

quistos pelo chefe da horda,  

 
a sorte dos filhos era dura: se despertavam o ciúme do pai, eram mortos, 
castrados, ou expulsos. Seu único recurso era reunirem-se em pequenas 
comunidades, arranjarem esposas para si através do rapto, e, quando um 
ou outro deles podia ter êxito nisso, elevarem-se a uma posição semelhante 
à do pai, na horda primeva

155
.  

 

A indiferença do pai em relação aos filhos faz com que estes, uma vez 

expulsos, contando com a sua própria sorte se juntem e retornem. Uma vez 

retornando, matam e devoram o pai, colocando, assim, um fim à horda patriarcal156. 

A esse respeito, narra Freud (1939): 

 
Certo dia, os irmãos que tinham sido expulsos retornaram juntos, mataram e 
devoraram o pai, colocando assim um fim à horda patriarcal. Unidos, 
tiveram a coragem de fazê-lo e foram bem-sucedidos no que lhes teria sido 
impossível fazer individualmente. (Algum avanço cultural, talvez o domínio 
de uma nova arma, proporcionou-lhes um senso de força superior.) 
Selvagens canibais como eram, não é preciso dizer que não apenas 
matavam, mas também devoravam a vítima. O violento pai primevo fora 
sem dúvida o temido e invejado modelo de cada um do grupo de irmãos: e, 
pelo ato de devorá-lo, realizavam a identificação com ele, cada um deles 
adquirindo uma parte de sua força. A refeição totêmica, que é talvez o mais 
antigo festival da humanidade, seria assim uma repetição, e uma 
comemoração desse ato memorável e criminoso, que foi o começo de 
tantas coisas: da organização social, das restrições morais e da religião

157
. 

 

Kyrillos Neto e Moreira158, refletindo sobre a conexão existente entre política e 

psicanálise, aponta para um dos principais ideais da condição humana: a liberdade, 

                                                 
153

 MEZAN, 2006, p. 543. 
154

 FREUD, Sigmund. Moisés e o Monoteísmo (1939[1934-38]). Rio de Janeiro: Imago, 2006t, p. 96. 
(Obras Psicológicas Completas Edição Standard Brasileira, v. XXIII). 
155

 Ibidem, p. 96. 
156

 Freud recupera a celebração da refeição totêmica, que já havia sido tratada por Atkinson (1903), 
fazendo uma interpretação psicanalítica do totem, e anuncia uma hipótese, a qual denomina “mito 
científico”. 
157

 FREUD, Sigmund. Totem e tabu (1913[1912-13]). Rio de Janeiro: Imago, 2006k, p.145. (Obras 
Psicológicas Completas Edição Standard Brasileira, v. XII). 
158

 KYRILLOS NETO, Fuad; MOREIRA, Jacqueline de Oliveira. Política e Psicanálise: Conexões. 
Revista Psicologia Clínica. Rio de Janeiro. n. 21, v. 2, p. 399. jul./dez. 2009. 



59 

 

 

esta de suma importância para a fundação da cultura e condição primeira de uma 

organização política que garante o convívio entre os diferentes. Assim sendo, os 

autores assinalam a liberdade como condição primária para o evento totêmico, já 

que foi a necessidade dela que estimulou os filhos deportados a buscarem por ela, 

uma vez que o pai primitivo suprime qualquer possibilidade de liberdade. Assim, 

 
O alvo primordial do ato fundador da cultura é a obstacularização da 
onipotência característica daquele que antes ocupava o lugar de chefe. Não 
podemos nomear os domínios de Pai Primevo de político, pois esse domínio 
não se baseia na pluralidade dos homens. Pelo contrário, o domínio do Pai 
Primevo nega, recusa a pluralidade dos homens em prol da unidade 
onipotente de si

159
. 

 

De fato, essa atitude de onipotência do pai primitivo, essa centralização 

egocêntrica de poder apresenta-se como motivo a priori para a concretização do 

parricídio primevo. Ainda sobre a figura do pai primitivo, este se apresenta como 

uma primeira representação do narcisismo, que após o evento totêmico é transposta 

para os filhos da horda. Com a devoração do cadáver, cada membro da horda 

incorpora uma parcela do narcísico idêntico, até então consubstanciado apenas no 

pai. Daí surge uma nova modalidade de identificação, na qual cada um, de certo 

modo, identifica-se com o pai devorado. Essa identificação, no entanto, gera uma 

relação de ambivalência: na medida em que se fortalece, ao mesmo tempo nasce a 

rivalidade, uma vez que é incorporada uma parcela do pai, e pode-se pretender 

ocupar a mesma posição que outrora era dele. Para Casanave, 

 
o primordial é a violência sustentada por um só que regula a vida do grupo. 
Depois da morte do pai, não apenas cerne-se sobre o grupo a ameaça da 
guerra de todos contra todos no anseio de ocupar o lugar vago, mas 
fundamentalmente, a nostalgia pela figura toda poderosa160. 
 

Para prevenir que o fratricídio seja consubstanciado é que surge o primeiro 

rudimento do direito161. Contudo, apesar da relação ambivalente estabelecida após o 

crime, é possível à vivência da liberdade e da alteridade, uma vez que com a 

existência do pai era impossível tanto uma como outra. A esse respeito, acentua 

Kyrillos Neto e Moreira: 
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A reflexão antropológica presente em “Totem e tabu” (Freud, [1913] 1996) 
coloca os primórdios do tema da liberdade e da alteridade. O Pai Primevo 
não estabelece uma relação de alteridade; só após a sua morte os irmãos 
precisaram convocar uma ação política para manter o convívio entre os 
diferentes e a proposta de respeito à alteridade. O pai totêmico não respeita 
os filhos, não estabelece uma relação dialógica. É uma relação autoritária e 
não dialética, não à liberdade e, por isso, não é preciso pensar em uma 
política. A relação refere-se a dois termos, mas apenas um é sujeito, 
enquanto o outro é objeto de manobra e de manipulação perversa

162
. 

 

A efetuação do crime primordial representa o marco zero da instituição da 

sociedade. Após a consumação do ato por parte dos filhos, cada qual teria se dado 

conta que nenhum deles poderia ocupar o lugar do pai, e assim o ciclo se repetiria 

indefinidamente. Para evitar que isso continuasse a ocorrer, os irmãos em comum 

acordo instituem a regra da exogamia, em sua versão psíquica, o tabu do incesto. 

Ainda após esse trágico evento, para compensar a agressividade, teria vindo à tona 

o sentimento carinhoso em relação ao pai, fazendo surgir, assim, a ambivalência 

amor/ódio dos filhos para com o pai163. Deste modo, a partir do remorso pela ação 

cometida, origina-se o sentimento de culpa e deste desencadeiam-se todos os 

vínculos sociais. Freud situa a origem da formação das religiões a este sentimento 

proveniente do parricídio, uma vez que o pai morto adquiriu um poder muito maior 

que o que dispunha quando vivo, pois teria sido transformado em totem e, 

consequentemente, em deus. De acordo com Mezan, 

 
[...] Com efeito, o mito postula que, uma vez assassinado o chefe da horda, 
os irmãos editem a lei da exogamia e desencadeie o processo que culmina 
com a formação das religiões, mas, se o grupo é autor efetivo de tais 
normas e instituições, a projeção se encarrega de atribuí-las à autoridade do 
morto. É por isso que Freud diz que, uma vez morto, o pai passa a gozar de 
um poder muito maior do que aquele de que se vira investido em vida. O 
mito associa a esse processo, pelo qual o pai morto passa a ser o 
fundamento do vínculo social, uma mutação na estrutura psíquica dos 
membros da horda, isto é, o advento da estrutura edipiana e do sentimento 
inconsciente de culpabilidade; nisso se afasta do plano do etnólogo para 
retornar à seara da psicanálise

164
. 
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Segundo Freud, após a efetuação do evento totêmico, no qual o pai é morto e 

devorado num cerimonial, o sentimento de culpa apavora os filhos da horda. Daí 

estabelece-se a lei: o pai morto transforma-se em totem e com ele nasce o tabu, que 

se configura em duas normas básicas: o horror ao incesto e a não morte do pai. A 

esse respeito, esclarece Casanave: 

 
Segundo o esquema freudiano, a repressão do incesto surge das 
vicissitudes do relacionamento com o pai e adquire sua máxima intensidade 
no sistema totêmico. O complexo de Édipo possui, então, caráter 
estruturante não só para o indivíduo e suas neuroses, mas também na 
geração e organização da sociedade. O nascimento da sociedade dá-se 
pela instauração de um sistema coletivo de repressão. Isto é, a satisfação 
pulsional deve sofrer uma mediatização necessária à vida social. De 
maneira que as primeiras instituições se ocupam de reprimir, controlar e 
canalizar a sexualidade e a agressividade

165
. 

 

Neste sentido, o pai morto torna-se mais poderoso do que era quando vivo. 

Assim o evento totêmico marca a origem da civilização e, junto com ela, a religião, 

caracterizada inicialmente como totem; a moral e a Lei. Moreira observa que  

 
A morte do pai poderia destruir a estabilidade social, pois os irmãos são 
rivais e não existe nenhuma autoridade que demarque os limites entre os 
indivíduos. Entretanto, o banquete proporciona a introjeção da lei paterna 
através da incorporação canibalesca. O sentimento de culpa proveniente do 
ato será à base da moralidade, a nova organização social e da religião

166
. 

 

É somente por meio do sentimento de culpa e do arrependimento que a figura 

do pai morto permanece, como uma sombra, um fantasma, exigindo dos parricidas 

uma atitude de devotamento capaz de remi-los do ato outrora cometido. Para Joel 

Dor, 

 
O arrependimento e a culpa que acompanham o luto e instauram o defunto 
num lugar único, no qual se deverá daí por diante assegurar um culto. Este 
culto terá por meta edificar simbolicamente o homem que possuía todas as 
mulheres como um deus a ser amado e em relação ao qual todos nutrirão 
uma dívida sem fim. Por esta razão, apenas, o morto se torna então 'mais 
poderoso do que jamais o fora em vida'

167
. 

 

O sistema totêmico figura a primeira encarnação da moral que surge com 

uma espécie de contrato que os filhos fazem entre e si e com o pai morto, através do 
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qual este prometia proteção e carinho, ao passo que os filhos prometiam respeitar 

sua vida, ou seja, não mais repetir o ato do crime primordial. Segundo Freud,  

 
O sistema totêmico foi, por assim dizer, um pacto com o pai, no qual este 
prometia-lhes tudo o que uma imaginação infantil pode esperar de um pai – 
proteção, cuidado e indulgência – enquanto que, por seu lado, 
comprometiam-se a respeitar-lhe a vida, isto é, não repetir o ato que 
causara a destruição do pai real. O totemismo, além disso, continha uma 
tentativa de autojustificação: Se nosso pai nos houvesse tratado da maneira 
que o totem nos trata, nunca nos teríamos sentido tentados a matá-lo. Desta 
maneira, o totemismo ajudou a amenizar a situação e tornou possível 
esquecer o acontecimento a que devia sua origem

168
. 

 

De acordo com Mezan (2006), “desse contrato derivam certas características 

da religião (como a consciência de culpabilidade dos filhos) e suas tentativas de 

apaziguá-lo, reconciliando-se com o pai morto por meio da obediência aos rituais e 

crenças prescritos"169. De modo geral, esse contrato se situa na origem de toda a 

organização social. Ele surge como resultado da falta instaurada pela morte do pai, 

já que é a partir da ausência deste que é instaurada a Lei e com ela as instituições 

sociais. O homem, tal como concebemos, é fruto da falta e é esta que o impele a 

construir seu próprio mundo. A esse respeito, diz Arduini: 

 

O ser humano, iniciado mas não acabado, abriga carências. Daí as pulsões 
que buscam objetivos, que insistem em conquistar o que o ser ainda não 
possui. As pulsões são ímpetos que demandam bens, finalidades, recursos 
vitais. Colocam o homem em permanente movimento. Fazem dele o ser 
“precipitado” que se lança em direção ao que lhe falta

170
. 

  

O autor supracitado define o homem como universo de pulsões, as quais 

apresentam duas faces: uma negativa, que é a carência de recursos, a privação do 

valor necessário, e uma positiva, que é o dinamismo desenvolvido para a obtenção 

daquilo que ainda não foi conseguido. Para ele, “a carência não é pura ausência de 

ser. É o ser que tende à meta ainda não alcançada”171. Dito isto, vale dizer que, para 

Freud, a civilização repousa sobre a coerção das pulsões, tese apresentada em A 

moral sexual civilizada e o nervosismo moderno (1908) e retomada quando ele trata 

da questão do tabu, em Totem e tabu (1913). O tabu é considerado, “ao lado dos 
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sintomas obsessivos, um meio eficaz de coagir as pulsões e de impedir o livre curso 

das tendências inconscientes homicidas e incestuosas”172. 

A pulsão define-se como fonte motivadora, a qual é proveniente do 

inconsciente, ou seja, é no inconsciente que os sintomas, as condutas, os 

comportamentos, as escolhas do sujeito se originam. É o impulso que conduz o 

sujeito a buscar e a realizar um desejo, uma vontade. De acordo com Chatelard, a 

 
motivação está relacionada também a um quantum de energia libidinal que 
impulsiona o sujeito a um movimento, está relacionada aos afetos que 
impulsionam um sujeito a uma determinada ação como a alegria, a tristeza 
e mesmo a angústia. São afetos que estão investidos de uma energia 
libidinal a ser liberada seja pela do prazer ou do desprazer

173
. 

 

Para Bloch (apud ARDUINI, 1989), a pulsão fundamental não é prazer e sim a 

conservação, a manutenção do ser. Esta é tão primária a ponto de colocar todos os 

instintos em movimento. E justifica: “O instinto de conservação é a mais sólida de 

todas as pulsões ditas fundamentais e é ela que se manteve mais firmemente em 

todas as metamorfoses históricas e sociais, das quais ela estava, aliás, na 

origem”174. Ainda de acordo com o autor, “o homem é complexa tessitura de 

impulsos materiais e espirituais, somáticos e psíquicos, individuais e sociais, 

históricos e trans-históricos. As necessidades se revelam no campo energético, 

impelido a conquistar valores que lhe saciem as carências”175. 

A civilização surge de uma necessidade do homem de se autopreservar 

enquanto espécie e enquanto sujeito individual. Nesse sentido, ela aparece como 

uma garantia que só pode ser possível mediante a força de uma minoria para com 

uma maioria – “só através da influência de indivíduos que possam fornecer um 

exemplo e a quem reconheçam como líderes, as massas podem ser induzidas a 

efetuar o trabalho e a suportar as renúncias de que a existência depende”176. A 

garantia de subsistência da sociedade só se torna possível mediante a força que o 

grupo exerce sobre o indivíduo. A “garantia” de subsistência da civilização encontra-

se no fato de uma minoria dominar a maioria, a massa, que, por não se dispor a 

caminhar por si só, dá poderes de controle àqueles que dominam. A maioria é 
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representada pelos líderes que pretendem salvaguardar a harmonia social. No 

projeto civilizatório, não há espaço para o agir instintal do sujeito individual.  

 
A vida humana só se torna possível quando se reúne uma maioria 
mais forte do que qualquer indivíduo isolado e que permanece unida 
contra todos os indivíduos isolados. O poder dessa comunidade é 
então estabelecido como ‘direito’, em oposição ao poder do indivíduo, 
condenado como ‘força bruta’

177
. 

 

Deste modo, prossegue Freud, “a substituição do poder do indivíduo pelo 

poder de uma comunidade constitui o passo decisivo da civilização”178. Neste 

sentido, é possível dialogar com Hobbes quando pensa a sociabilidade enquanto 

evento que só se torna possível mediante a representatividade de uma instância que 

seja superior ao sujeito individual, ou seja, mediante a existência de um Estado que 

seja “absoluto, soberano e poderoso, capaz de suprimir qualquer tentativa de fazer 

prevalecer o interesse pessoal”179. 

Freud comunga com a ideia de Hobbes de que não há no homem uma 

sociabilidade instintiva. De acordo com Nicola, 

 
Polemizando com a tradicional tese aristotélica, que via na sociedade 
o resultado de um instinto natural, Hobbes sustenta que no gênero 
humano, diferentemente do animal, não existe sociabilidade instintiva. 
Entre os indivíduos não existe um amor natural, mas somente uma 
explosiva mistura de temor e necessidade recíprocos que, se não 
fosse disciplinada pelo Estado, originaria uma incontrolável sucessão 
de violência e excessos

180
. 

 

Para tanto, Hobbes defende a ideia de um “contrato social”, teoria segundo a 

qual a reunião de homens em sociedade não é um evento natural, mas resultado de 

um pacto, um contrato original que põe fim ao estado de natureza. No estado de 

natureza, prevalece a premissa da “guerra de todos contra todos”, e, para Hobbes, 

essa expressão refere-se à inevitável condição do homem no estado de natureza, 

em que cada indivíduo, não submetido à lei e a um poder supremo, torna-se lobo 

dos outros homens. Deste modo, a civilização surge como uma promessa que visa 

tirar o homem do estado de animalidade e torná-lo um ser capaz de conviver com os 

outros, pois, se assim não fosse e já que todos partilham de uma mesma natureza, 

dar-se-ia uma luta de todos contra todos e a humanidade não seria capaz de se 
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estabelecer como tal. As leis, as instituições reguladoras são as grandes aliadas, 

das quais se vale a civilização para garantir-se. 

Para Freud, a civilização se origina subjetivamente mediante duas forças que 

se opõem e que se completam: o amor (Eros) e a necessidade (Anankè). O primeiro 

como força que impulsiona à satisfação das exigências do segundo. O grande temor 

do homem, desde sua origem, diz respeito à sua conflituosa e injusta relação com a 

Natureza. Esta, por sua vez, o amedronta, coloca-o frente a frente com a sua 

fragilidade, desperta nele seu eterno desamparo. Para tentar suprir esse desamparo, 

o homem desde o início procurou travar com a Natureza uma relação harmoniosa, 

por isso criou as divindades. Assim, cada divindade passa a assumir um aspecto, 

um reino próprio. Dito de outro modo, “o homem primitivo projeta, no mundo externo 

constelações da sua própria psique: a criação animista de espíritos e demônios é 

projeção181 dos sentimentos do selvagem equiparável à do paranoico”182. 

Em harmonia com a Natureza e podendo contar com um deus, que o protege 

e lhe dá todas as garantias possíveis, o homem sente uma certa tranquilidade, já 

que esta ele nunca terá plenamente, uma vez que esses deuses não foram capazes 

de abrandar os grandes furores próprios da natureza. 

Ainda assim, o homem sempre se definiu como um ser de buscas. A saída 

que encontra é delegar todas as atribuições distribuídas para vários deuses em um 

único deus, o grande poderoso. Aquele que é o justo e verdadeiro, capaz de fazer 

aquilo que os primeiros não fizeram. E, ainda mais, um deus que por amar tanto 

envia seu filho para reconciliar de forma definitiva o homem com os perigos aos 

quais estava exposto. 

Freud, assim, relaciona a transposição da imagem do pai terrestre para o Pai 

celeste. Embora esse desejo sempre estivesse desde o início, inclusive nos deuses 

que o antecedeu, desta vez essa correlação parece ficar mais nítida. É neste sentido 

que a religião ganha papel indispensável para a organização da civilização, da 

sociedade. 
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2.2 Considerações histórico-antropológicos acerca da origem e 

desenvolvimento da religião 

 

A religião, ganha uma importância peculiar nos estudos antropológicos e 

sociológicos de Freud, dado a eminência do assunto no que concerne à dimensão 

psicológica do indivíduo. Para os etnólogos da época, “o totemismo seria a etapa 

inicial da religião; consistia na crença de que o animal-totem seria o antepassado 

mítico do clã e configurava um conjunto de regras a observar quanto à espécie-

totem183”. No entanto, esse interesse não se restringia somente a Freud, já que a 

atenção às culturas primitivas pode ser remontada ao século XVIII, sendo 

consideravelmente crescente no século XIX a partir das descobertas arqueológicas, 

etnológicas, filológicas e históricas e das contribuições teóricas de Schleiermacher, 

Comte, Spencer e, sobretudo, Darwin184. É nessa tessitura que surgem várias 

correntes ou escolas que buscam compreender o fenômeno religioso, merecendo 

destaque a escola filológica, positivista, evolucionista, antropológica e sociológica. 

A escola filológica tem como representante Max Muller e busca explicar a 

origem da religião por meio da filologia. A escola positivista, com Augusto Comte, 

resume a evolução intelectual da humanidade em três estados: o teológico, o 

metafísico e o positivo. A religião está agregada no primeiro estado e é dividido por 

Comte em três graus: o fetichismo185, o politeísmo e o monoteísmo. Já a escola 

evolucionista tem como principais representantes Darwin, Spencer e Lubbock. 

Darwin defende a ideia de que a religião nasce através de uma lenta evolução dos 

instintos animais; H. Spencer propõe o manismo186 como a origem da religiosidade e 

J. Lubbock elenca cinco etapas da evolução religiosa da humanidade, sendo o 

primeiro o ateísmo, o segundo o fetichismo, o terceiro o totemismo, o quarto o 

xamanismo, o quinto o politeísmo. Para Tylor, representante da escola 

antropológica, a primeira forma religiosa da humanidade foi o animismo, sendo esta 

seguida pela crença nos elementos da natureza, que deu origem posteriormente ao 

politeísmo e culminou com o monoteísmo; outro nome importante desta escola é J. 
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Frazer. Para ele, a origem da religião é a magia e a humanidade atravessa três 

estágios de desenvolvimento intelectual: da magia à religião e da religião à ciência. 

Émile Durkheim, da escola sociológica, assim como Freud, parte da ideia do 

totemismo187 como forma originária da religião. Durkheim toma esse termo 

emprestado de R. Smith, para provar o princípio de que a religião tem origem na 

sociedade. De forma que “a religião primitiva é um culto de clã e este culto é 

totêmico; o deus do clã é o próprio clã divinizado; o totemismo é a forma mais 

elementar, mais primitiva – neste sentido original – de religião que conhecemos”188. 

E, ainda mais, “só o totemismo pode ser chamado de religião, porque oferece 

aqueles elementos colocados na sua descrição da religião em sua mais pura 

elementaridade”189. 

Contudo, a obra de Freud que trata da questão da religião é bastante vasta. 

Vale citar as obras que ganham um maior destaque, Atos obsessivos e práticas 

religiosas (1907), Totem e tabu (1912-1913), O futuro de uma ilusão (1927), O mal-

estar na civilização (1930) e Moisés e o Monoteísmo (1939). Somente e a partir da 

obra de 1927 – O Futuro de uma ilusão – é que Freud vai realmente desenvolver 

uma teoria em torno do conceito de religião e de ideias religiosas. Esse período é 

marcado por grandes e tumultuosas mudanças no mundo por conta da guerra e é 

nesse contexto que Freud vai desenvolver uma reflexão sobre a própria natureza da 

civilização, seu desenvolvimento, seu futuro e, sobretudo, sobre as ideias religiosas, 

apontadas por Freud como o ponto mais importante do inventário psíquico de uma 

civilização. 

Araújo Maciel e Rocha (2008) apontam para dois discursos de Freud sobre a 

religião, um cientificista e outro analítico. O primeiro – Freud Pesquisador – inspirado 

nas ideias iluministas, o segundo – Freud Pensador –, nas suas análises clínicas. De 

acordo com os autores, “a ideologia iluminista e o fazer científico positivista tiveram 

uma grande influência sobre Freud, desde o início de sua formação acadêmica. São 

inegáveis os reflexos dessa influência, quando ele interpreta o fenômeno 

religioso”190. A reflexão dos autores supracitados situa-se no contexto cultural 
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vivenciado por Freud. Para eles, nas duas primeiras décadas do século XIX, foi a 

metafísica do idealismo alemão – tendo como principais representantes Fichte, 

Schelling e Hegel – e a filosofia da natureza de inspiração romântica que dominaram 

o cenário acadêmico e cultural alemão. Em 1822, é fundada a Sociedade dos 

Cientistas Médicos Alemães e, em 1831, com a morte de Hegel, a primazia da 

metafísica idealista conheceu um drástico declínio e foi substituída pelas ciências 

experimentais. Por fim, nas três últimas décadas do século XIX, período que 

corresponde ao início da elaboração freudiana, a filosofia reapareceu sob duas 

formas principais, como uma filosofia científica, adotada pela maioria dos mestres de 

Freud, e, no campo da filosofia propriamente dita, o movimento neo-kantiano191. Para 

Mezan (2006), “essa fé iluminista nos poderes da ciência e da razão é 

absolutamente fundamental na personalidade de Freud e determina em parte a 

direção que tomará sua crítica da cultura”192. Tanto é que ele fará alusão ao “deus 

logos” em O futuro de uma ilusão (1927). 

No que diz respeito à interpretação do fenômeno religioso, há uma certa 

ambivalência entre o Freud pesquisador, inspirado em ideias iluministas, e o Freud 

pensador, já que este 

 
manifesta-se como uma confrontação entre o Freud Aufklärer e o Freud 
“Mestre da suspeita”. E é precisamente nesta confrontação que, ao que nos 
parece, se encontra o segredo da grande ambivalência que sempre marcou 
a posição de Freud diante do fenômeno religioso. Enquanto pensador 
iluminista, ele sempre professou seu ateísmo radical e mais de uma vez 
afirmou sua descrença completa nos valores religiosos; todavia, o interesse 
pelo estudo da religião e sobretudo pelo estudo das motivações psíquicas 
que estão na base das opções religiosas marcou toda a sua obra

193
. 

 

Apesar de seu ateísmo professo, o tema da religião é uma constante na obra 

de Freud. E Freud não trata somente da questão religiosa como uma crítica pela 

crítica, mas como uma tentativa de buscar a fons origens do sentimento religioso, 

ou, ainda, as motivações psíquicas que estão na base do sujeito religioso. Para 

tanto, por um lado, ele faz uso do aparato científico moderno para dar sustento às 

suas teorias, já que seu interesse, desde o início, era tornar a psicanálise uma 

ciência; por outro, ele subverte esse cientificismo e como resultado dessa subversão 

surge o que ele chama de metapsicologia. 
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Acerca da metapsicologia freudiana, nas dimensões tópica, dinâmica e 

econômica, investiga e procura compreender a complexidade dos fenômenos 

humanos. Sob esse viés, o discurso de Freud sobre a religião toma um rumo 

diferente daquele em que o pai da psicanálise está embasado na ideologia 

cientificista. Aqui, a abordagem freudiana do fenômeno religioso não ultrapassa os 

limites do psiquismo, já que para ele a experiência religiosa não passa de uma 

experiência psicológica, com toda riqueza simbólica das representações e dos 

fenômenos que nela atuam194. 

Segundo Araújo Maciel e Rocha,  

 
não levando em consideração a dimensão transcendente do espírito, a 
metapsicologia freudiana vê o homem como um ser constituído, apenas, 
pelas estruturas do corpo e do psiquismo. Desse modo, ela não considera a 
dimensão espiritual como uma estrutura constitutiva do ser humano. Tendo 
abordado a experiência religiosa sem levar em conta a dimensão 
transcendente, era de esperar que as suas contribuições mais pertinentes 
fossem restritas ao nível da realidade psíquica. Dentro desses limites, ele 
utiliza o discurso analítico para mostrar como a psicanálise oferece 
subsídios que podem ser úteis, tanto para interpretar o sentido inconsciente 
dos rituais religiosos quanto para esclarecer a natureza das crenças 
religiosas e a origem do fenômeno religioso em suas formas mais 
diversas

195
. 

  

Há dois elementos que, para Freud, constituem qualquer religião: o ritual e o 

conjunto de representações acerca das divindades. Estes são sistematicamente 

reduzidos a formas sociais de manifestações patológicas, quais sejam: os 

cerimoniais da neurose obsessiva e as ideias delirantes da psicose paranoica196. 

Com isso, a religião é, no pensamento freudiano, uma neurose obsessiva e uma 

ilusão infantil que se configuram como motivos e conflitos inconscientes que derivam 

da vida instintiva da infância. No entanto, a crítica freudiana que acusa a religião de 

ser uma ilusão não está diretamente relacionada ao fato de ela estar fundada sobre 

uma ilusão, “mas a de ter falhado em sua missão de reconciliar a grande maioria dos 

homens com as renúncias pulsionais indispensáveis para a preservação da 

cultura”197. 

 

2.2.1 Estágios evolutivos da religião: do egocentrismo primitivo à religião monoteísta 
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Como vimos anteriormente, a gênese da religião, enquanto instituição, 

confunde-se com o surgimento da cultura e ambas, na hipótese freudiana, têm sua 

origem explicada a partir da hipótese da horda primeva. E, assim como o homem, 

ela também passa por estágios de evolução, que deverá culminar na substituição da 

religião pela ciência, regida pelo deus Logos. É para defender essa tese que Freud 

retoma as ideias darwinistas. Arnold Toynbee (1961), em seu estudo sobre a história 

das religiões intituladas “superiores” – o judaísmo, o cristianismo e o Islamismo –, 

também parte da teoria de que elas passaram por três estágios em seu 

desenvolvimento, que são por ele definidos em “egocentrismo primitivo”, a “adoração 

da natureza”, a “adoração do homem”. Em nosso estudo, faremos esse mesmo 

percurso metodológico, por acharmos ser possível fazer uma relação com o 

pensamento freudiano acerca da evolução da religião na história da humanidade. 

De acordo com Toynbee (1961), o primeiro estágio, que marca a origem da 

religião, é chamado de egocentrismo e este ocorre de forma ambivalente, já que o 

homem enquanto participante do conjunto de seres vivos da natureza, portanto 

subordinado ao Universo, com grande esforço e parcialmente se desligou dos 

demais seres e se estabeleceu como um poder autônomo que luta até o limite de 

sua capacidade, para conseguir que o universo satisfaça os seus propósitos 

egoístas198
. O autor nos explica melhor: 

 
[...] todo ser vivo luta por se transformar num centro do Universo e, 
assim agindo, estabelece a rivalidade com todos os demais seres 
vivos, com o próprio Universo e com o Poder, que cria e mantém o 
Universo e que é a Realidade, que fundamenta os fenômenos 
transitórios. Para todos os seres vivos, este egocentrismo é uma das 
necessidades da vida, porque é indispensável à existência da 
criatura

199
. 

 

Aqui podemos fazer uma correspondência entre a ideia de egocentrismo, 

apresentada por Toynbee, realidade quase inata que permeia a existência do 

homem desde sua origem com a ideia freudiana, já que, levando em consideração 

ao ocorrido no parricídio primevo, é possível pensar que a adoração do Pai seria 

uma projeção egocêntrica, uma vez que há o desejo íntimo de cada um equiparar-se 

em tudo ao que diz respeito ao pai. Assim, o sentimento egoísta de cada qual dos 

participantes do evento totêmico culminou na morte do pai. Mais uma vez esse 
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sentimento, abarcado por uma culpa irremediável, é transposto num “movimento” de 

projeção a uma figura, agora simbólica, o Pai. 

O egocentrismo está presente nos primórdios no período que antecede o 

parricídio, momento este representado unicamente pela figura do pai e pelo desejo 

de cada filho excluído e o período subsequente, uma vez que a “horda patriarcal foi 

substituída, em primeira instância, pela horda fraterna, cuja existência era 

assegurada pelo laço consanguíneo”200. 

O segundo estágio tem seu início quando os homens renunciam seu 

egocentrismo, suas pulsões e fazem entre si uma espécie de contrato, conforme 

vimos anteriormente, quando tratamos da questão da cultura. Ao renunciar a si 

próprio, essa energia é transposta para a exterioridade, visando o bem da 

comunidade. Assim, o pai morto retorna, agora personificado em um totem. Esse 

estágio, para Toynbee (1961), corresponde à adoração da natureza. Esta teria tido 

seu florescimento no tempo em que o homem não temia a natureza e nem a 

dominava por completo201. Este período teria se iniciado “quando o Homem começou 

a ultrapassar um estágio puramente passivo no recolher os alimentos para a sua 

subsistência, para um estágio ativo de caça e pesca e deve ter durado centenas de 

milhares de anos”202. 

A religião totêmica tem uma relação direta com a natureza. O que é um 

totem? Freud responde a esta pergunta em Totem e tabu (1913): “via de regra é um 

animal (comível e inofensivo, ou perigoso e temido) e mais raramente um vegetal ou 

um fenômeno natural (como a chuva ou a água), que mantém relação peculiar com 

todo o clã”203. 

A adoração da natureza é a mais antiga expressão religiosa e a mais 

profundamente enraizada, tanto que as religiões subsequentes carregam em seu 

âmago elementos desse estágio. A conclusão de Schmidt (apud TOYNBEE, 1960) 

“é que a adoração de Deus, que foi trazida à tona pelas religiões superiores204, nos 

últimos tempos, é uma revivescência, não uma inovação, e é, de fato, uma 

revivescência da religião mais remota da Humanidade”205. 
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O terceiro estágio se apresenta como uma continuidade do estágio anterior, 

porém de uma maneira mais organizada. A religião, nesse período, já está 

estruturada como instituição, e os antigos totens são substituídos por deuses, com 

caracteres humanos, como podemos observar na mitologia greco-romana. A 

adoração aos deuses, nessa época, corresponde à adoração ao próprio homem, já 

que os deuses nada mais são que projeções humanas. A religião monoteísta surge 

como uma consequência desse estágio deísta206. 

Freud, em sua investigação acerca da religião monoteísta, nos explica como e 

onde se iniciou essa transmutação religiosa. Para explicar esta, Freud, na obra 

Moisés e o Monoteísmo (1939), elenca pelo menos três hipóteses. As duas primeiras 

servem como base da construção do primeiro e segundo ensaio, que são: 1. Moisés 

era um egípcio, e 2. introduziu junto aos hebreus o monoteísmo egípcio. No terceiro 

ensaio, “Moisés, o seu povo e a religião monoteísta”, Freud retoma a hipótese de 

Totem e tabu, a qual coloca o fenômeno religioso dentro do mesmo esquema 

sintomático da neurose individual. 

No primeiro ensaio, Moisés egípcio, Freud procura fazer luz sobre o 

fundamento histórico do judaísmo, partindo do princípio de sua existência enquanto 

personalidade ou apenas uma lenda. Assim, ele põe em confronto o relato bíblico 

com algumas lendas de heróis da antiguidade, verificando, sobretudo, as diferenças 

entre um e outro. Embasado em exemplos fornecidos por alguns autores, entre os 

quais Breasted, Rank e Abraham, ele formula a hipótese de que Moisés não seria na 

realidade hebreu, mas egípcio, estando em contato com a reforma monoteísta de 

Amenófis IV207. A negação de cidadania hebraica a Moisés significava, para Freud, 
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colocar em xeque a pretensão de Israel de ser o povo eleito, escolhido por Deus, 

portanto especial e superior em relação aos demais povos208. A respeito do homem 

Moisés, escreve Freud em uma carta a Lou-Andreas Salomé: 

 
Moisés não era hebreu, mas um nobre egípcio, alto dignitário, sacerdote, 
talvez um príncipe da dinastia real, um zeloso discípulo da fé monoteísta 
que o faraó Amenofis IV impôs, em torno de 1350 a.C., como religião de 
estado. Quando, pela morte do faraó, esta religião foi abolida e a 18ª 
dinastia se extingue, aquele homem ambicioso, movido por grandes 
objetivos, tinha perdido todas as suas esperanças e decide deixar a pátria 
para criar um novo povo, que ele quer educar para a grandiosa religião de 
seu mestre [...]. Com a eleição e o dom da nova religião ele criou o 
hebreu

209
. 

 

No entanto, esta hipótese não auxilia a compreensão da origem do 

monoteísmo e do próprio povo hebraico; um tal Moisés resultaria inútil aos egípcios 

e aos hebreus. O próprio Freud reconhece isso: 

 
os egípcios não tinham motivo para glorificar Moisés, visto este não ser um 
herói para eles. Temos de supor, então, que a lenda foi criada entre os 
judeus, o que equivale a dizer que foi ligada, em sua forma familiar [...], à 
figura de seu líder. Mas ela era totalmente inapropriada para esse fim, pois 
que utilidade poderia ter para um povo uma lenda que transformava seu 
grande homem em estrangeiro? 
A lenda de Moisés, sob a forma em que hoje a possuímos, deixa de 
alcançar, de modo notável, sua intenção secreta. Se o nascimento de 
Moisés não era real, a lenda não poderia cunhá-lo como herói; se o deixava 
como uma criança judia, nada teria feito para elevar sua posição social

210
. 

 

De acordo com Freud (1939), o monoteísmo surge como resultado das 

conquistas da XVIII Dinastia Egípcia (1540-1307 a.C.), no período em que ela 

tornou-se um império mundial. De modo que 

 
O novo imperialismo refletiu-se no desenvolvimento das ideias religiosas, se 
não de todo o povo, pelo menos de seu estrato superior governante e 
intelectualmente ativo. Sob a influência dos sacerdotes do deus solar em On 
(Heliópolis), fortalecida talvez por impulsos provindos da Ásia, surgiu um 
deus universal, Aten, a quem a restrição a um único país e a um único povo 
não mais se aplicava. No jovem Amenófis IV, chegou ao trono um faraó que 
não tinha interesse mais alto do que o desenvolvimento dessa ideia de um 
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deus. Ele promoveu a religião de Aten à religião estatal e, através dele, o 
deus universal tornou-se o único deus: tudo o que se contava de outros 
deuses era engano e mentira

211
. 

 

Com a expansão do império egípcio, tem-se o estabelecimento da teocracia, 

já que a figura do faraó estava agora relacionada à figura do deus e a dominação 

política do faraó sobre novos povos exigia a submissão irrestrita das divindades 

destes para com o deus Aten. Assim, a divindade egípcia deixa de ter uma limitação 

nacional para tornar-se universal. No entanto, a supremacia do deus Aten pressupõe 

inicialmente a derrota dos deuses locais, adorados e cultuados pela população 

egípcia. 

Antes de Aten ser colocado na posição de único deus, o espaço egípcio era 

compartilhado por diversas divindades. Para entendermos o que significa a mudança 

do politeísmo ao monoteísmo de Aten, recorremos a Freud: 

 
Na religião egípcia, há uma quantidade quase inumerável de divindades de 
dignidade e origem variáveis: algumas personificações de grandes forças 
naturais como o Céu e a Terra, o Sol e a Lua, uma abstração ocasional 
como Ma’at (Verdade ou Justiça), ou uma caricatura como Bes, semelhante 
a um anão, a maioria delas, porém deuses locais, a datar do período em 
que o país estava dividido em numerosas províncias, deuses com a forma 
de animais, como se ainda não tivessem completado sua evolução a partir 
dos antigos animais totêmicos, sem distinções nítidas entre eles, mas 
diferindo nas funções que lhes eram atribuídas. Os hinos em honra desses 
deuses dizem quase as mesmas coisas sobre todos eles e os identificam 
decididamente uns com os outros, de maneira desesperadoramente confusa 
para nós. Os nomes dos deuses são combinados mutuamente, de modo 
que um deles pode ser quase reduzido a um epíteto do outro

212
. 

 

A pluralidade de deuses foi suprimida à força pelo faraó, que estava 

convencido da existência de um deus único. De acordo com Antonio Ozaí da Silva: 

 
a reforma religiosa de Amenófis IV teve a oposição dos sacerdotes do deus 
Amun. O acirramento do conflito entre o faraó e os que resistiam à nova 
religião levou o supremo governante egípcio a mudar o seu nome para 
Akhenaten. Dessa forma, ele eliminava de si qualquer referência ao deus 
Amun213. 
 

A religião monoteísta imposta sob Amenófis IV durou apenas 17 anos. A 

religião não se tornara popular, apesar da forte imposição do faraó, o que fez com 

que, após a morte de Amenófis IV, em 1358 a.C., ela caísse no esquecimento por 
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muito tempo. Outro fator que contribuiu para o aniquilamento total do deus Aten foi o 

restabelecimento da ordem egípcia promovido pelo general Haremhab, que reinou 

até 1315 a.C. e, junto com os novos governantes, tratou de aniquilar tudo o que 

lembrasse o “rei herético” e o monoteísmo instaurado por ele214.  

 
A gloriosa XVIII Dinastia estava no fim e, simultaneamente, suas conquistas 
na Núbia e na Ásia foram perdidas. Durante esse sombrio interregno, as 
antigas religiões do Egito foram restabelecidas. A religião de Aten foi 
abolida. A cidade real de Akhenaten foi destruída e saqueada, e a memória 
dele proscrita como a de um criminoso

215
. 

 

A pretensão de Freud, em Moisés e o Monoteísmo (1939), é buscar uma 

verdade histórica do fenômeno religioso. Para tanto, tenta mostrar que a religião 

monoteísta judaica e, consequentemente, as que dela se originam têm sua origem 

não em território hebraico como se acredita, mas em território egípcio e com os 

egípcios. Assim, o Deus dos hebreus seria uma “reedição” do deus Aten, ou seja, a 

grande ideia religiosa que o homem representava não era propriedade sua, ele a 

tomara do Rei Akhenaten (Amenófis IV)216. Com isso, Freud vai de encontro com a 

tradição judaico-cristã, que ensina que Abraão é o pai da fé no Deus Único e 

Verdadeiro, que é ele o escolhido para congregar o povo eleito de Javé217. De acordo 

com Jean-Michel Quinodoz (2007), 

 
Na sequência da história do povo hebreu, o relato bíblico diz que em uma 
determinada época, posterior ao Êxodo do Egito, mas anterior à chegada na 
Terra Prometida, o povo adotou uma religião. Ele escolheu venerar o divino 
Yahvé, um deus de caráter primitivo e assustador, próximo dos deuses 
Baal. Esse episódio marcou uma ruptura de continuidade na transmissão da 
religião de Moisés

218
. 

 

Essa questão desperta o interesse de Freud, levando-o a considerar que 

Moisés era egípcio e foi assassinado pelos judeus durante uma sublevação do povo 

recalcitrante e, junto com esse evento, a religião criada por ele foi abolida. O pai da 
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psicanálise baseia-se nisso e nos escritos do historiador Ernst Sallin219 para 

fundamentar a tradição messiânica judaica posterior. Assim sendo, 

 
Moisés teria sido portanto assassinado pelos seus, e sua morte foi o 
resultado da rebelião contra a autoridade que ele próprio tinha usado para 
impor sua fé ao povo. Prova disso é o episódio do Veado de Ouro e da 
cólera de Moisés que se seguiu a isso. Contudo, observa Freud, o Moisés 
egípcio tinha dado a uma parte do povo uma representação de Deus bem 
mais elevada do ponto de vista espiritual do que o deus Yahvé, primitivo e 
terrificante [...]. A despeito do assassinato de Moisés e da rejeição de seu 
Deus, Freud levanta a hipótese de que a tradição da doutrina mosaica 
subsiste ao longo dos séculos seguintes graças aos levitas, que eram 
provavelmente os descendentes diretos dos egípcios cultos pertencentes ao 
séquito que acompanhou Moisés durante o Êxodo, e que seu saber teria 
sido transmitido de uma geração a outra. Foi assim que a religião de Moisés 
voltou a ganhar terreno e relegou definitivamente o culto de Yahvé

220
. 

 

O assassinato de Moisés pelos judeus é, na verdade, uma revivescência do 

crime primordial e representa também um prenúncio do que ocorrerá mais tarde com 

Jesus, o Messias tão esperado. Neste ponto, Freud retoma a tese já tratada em 

Totem e tabu (1913), que trata da religião como resultado de uma culpa que se 

instaura após um trágico crime. Assim, a religião totêmica nasce do remorso dos 

filhos depois que mataram o pai, e o mesmo ocorre com a religião judaica: os judeus 

matam Moisés e tempos mais tarde a religião mosaica ressurge para preencher uma 

falta. Com o cristianismo não foi diferente: embora sua finalização tenha se 

configurado de modo diverso, Jesus, o filho de Deus, é morto pelos seus. E essa 

morte se configura como uma remissão do evento primordial, em que os filhos 

matam o pai, já que nesta é o filho que morre em favor dos seus irmãos, para a 

remissão de todos os pecados, sobretudo o pecado original. Assim, a religião do pai 

passa a ser a religião do filho. 
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3 A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO RELIGIOSO 

 
Ele [Freud] não atirou no coração de Deus, nem jogou as 
religiões no ferro velho. Apenas espalhou um pouco mais de 
luz sobre o ser humano, como ele se manifesta na “sensação 
oceânica”, em dogmas, cerimônias, ritos e teocracias. Isso é 
um bem imenso. 

Ludwig Marcuse221 

 

3.1 O sujeito religioso sob o viés do pensamento freudiano 

 

Em o Mal-estar na civilização (1930[1929]), Freud retoma sua reflexão sobre 

a religião já tratada em O futuro de uma ilusão (1927), desta vez com o intuito de 

refletir acerca da origem do sentimento religioso, sua proveniência, a fons et origo de 

toda necessidade de religião. A necessidade dessa reflexão surge após um 

instigante comentário de um amigo seu, Romain Rolland, que em uma de suas 

cartas definia a religião como “um sentimento de algo ilimitado, sem fronteiras – 

oceânico”222; seria esse sentimento oceânico que determinaria a origem da 

religiosidade. Daí surge o interesse metapsicológico de Freud em investigar a raiz 

desse sentimento oceânico. E esse sentimento oceânico é, a nosso ver, o núcleo 

constituinte do sujeito religioso. Ademais, esse sentimento 

 
configura um fato puramente subjetivo, e não um artigo de fé; não traz 
consigo qualquer garantia de imortalidade pessoal, mas constitui a fonte da 
energia religiosa de que se apoderam as diversas Igrejas e sistemas 
religiosos, é por eles veiculado para canais específicos e, indubitavelmente, 
também por eles exaurido

223
. 

 

Se levarmos em consideração o que foi exposto até aqui, podemos desenhar 

o sujeito religioso de Freud a partir de alguns caminhos conceituais, como o da 

neurose obsessiva, o da ilusão religiosa, ou ainda o do sujeito que se constitui a 

partir dos mecanismos de defesa. Em todos esses casos, o sujeito religioso resulta 

de elementos inconscientes que são formados a partir da intervenção direta do 

outro, do meio em que se insere. E mais, qual seja o motivo religioso, neurose ou 

não, a origem é sempre a mesma: o desamparo.  

É a partir da ideia de desamparo que desenhamos a constituição do sujeito 

religioso; levando em consideração que a religião se apresenta como possibilidade 
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de preenchimento da falta latente do indivíduo, o que, de acordo com Freud, é 

impossível e por isso é uma ilusão. De qualquer modo, partimos ainda da ideia de 

que a religião se apresenta como um espaço de revivescência, a qual faz com que o 

indivíduo busque reviver aquela experiência primária de segurança, na qual a mãe 

provia todas as necessidades da criança. É neste aspecto que a igreja, sobretudo a 

católica, se apresenta como sendo a mãe – “a santa madre Igreja”224 – e, como se 

não bastasse, oferece ao homem, esse ser de falta, algo de mais concreto: a Virgem 

Maria225, e é nos braços dessa bondosa mãe que o homem se tranquiliza. 

A partir do entendimento dos conceitos que se seguem, somos capazes de 

apreender a configuração do(s) sujeito(s) religioso(s) no pensamento freudiano. 

 

3.2 Elementos nucleares da constituição do sujeito “religioso” 

 

O sujeito, como vimos anteriormente, se constitui a partir de seu encontro 

com o outro. É nesse mesmo sentido que o sujeito religioso e/ou moral se estrutura. 

Situando a constituição do sujeito moral/religioso no pensamento de Peter Berger e 

Thomas Luckman, vemos que se dá a partir de dois momentos de socialização. O 

sujeito moral começa sua estruturação na socialização primária quando interioriza o 

mundo já existente. Essa interiorização “constitui a base primeiramente da 

compreensão de nossos semelhantes e, em segundo lugar, da apreensão do mundo 

como realidade social dotada de sentido”226. Já o sujeito religioso surge a partir da 

socialização secundária, que é, como já vimos anteriormente, “qualquer processo 

subsequente em um indivíduo já socializado em novos setores do mundo objetivo de 

sua sociedade”227. De acordo com essa perspectiva, o sujeito, de modo geral, se 

forma a partir de dois períodos centrais: o primeiro situa-se no microcosmo, 

configura-se como primeira experiência do indivíduo no seio da sociedade e ocorre 
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num âmbito mais restrito, familiar; o segundo ocorre no macrocosmo, num âmbito 

mais amplo, que permite o sujeito dialogar com outras instâncias e aderir àquelas 

com que mais se identifica. 

Sob outra perspectiva, a constituição do sujeito religioso e moral não ocorre 

de forma linear, ou seja, um como consequência ou continuidade do outro, 

obedecendo a uma linearidade. Em determinadas culturas, o sujeito moral nasce 

concomitantemente com o sujeito religioso, ou seja, fazem parte de um mesmo 

processo constitutivo. Essa é também uma tese defendida por Freud, que, para 

explicar essa ideia, parte do evento totêmico. Sob a perspectiva freudiana, podemos 

pensar essa constituição a partir de elementos psíquicos228
, que interagem entre si e 

se estruturam a partir do complexo de Édipo. 

A constituição do sujeito religioso no pensamento de Freud parte de dois 

períodos centrais: o primeiro que antecede o complexo de Édipo, que se dá na 

relação primária da criança com a mãe, entendendo essa relação como sendo 

narcisista. E o outro momento ocorre no início propriamente dito do complexo de 

Édipo e, consequentemente, da estruturação do superego, que se estrutura a partir 

do corte, ao qual a criança é submetida, gerando como consequência a perda e o 

desamparo dela frente a este mundo. Também gera nela um jogo contraditório de 

sentimentos, por um lado ver no pai um objeto de ódio, já que ele foi o responsável 

pela quebra da sua relação “primária” com a mãe, e, por outro, este passa a ser 

objeto de admiração. Mas essa admiração não é pelo pai em si; ela se configura 

como um desejo narcísico, já que o que a criança deseja é “reconquistar” seu lugar 

na relação com a mãe. 

Como resultado do corte instaurado pelo complexo de Édipo, o indivíduo 

experiencia de forma mais aguda a falta, o vazio existencial, donde se originam o 

desamparo e a angústia. Vale lembrar que tanto a falta como o desamparo e a 

angústia precedem o complexo edipiano. O que ocorre com o findamento do 

complexo é apenas uma intensificação, já que antes a presença externa, 

especialmente da mãe, era mais constante nas situações de desamparo. 

Findado o complexo de Édipo e com ele a estruturação do superego, o sujeito 

deseja retornar à relação recalcada com a mãe, ao seu narcisismo primário. Daí 

surge o sentimento religioso, como uma via que possibilita esse retorno e a moral 
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como uma exigência imposta pelo superego, que funciona também como um meio 

de a criança fazer por onde não perder o “amor” da mãe e do pai, que se estende 

para aqueles a quem ela transfere a imagem deles. Deste modo, o sentimento 

religioso aparece como uma revivescência da falta instaurada no sujeito pelo 

complexo de Édipo, com o intuito de preenchê-la. 

 

3.2.1. A falta229 

 

A ausência também nos leva a outra dimensão constitutiva do sujeito: o 

desejo, e este nos remete sempre a uma falta, já que “o homem é pensado a partir 

dessa falta do absoluto, e, no entanto, é para esse absoluto que ele se dirige 

enquanto desejo. Se o desejo é falta, ele aspira à plenitude”230
. Assim, 

 
Se o objeto absoluto falta, algo fica em seu lugar para assinalar essa falta. E 
o que fica é o objeto a. Mas o objeto a não é nenhum objeto em particular, 
ele é apenas um furo em torno do qual gravitam os significantes. O objeto a 
não é o seio, não é o corpo da mãe, também não se identifica com a Coisa; 
ele é aquilo que, no espaço da representação ou na rede de significantes, 
aparece como falta central. Nenhum objeto é o objeto a e todos os objetos 
se apresentam como pretendentes ao seu lugar

231
. 

 

Esse desejo passa a ser, de certo modo, o alicerce da religião, por isso Freud 

a denuncia como sendo uma ilusão, porque esse desejo humano é insaciável e é 

falso querer pretender preencher esse vácuo por intermédio de algo tão indiferente à 

própria natureza do homem. O desejo não se resume à necessidade ou exigência; 

ele “se dá no nível da representação tendo como correlato os fantasmas (fantasias), 

o que faz com que, contrariamente à pulsão (Trieb) – que tem de ser satisfeita –, o 

desejo tenha de ser realizado”232. Assim, qualquer meio que se faça uso para a 

satisfação do desejo não passará de “substituto” momentâneo, já que a realização 

“plena” do desejo nunca será possível, pois o objeto deste “é uma falta e não algo 

que propiciará a satisfação, ele é marcado por uma perversidade essencial que 

consiste no gozo do desejo enquanto desejo”233. A falta persiste sempre e cada 

desejo que se realiza em algum objeto culminará sempre numa falta. Dito de outro 
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modo, “não podendo se satisfazer senão parcialmente, já que nenhum objeto lhe é 

plenamente adequado, permanece sempre uma insatisfação que impede à pulsão 

esgotar-se no objeto”234. 

Lacan define o ser do homem como “falta a ser”, designando, assim, o vazio 

fundamental da estrutura do sujeito. Deste modo, o indivíduo vai se construindo a 

partir da falta, fonte primária do desejo. E esse desejo, por sua vez, encontra-se 

numa constante busca de satisfação a partir de um objeto cuja finalidade é 

preencher essa falta latente. Sobre o objeto, este é sempre um “objeto 

profundamente perdido cuja busca orienta toda a vida do sujeito: o objeto da 

psicanálise é a falta de um objeto, e esse objeto que falta está no âmago do ser”235
. 

Sendo o sujeito constituído pela falta, o que poderia preenchê-lo encontra-se na 

situação de interdição e é esta que preserva o desejo236. Em termos lacanianos, “o 

ser do sujeito é falta, é o corte que produziu o Simbólico237
, esse objeto a, o qual, 

como Real articulado no Simbólico, é uma hiância que a imagem, o Eu, ocupa”238
. 

De acordo com Garcia-Roza (1990), a falta, enquanto objeto absoluto, surge 

como consequência da desnaturalização do corpo e da pulsão. O objeto absoluto 

caracteriza-se como aquele que torna possível a satisfação239
 plena, capaz de 

extinguir, ainda que temporariamente, a falta. Entende-se essa falta não no sentido 

de uma carência momentânea e acidental, mas no sentido de que ela, enquanto 

objeto absoluto falta, não passa de objeto de pulsão240
. 
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Um elemento pertinente à contextualização da falta é a linguagem, já que é 

ela quem vai 

 
permitir a simbolização da ausência-presença primeira da mãe, mas, ao 
mesmo tempo, tornará impossível o retorno ao que teria sido uma unidade 
primeira com aquela. Por consequência, esse intervalo, introduzido entre a 
mãe e a criança, quebra a ilusão de totalidade: o sujeito faz a experiência 
de sua falta-a-ser, e a intervenção ulterior do pai, com a entrada em cena da 
mãe. “O desejo da criança encontra razões para se identificar com a falta-a-
ser da mãe”; está aí a origem do desejo como busca do que poderia vir a 
suprir essa falta

241
. 

 

Dito de outro modo, é através da imagem mnemônica que o sujeito buscará 

preencher a falta. Deste modo, qualquer objeto que o sujeito se utilize para 

preenchimento do vazio será sempre uma tentativa de substituição e/ou 

revivescência do objeto simbólico primário, o qual representava para ele a satisfação 

imediata. É neste mesmo sentido que se caracteriza o desejo para Freud. De acordo 

com Garcia-Roza (2008), “o que caracteriza o desejo para Freud é esse impulso 

para reproduzir alucinatoriamente uma satisfação original, isto é, um retorno a algo 

que já não é mais, a um objeto perdido cuja presença é marcada pela falta”242. Neste 

sentido, o desejo se configura como nostalgia do objeto perdido. O objeto do desejo, 

por sua vez, não é uma coisa concreta, mas simbólica, o que faz com que o desejo 

seja sempre uma falta infindável. 

A ética e a religião têm seu fundamento no desejo, o qual, por sua vez, 

encontra sua raiz no inconsciente do homem e é dele que provém o agir humano. 

Este é expressado através de pulsões: Eros (pulsão de vida) e Tânatos (pulsão de 

morte), mas não se limita a elas, vai além, pois, na verdade, o desejo é sempre uma 

ausência e, como já vimos, uma ausência impreenchível, uma “falta-desejante”243. 

O sujeito de desejo se constitui a partir de um conjunto de elementos, mas o 

que dele se exterioriza em acontecimento só é possível a partir da castração 

simbólica que instaura o desejo como falta que procura ser preenchida com objetos 

causa de desejo. Por causa disso, 

 
Vivemos em guerra permanente com conosco mesmo. Somos incapazes de 
ser felizes. Não somos o que desejamos ser. O que desejamos ser jaz 
reprimido... [...] Não sabemos o que desejamos porque o desejo, reprimido, 
foi forçado a habitar as regiões do esquecimento. Tornou-se inconsciente

244
. 
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É pela via do desejo que a religião se firma, por representar para o sujeito 

frágil uma fortaleza, uma garantia de proteção contra as forças da natureza, perdida 

no evento totêmico. Deste modo, “Deus é este coração fictício que o desejo 

inventou, para tornar o universo humano e amigo”245
. 

 

3.2.2 O desamparo / A angústia 

 

O conceito de desamparo ganha corpo na teoria psicanalítica no contexto da 

formulação final da metapsicologia freudiana. De modo geral, o desamparo tem 

mútua relação com a descarga absoluta das excitações pulsionais, no mesmo 

instante em que “inexiste no ser qualquer meio de domínio destas, apenas restando, 

para aquele, a possibilidade de sua eliminação”246
. A temática está presente na obra 

freudiana antes mesmo de ser estruturada teoricamente. Em o Projeto para uma 

psicologia científica (1895), a questão do desamparo está associada ao desprazer 

que é gerado a partir de um acúmulo de necessidade, sendo que, para eliminá-lo, 

seria necessária uma descarga possível somente por meio de uma ação específica 

que modificasse o meio exterior, o que não ocorre, já que, em relação ao mundo 

exterior, o sujeito individual se acha numa condição de impotência e depende desde 

o nascimento desse mundo para sobreviver. Nesse texto, Freud apenas lança a 

semente sobre o pensar o desamparo. Em seus primeiros escritos, o termo 

desamparo está estritamente ligado ao conceito de angústia. 

As ilustrações paradigmáticas do estado de desamparo humano nos remetem 

aos casos de dependência inicial do bebê, que, devido à falta de coordenação 

motora e verbal e de sua impotência humana diante do sofrimento causado pelas 

forças naturais, vê-se completamente dependente de outros humanos. Dito de outro 

modo, “o estado de desamparo está ligado à impotência original do bebê em face de 

suas necessidades; essa impotência é geradora de sofrimento por extravasamento 

do sistema para-excitação, à qual só a intervenção do objeto pode pôr fim”247
. O 

sujeito nasce neste estado de desamparo e nele perdura durante toda a sua 
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existência. Para Garcia-Roza,  

 
ao contrário da maioria dos animais, o ser humano possui uma vida 
intrauterina de duração reduzida, o que lhe confere um despreparo para a 
vida logo ao nascer. Sua fragilidade em face das ameaças decorrentes do 
mundo externo o coloca numa total dependência da pessoa responsável 
pelos seus cuidados

248
. 

 

A noção de desamparo introduz na teoria psicanalítica dos impulsos a ideia 

de um estado primordial. O sujeito freudiano se transforma num ser de pulsões cuja 

vivência básica é o sentimento de desproteção ou de incapacidade. Deste modo, o 

estado de desamparo encontra-se posicionado ao lado das pulsões, formando com 

elas diversos modelos explicativos da angústia e do mal-estar. 

O problema do desamparo na obra freudiana tem dupla face: a erótica e 

sexual e a falta de garantias do sujeito sobre sua existência e seu futuro. A primeira 

diz respeito a um lugar infantil e à sexualidade traumática vinda da mãe e se 

configura como desamparo original estruturante do psiquismo249, e a segunda surge 

mediante a renúncia pulsional, a qual o sujeito é obrigado a realizar como condição 

para viver em sociedade250. É sobretudo por este motivo que, para Freud, o 

desamparo é também o motor da civilização e esta surge como uma tentativa do 

homem em diminuir seu desamparo diante das forças da natureza, dos enigmas da 

vida e, especialmente, da própria morte. A civilização, por seu turno, tem um duplo 

caráter: ao mesmo tempo em que é fonte de proteção, é igualmente motivo de 

inibição pulsional. Nesse contexto, o sentimento de insegurança é trocado pela 

miséria cotidiana e o mal-estar da cultura é o preço para a superação do desamparo. 

O desamparo, enquanto condição para o sofrimento, torna-se o ponto de 

ancoragem da psicanálise freudiana do mal-estar e da angústia. A propósito, esta é 

a ideia central dos últimos trabalhos de Freud, de forma que o conceito de 

desamparo deixa de ter uma relação direta com questões como a do poder 

traumático do sexual e passa a se relacionar com a ideia de mal-estar que as 

pulsões podem causar e que advêm da frustração, ou seja, da inexistência de 

realização e não da permanência da excitação pulsional sob a forma de tensão. 

Freud abandona, em tais escritos, o modelo energético que viabilizava este 
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raciocínio e, com ele, a supervalorização das pulsões251
. Deste modo, o desamparo 

não está circunscrito à infância precoce, mas é uma condição da existência humana, 

de modo que, como o domínio sobre a natureza, o destino e o outro humano são 

insuficientes para a demanda de proteção do homem, a ressonância do desamparo 

é permanente. E mais: o desamparo transforma o desejo de segurança em algo 

superior ao desejo de fortes gozos. Dessa forma, a inibição das pulsões torna-se 

necessária e com ela o advento do mal-estar na cultura. Dito de outro modo, o mal-

estar é o custo da saída do desamparo252
. 

Depois de muito tratar sobre a questão da angústia em seus textos, Freud, na 

seção XXV de Conferências introdutórias sobre a psicanálise, intitulada A ansiedade 

(1916 [1916-17])253
, a reformula, distinguindo-a entre a angústia-real e a angústia 

neurótica. A angústia-real é aquela que remete a alguma coisa da realidade externa, 

uma reação à percepção de um perigo exterior, associa-se à manifestação do 

instinto de conservação que, em justamedida, é favorável ao sujeito, e, quando é 

demasiadamente intensa, atrapalha o indivíduo, já que o imobiliza diante do perigo, 

perdendo, assim, seu caráter adaptativo e sua função de autoconservação. Já a 

angústia neurótica tem como núcleo um conteúdo interno interpretado como 

ameaçador, perigoso, fantasmático, situado no registro do imaginário e da fantasia e 

é, de acordo com Freud (1917), uma angústia flutuante ou um estado geral de 

ansiedade no qual o sujeito se angustia sem saber o porquê254
. 

Na conferência XXXII, intitulada Ansiedade e Vida Instintual, de Novas 

Conferências Introdutórias sobre Psicanálise (1933 [1932]), Freud trata da 

ansiedade como expressão do desamparo. O desamparo psíquico, de acordo com o 

pai da psicanálise, encontra-se ajustado ao estádio da imaturidade inicial do ego e 

está relacionado com outros fatores intrapsíquicos, quais sejam, o perigo da perda 

de um objeto255 ajustado à falta de autossuficiência dos primeiros anos da infância; o 

medo de ser castrado ajustado à fase fálica; e, por fim, o medo do superego, 

ajustado ao período de latência do indivíduo. Com o decorrer do tempo, essas 
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situações de perigo/medo perdem sua força devido ao fortalecimento do ego, o que, 

consequentemente, deveria culminar com o desaparecimento da sensação de 

ansiedade, provocada pela sensação de desamparo, o que na realidade não ocorre 

devido ao fato de que esses fatores perdem sua força de forma incompleta. Por isso, 

 
Muitas pessoas são incapazes de superar o temor da perda do amor; nunca 
se tornam suficientemente independentes do amor de outras pessoas e, 
nesse aspecto, comportam-se como crianças. O temor ao superego 
normalmente jamais deve cessar, pois, sob a forma de ansiedade moral, é 
indispensável nas relações sociais, e somente em casos muito raros pode 
um indivíduo tornar-se independente da sociedade humana

256
. 

 

Por essa via, a sensação de desamparo, de angústia, de ansiedade, 

conforme já foi dito anteriormente, provenientes da sensação de perigo/medo, 

quando não excessiva, é de extrema importância para o desenvolvimento do sujeito 

já que são estes que ativam o instinto de conservação que faz com que se busquem 

meios alternativos que assegurem o bem-estar, ou em outras palavras, amenizem a 

sensação de desprazer. 

O desamparo configura-se como um estado genérico de impotência e de 

vulnerabilidade em que o desejo de segurança é transformado em algo de uma 

grandiosidade maior que os fortes gozos. Deste modo, as pulsões sexuais e 

agressivas, entendidas como as fontes da felicidade, são sacrificadas pela 

necessidade social de força e concórdia. As pulsões, por se tratarem de potências 

energéticas, são deslocadas para o trabalho de construção e manutenção da 

civilização e da cultura. Como consequência desse deslocamento, temos o 

enfraquecimento e inibição das pulsões, dando origem ao mal-estar. Neste sentido, 

a tese do desamparo identifica a fragilidade, a contenção e a necessidade de apoio, 

fatores nucleares do ser humano257. 

A pretensão do homem versa sob o seu interesse em ser um com o todo, que 

é o universo. Talvez o seu maior ideal seja realmente encontrar-se com a sua 

essência. Mas não só isso, já que as necessidades religiosas para Freud são 

derivadas do desamparo que a criança sente e do anseio dela pela proteção do pai, 

sendo esta última bem mais intensa em sua justificação para a origem da religião. 

Para Mezan, 

 
é no desamparo da criança que Freud vai buscar o modelo do 

                                                 
256

 FREUD (1933[1932]), 2006, p. 92. 
257

 FERRAZ, 1996, p. 105. 



87 

 

 

pensamento religioso, cuja função seria, em síntese, fornecer a ilusão 
de que um Pai benevolente vela por nós, e que de sua bondade e 
justiça se pode esperar um auxílio frente ao rigor da Natureza, frente 
à cegueira do Destino e frente às injustiças da ordem político-
social

258
. 

 

A ideia de desamparo se apresenta em Freud como uma possibilidade de 

explicação para a origem da atitude religiosa, já que esta se apresenta como um 

meio capaz de suprir essa carência primordial e, de qualquer modo, a experiência de 

satisfação está ligada à concepção freudiana de desamparo original259
. No entanto, a 

esta ideia agregam-se outras, como o narcisismo, por exemplo. O narcisismo tem 

um papel importante porque é por meio dessa necessidade narcisista que o sujeito 

procura preencher esse vazio, que tem sua origem no complexo edipiano, e que 

provoca o desamparo. Assim, podemos então situar a origem desse sentimento 

“oceânico” como uma resposta à angústia que se instaura mediante o desamparo, e 

este surge como tentativa de preencher o vazio existente, numa perspectiva de 

resgate ao narcisismo ilimitado. 

A angústia, deste modo, se origina de uma falta, de uma ausência e do 

conflito entre as energias instintivas e as normas exigentes do ambiente. A angústia 

é o deparar-se do ser com sua finitude. É o descobrir-se enquanto criatura frágil. 

Freud tenta explicar a fonte primária dessa angústia valendo-se do evento totêmico, 

que se configura na vida do sujeito através do complexo de Édipo.  

É no reino das necessidades do homem que a religião ganha vida, já que o 

homem real nunca está contente com a situação em que se encontra, pois esta não 

é capaz de preencher o vazio que o permeia. Deste modo, a religião exerce um 

papel fundamental, o de garantir que uma Providência, na figura de um ser superior, 

de Deus, velará pela vida do indivíduo e o compensará se não nesta vida em uma 

vida futura. Freud faz uma relação entre a Providência e a figura do pai, já que este 

último representa para criança uma força com tais atributos. Essa é também a 

imagem que o homem comum concebe. 

A necessidade de religião, para Freud, deriva do desamparo infantil. No 

entanto, não se trata somente de um prolongamento desse desamparo, mas 

também do medo. A esse respeito, diz Freud: 

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

260
. 

 

Essa acepção freudiana acerca da necessidade religiosa, vinculada ao 

desamparo da criança e à necessidade desta de proteção, é o ponto inicial na 

empreitada de Freud de descobrir donde vem o “sentimento oceânico” – apontado 

por Romain Rolland –: “não consigo pensar em nenhuma necessidade da infância 

tão intensa quanto a da proteção de um pai”261. Prossegue Freud, “a origem da 

atitude religiosa pode ser remontada, em linhas muito claras, até o sentimento de 

desamparo infantil”262. No entanto, essa premissa não se encerra em si mesma, já 

que Freud atenta para o fato de poder “haver algo mais por trás disso, mas, 

presentemente, ainda está envolto em obscuridade”263. 

Quando Freud vincula a religião às experiências infantis, ele o faz baseado no 

corte que há no complexo de Édipo, em que, por um lado, o pai passa a ser objeto 

de ódio, por outro, objeto de admiração. Nesse joguete, a criança procura sempre 

imitar seu pai, com a finalidade de reconquistar o elo que tinha com a mãe. Um outro 

fator importante, que se apresenta como resultado do complexo edipiano, é o 

desamparo, e este permanece por toda a vida do sujeito, de forma que o que o 

indivíduo mais quer é sanar esse desamparo que o persegue. Freud nos explica 

melhor essa vinculação do desamparo com a religião: 

 
O desamparo do homem, porém, permanece e, junto com ele, seu 
anseio pelo pai e pelos deuses. Estes mantêm uma tríplice missão: 
exorcizar os terrores da natureza, reconciliar os homens com a 
crueldade do destino, particularmente o que é demonstrada na morte, 
e compensá-los pelos sofrimentos e privações que uma vida civilizada 
em comum lhe impôs

264
. 

 

A religião deste modo se apresenta como um paliativo para essa sensação de 

desamparo, fonte de nossos sofrimentos, e que nos persegue desde a infância. 

Assim, a religião se define como um objeto de satisfação, mas não o objeto real, já 

que a condição deste último é o de sempre ser reencontrado, o que estabelece aí 

um limite entre o indivíduo e o seu objeto. O limite é definido pela própria 

                                                 
260

 FREUD (1930 [1929]), 2006, p. 80. 
261

 Ibidem, p. 80. 
262

 Ibidem, p. 81. 
263

 Ibidem, p. 81. 
264

 FREUD (1927), 2006, p. 26. 



89 

 

 

impossibilidade de superação da perda do objeto de satisfação. Essa perda do 

objeto de satisfação resulta do complexo edipiano. Deste modo, o sentimento 

religioso se apresenta como uma suplência ao desejo do sujeito, a partir, de um 

lado, da revivescência do elo relacional primário entre mãe e filho, que fora cortado 

no complexo de Édipo, e aí a própria religião se autodeclara como Mãe, a Mãe Igreja 

e, de outro, do anseio do homem, mediante a sua fragilidade, de ter um Pai, um 

Deus, a quem deposite admiração e que lhe traga garantia de segurança. 

A religião, por seu turno, faz uso das necessidades latentes do ser humano 

para então se afirmar enquanto tal. Deste modo, 

 
o sistema de doutrinas e promessas que, por um lado, lhe explicam os 
enigmas deste mundo com perfeição invejável, e que, por outro, lhe 
garantem que uma Providência cuidadosa velará por sua vida e o 
compensará, numa existência futura, de quaisquer frustrações que tenha 
experimentado aqui. O homem comum só pode imaginar essa Providência 
sob a figura de um pai ilimitadamente engrandecido

265
. 

 

A condição na qual se encontra o homem perante a grandiosa natureza é de 

fragilidade. Fragilidade em relação à natureza, aos outros e a si mesmo. Como diz 

Freud, “a vida, tal como a encontramos, é árdua demais; proporciona-nos muitos 

sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis”266. Como medida de amenização de 

tais sofrimentos, Freud acentua a importância de medidas paliativas, sem as quais 

fica difícil a existência. Enquadra-se como medidas paliativas: os derivativos 

poderosos, que nos fazem extrair luz de nossa desgraça; satisfações substitutivas, 

que a diminuem e as substâncias tóxicas, que nos tornam insensíveis a ela267. 

Freud confessa que “só a religião é capaz de resolver a questão do propósito 

da vida”268. Através dela, o sujeito pode se distanciar, ainda que por algum momento 

do sofrimento que o cerca, já que este 

 
nos ameaça a partir de três direções: de nosso próprio corpo, condenado à 
decadência e à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o sofrimento 
e a ansiedade como sinais de advertência; do mundo externo, que pode 
voltar-se contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas; 
e, finalmente, de nossos relacionamentos com os outros homens

269
. 

 

Para Freud (1927), existem três fontes das quais são provenientes o 
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sofrimento do homem, quais sejam: “o poder superior da natureza, a fragilidade de 

nossos próprios corpos e a inadequação das regras que procuram ajustar os 

relacionamentos mútuos dos seres humanos na família, no Estado e na 

sociedade”270. Seguindo este esquema, podemos ir um pouco além, para melhor 

compreender o sujeito enquanto ser de angústia, condenado ao sofrimento e, neste 

caso, a ineficiência da religião, de acordo com o pensamento freudiano, como 

possibilidade ou na melhor das hipóteses como sendo a melhor saída para esse ser 

frágil. 

De todo modo, com a obra O Futuro de uma ilusão (1927), Freud objetiva 

indicar o passo à frente que a humanidade deve dar no sentido de entender e, de 

fato, encontrar-se não mais acreditando em um deus. Através do desenvolvimento 

desta nova raça de homens que renunciem a todas as ilusões e que tenham tornado 

tolerável a sua existência na terra, os efeitos da repressão seriam substituídos pelos 

resultados da operação racional do intelecto. 

A análise empreitada por Freud leva em consideração os ideais positivistas. 

Nesse sentido, o pai da psicanálise aponta dois motores da nossa civilização: o 

primeiro diz respeito ao conhecimento científico e tecnológico e o segundo à 

organização política da sociedade. Freud se apresenta como um adepto 

incondicional do progresso científico, assim como os positivistas. No entanto, não se 

trata somente de pensar a civilização a partir dos eixos acima citados, a tecnociência 

e a organização social. Junta-se a estes um terceiro elemento, aliás, muito caro a 

Freud, que é a psique humana, a qual, por sua vez, é portadora de conflitos e 

profundamente dialética, que gera na civilização muitas incertezas. Freud entende 

que o homem, pela sua subjetividade, é inimigo da civilização. Isso ocorre porque, 

por um lado, as exigências impostas ao homem são muito grandes, por outro, as 

recompensas parecem ser mínimas. Assim, temos uma civilização que tende a 

progredir, mediante a ciência e a ordem social, e junto com ela um sujeito revoltado, 

que se apresenta como um grande obstáculo, já que traz em si tendências 

destrutivas, antissociais e anticulturais inatas. 

A garantia de subsistência da cultura reside no superego, que age como um 

tipo de consciência moral que controla e força o id a inibir seus impulsos animais. A 

função primária do superego reside na interdição de três desejos instintivos, quais 
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sejam: o assassino, o canibalismo e o incesto. Essa proibição é internalizada pelo 

superego individual. É sob o viés da repressão, da coerção e da imposição que a 

civilização se constrói e é sob esse mesmo quadro que se constitui o sujeito 

“civilizado”. Um sujeito que é obrigado a renunciar seus impulsos, seus instintos, 

seus desejos em nome da ordem social e que tem de trabalhar para garantir não 

somente a sua sobrevivência, mas também o progresso. 

Freud observa que as massas resistem à ideia de se construir uma civilização 

pautada no trabalho e no progresso científico, que, segundo ele, geram riqueza e 

bem-estar. Assim sendo, “para reconciliar os homens com o projeto civilizatório, a 

coerção social é necessária, não através de perseguições, mas acenando com 

recompensas pelos sacrifícios exigidos”271. De modo que Freud não acha ser 

possível o projeto de civilização sem, de certa forma, a repressão, a renúncia, desde 

que estas sejam devidamente recompensadas para que o sujeito não se revolte 

contra o tecido social. Essas recompensas são descritas por Freud como “vantagens 

mentais”272. 

Embora Freud acredite no progresso proporcionado pela tecnociência e na 

riqueza gerada pela civilização, ele não deixa de denunciar a forma de distribuição 

de tal riqueza entre os partícipes da civilização, uma vez que esta pode ser 

ameaçada pela rebeldia e pela mania destrutiva dos mesmos273. Para tanto, a 

própria civilização, a fim de manter-se intacta, procura meios de coerção com o 

propósito de manter a ordem, recompensando os homens pelos seus sacrifícios. No 

entanto, esta recompensa nem sempre é bem recebida, por não ser igualmente 

justa. 

Deste modo, o próprio Freud sentencia: “o homem não se satisfaz com a 

frigidez da ciência”274. Por isso, mesmo com todo o progresso científico, a 

humanidade está sempre em busca de outras formas de obter satisfação. Ainda 

assim, “como quer que seja, no Futuro de uma Ilusão (1927), a razão impera como 

em um reinado soberano, e as produções humanas devem todas ser submetidas ao 

seu poderoso tribunal, principalmente a suposta verdade das ideias religiosas”275.  

                                                 
271

 PEGORARO, 2008, p.17-18. 
272

 FREUD (1927), 2006, p. 20. 
273

 Ibidem, p. 20. 
274

 Ibidem, p. 44. 
275

 MACIEL, Karla Daniele de Sá Araújo; ROCHA, Zeferino de Jesus Barbosa. Dois discursos de 
Freud sobre a religião. Rev. Mal-Estar Subj., Fortaleza, v. 8, n. 3, p. 737, set. 2008. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-



92 

 

 

 

3.2.3 Os mecanismos de defesa  

 

Os mecanismos de defesa são propriedades inconscientes cuja função é 

auxiliar o ego em sua infindável luta contra o id, o superego e o meio externo, ou, em 

outros termos, são operações psíquicas inconscientes, empregadas pelo ego para 

se livrar da angústia. A noção de defesa apareceu em 1894 em um artigo intitulado 

"As neuropsicoses de defesa", a qual surgiu como o eixo do funcionamento 

neurótico em relação aos processos de organização do eu. Essa mesma ideia 

confirmada em Estudos sobre a Histeria (1893-1895), escrito feito em colaboração 

com Breuer276
. No ano de 1896, no artigo "Observações adicionais sobre as 

neuropsicoses de defesa", o termo mecanismo de defesa passou a assumir a forma 

de conversão da neurose histérica, a de substituição na neurose obsessiva e, 

finalmente, a de projeção na paranoia. Nesse mesmo ano, em uma carta a Wilhelm 

Fliess (06/12/1896), a noção de defesa é assemelhada ao recalque, que é retomado 

em 1926, no suplemento do livro Inibições, sintomas e ansiedade. 

Em um artigo dedicado ao inconsciente, de 1915, Freud reúne o conjunto de 

todos os processos defensivos (em todos os tipos de neurose). Já em 1926, com o 

texto Inibições, sintomas e ansiedade (1926[1925]), Freud tornou a usar a expressão 

mecanismo de defesa de forma mais abrangente, já que, desta vez, designava todos 

os processos utilizados pelo indivíduo nos conflitos suscetíveis de desencadear uma 

neurose, enquanto o termo “recalque” passou a designar um dos tantos mecanismos 

de defesa. De forma que tais mecanismos constituem operações de proteção postas 

em jogo pelo ego para assegurar sua própria segurança. São utilizados pelo ego 

para desempenhar suas tarefas, que geralmente consiste em evitar o perigo, a 

ansiedade e o desprazer. Assim, os mecanismos de defesa não representam 

somente o conflito e a patologia, sendo, também, uma forma de adaptação. 

Podemos elencar os mecanismos de defesa em dois grandes grupos: os 

mecanismos mais elaborados, cuja função é defender o ego e os que estão 

simplesmente encarregados de defender a existência do narcisismo. Freud, em 
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Análise Terminável e Interminável (1937), nos diz que os mecanismos defensivos 

falsificam a percepção interna do sujeito, fornecendo somente uma representação 

imperfeita e deformada. 

Os mecanismos de defesa são indicativos à tese de Freud de que não há 

uma subjetividade individual, mas uma pluralidade de subjetividades. Por meio de 

um ou outro mecanismo de defesa, ainda que inconsciente, o sujeito se mostra. 

Dependendo de sua intensidade, o mecanismo apresenta a “normalidade” ou a 

“anormalidade” do indivíduo, ou seja, na medida certa, os mecanismos são úteis 

para a formação da personalidade; em excesso, pode causar danos, como a 

neurose, por exemplo. Assim, há uma relação intrínseca entre o mecanismo de 

defesa e a divisão do eu. De forma que a constituição do sujeito, como neurótico e 

psicótico, sua estrutura constituinte, está relacionada ao modo como se operou 

primordialmente essa defesa do eu. 

De acordo com Freud, os mecanismos de defesa servem ao propósito de 

manter afastados os perigos. No entanto, 

 
esses mecanismos não são abandonados após terem assistido o ego 
durante os anos difíceis de seu desenvolvimento. Nenhum indivíduo, 
naturalmente, faz uso de todos os mecanismos de defesa possíveis. Cada 
pessoa não utiliza mais do que uma seleção deles, mas estes se fixam em 
seu ego. Tornam-se modalidades regulares de reação de seu caráter, as 
quais são repetidas durante toda a vida, sempre que ocorre uma situação 
semelhante à original

277
. 

 

Deste modo, os mecanismos de defesa são propriedades inconscientes que 

servem ao propósito de auxiliar o ego nas situações de desprazer. Cada pessoa tem 

em sua psique um conjunto de mecanismos que são variáveis de pessoa para 

pessoa e que, de certa forma, atua na configuração da personalidade do sujeito. 

Entre os mecanismos de defesa, temos: a identificação, transformação do contrário, 

recalque, introjeção, projeção, formação reativa, sublimação, negação, regressão. 

Não nos cabe, aqui, explorar cada mecanismo de defesa, pois, se assim o 

fizermos, incorreremos no risco de tornar a pesquisa demasiadamente psicanalítica 

e menos filosófica, além de ser basicamente impossível, já que são inumeráveis os 

mecanismos de defesa. No entanto, não podemos deixar de explorar alguns deles, 

já que, a nosso ver, estão diretamente ligados ao nosso objeto de pesquisa, quais 

                                                 
277

 FREUD, Sigmund. Análise terminável e interminável (1937). Rio de Janeiro: Imago, 2006, p. 253-
254. (Obras Psicológicas Completas Edição Standard Brasileira, v. XXIII). 



94 

 

 

sejam: a identificação, que de certo modo já tratamos no primeiro capítulo, o 

recalque, a introjeção, a sublimação e a projeção. Vale salientar que a escolha 

destes mecanismos, para serem mais bem explorados, não exclui a possibilidade de 

os outros estarem igualmente vinculados com a constituição do sujeito religioso, uma 

vez que cada pessoa reage de um modo diferente, fazendo uso daquilo que se lhe 

apresenta enquanto possibilidade de defender-se perante as várias situações as 

quais se encontra submetido, do mesmo modo que o ego, para sair ou amenizar as 

situações de desprazer, tem à sua disposição um conjunto de mecanismos de 

defesa que geralmente difere de um ego para outro. Dessa maneira, um sujeito 

religioso pode se constituir como tal a partir da interferência dos mecanismos A e B, 

enquanto que outro sujeito religioso sofreu a intervenção dos mecanismos C e D, ou 

A e C, ou B e C, e assim sucessivamente. É neste sentido que cada pessoa, 

particularmente cada sujeito religioso, se configura como único, embora compartilhe 

com muitos outros a mesma crença, os mesmos ideais. 

 

3.2.3.1 O recalque 

 

A ideia de recalque aparece desde muito cedo na elaboração freudiana do 

aparelho psíquico. Como vimos anteriormente, o uso da palavra recalque era 

utilizada por Freud para expressar os mecanismos de defesa de modo geral. 

Somente depois, com a identificação e sistematização de todos os mecanismos de 

defesa, é que o recalque passou a expressar apenas um mecanismo, com 

características próprias. 

O recalque, de acordo com Jean-François Rabain, “é a operação pela qual o 

sujeito repele e mantém a distância do Consciente representações (pensamentos, 

imagens, lembranças) tidas como desagradáveis, porque inconciliáveis com o Eu”278. 

De modo que 

 
Freud considera que o processo de recalcamento está ligado ao conjunto de 
processos de defesa cuja finalidade consiste em reduzir, ou mesmo 
suprimir, toda modificação suscetível de por em perigo a integridade e a 
consciência do indivíduo psicológico

279
. 

 

A origem do recalque deve ao conflito entre diversas tendências opostas, no 
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qual o ego trata o perigo interior, proveniente das pulsões instintuais como se fosse 

um perigo exterior; inicialmente, ele tenta a fuga, mas como não tem como fugir de si 

mesmo, essa energia é então recalcada e uma vez recalcada essa energia é 

isolada, tornando-se inacessível, como também tendo toda a sua influência 

subtraída. Podemos ainda assinalar que o recalque, além de ser o mais importante 

de todos os mecanismos de defesa, pode agir uma única vez e se mostra bastante 

poderoso, capaz de conter os instintos mais poderosos e é também o mecanismo 

mais perigoso, podendo fazer desaparecer da consciência uma zona importante da 

personalidade. 

Para Freud, a religião se apresenta como um mecanismo que se solidariza ao 

recalque capaz de refrear e controlar as pulsões sexuais, opondo-se aos desejos do 

sujeito. Deste modo, o nosso pensador conclui, ou acusa ser a religião uma neurose 

obsessiva, já que ela abarca as características de um neurótico, ou, em outros 

termos, a neurose obsessiva é correlato patológico da formação de uma religião. 

Essa conclusão é-nos pertinente porque tanto o sintoma obsessivo como a conduta 

religiosa no pensamento freudiano seria uma firmação de compromisso entre a 

satisfação de pulsão e a proibição dessa mesma satisfação. De forma que um 

sintoma ou um ritual religioso condensaria em seu núcleo essas tendências de 

desejo e proibição. Neste sentido, a religião se apresenta como uma forma capaz de 

agenciar a renúncia do sujeito. 

Freud trabalhou com a questão da neurose obsessiva desde o tempo de 

Breuer (1893), no entanto a primeira vez em que ele examina essa questão, 

correlacionando-a com a religião, foi em seu artigo "Atos obsessivos e práticas 

religiosas", em 1907. Com isso, Freud inicia sua discussão teórica acerca da 

psicologia da religião, que melhor será sistematizada em Totem e tabu (1913); nesta 

obra, ele arrisca afirmar que “os primórdios da religião, da moral, da sociedade e da 

arte convergem, todos, para o complexo de Édipo”280. De acordo com Freud (1907), 

toda atividade pode converter-se em um ato obsessivo281
, quando entrelaçada por 

pequenos acréscimos ou quando adquire um caráter rítmico através de pausas e 
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repetições, e estas, por sua vez, geralmente derivam de cerimoniais. Além disso, “o 

conteúdo do distúrbio abrange proibições e impedimentos (abulias), que na 

realidade apenas levam adiante o trabalho dos atos obsessivos, portanto algumas 

coisas são completamente vedadas ao paciente e outras só permitidas após a 

realização de um determinado cerimonial”282. Esses atos se caracterizam pela 

satisfação de algo considerado proibido ou pecaminoso, quando são justificados 

pela fé, a qual o crente se vê envolvido. De outro, modo, no neurótico, não há 

puramente a ideia de proibido, mas a ação segue o mesmo ritmo satisfatório que a 

do crente, com fins distintos, no entanto. No que diz respeito à relação entre os 

neuróticos e os crentes, Freud nos explica melhor: 

 
É fácil perceber onde se encontram as semelhanças entre cerimoniais 
neuróticos e atos sagrados do ritual religioso: nos escrúpulos de consciência 
que a negligência dos mesmos acarreta, na completa exclusão de todos os 
outros atos (revelada na proibição de interrupções) e na extrema 
consciência com que são executadas em todas as minúcias

283
. 

 

A raiz comum existente entre os atos obsessivos e as práticas religiosas é a 

culpa que resulta, em ambos os casos, da negligência escrupulosa da consciência, 

na quebra de algum mandamento ou norma, na execução de uma ação considerada 

“anormal” ou pecaminosa. A esse respeito, Freud nos diz:  

 
aquele que sofre compulsões e proibições comporta-se como se estivesse 
dominado por um sentimento de culpa, do qual, entretanto, nada sabe, de 
modo que podemos denominá-lo de sentimento inconsciente de culpa, 
apesar da aparente contradição dos termos284. 

 

O sentimento de culpa encontra-se no inconsciente, bem como as ações que 

se externalizam, a partir do consciente, na tentativa de sanar esta. Ou seja, o 

neurótico não tem consciência nem da culpa, nem do porquê de estar fazendo tais e 

tais coisas de maneira repetitiva e cerimoniosa. O desenvolvimento da culpa, e sua 

inter-relação com o pecado, se dá comumente mais entre o piedoso religioso que 

com o neurótico, dando origem, assim, a uma nova prática religiosa, os atos de 

penitência, que para Freud se correlaciona com a neurose obsessiva285.  

Para Freud (1907), esse sentimento de culpa é originado de certos eventos 

mentais primitivos, mas é constantemente revivido pelas repetidas tentações que 
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resultam de cada nova provocação. Assim, quando um homem de fé comete um ato 

pecaminoso, ele revive essa culpa e procura a todo custo o perdão divino, como 

uma tentativa de sanar seu erro e de se proteger de um “castigo”. Deste modo,  

 
o sentimento de culpa dos neuróticos obsessivos corresponde à convicção 
dos indivíduos piedosos de serem, no íntimo, apenas miseráveis pecadores; 
e as práticas devotas (tais como orações, invocações, etc.) com que tais 
indivíduos precedem um ato cotidiano, especialmente os empreendimentos 
não habituais, parecem ter o valor de medidas protetoras ou de defesa

286
. 

 

O desenvolvimento da neurose se dá exclusivamente como consequência de 

uma repressão a um impulso instintual, que é um componente do instinto sexual, e, 

para Freud (1907), está presente na constituição do sujeito. No entanto, o modo 

como ela se manifesta pode diferir entre o neurótico, propriamente dito, do sujeito 

envolvido em uma crença religiosa. No primeiro caso, os instintos são 

exclusivamente sexuais. Já no segundo, trata-se de um instinto egoísta, mau e 

socialmente nocivo287. Em ambos os casos, o instinto é reprimido e “a influência do 

instinto reprimido é sentida como uma tentação, e durante o processo de repressão 

gera-se a ansiedade que adquire controle sobre o futuro, sob a forma de ansiedade 

expectante”288. Deste modo, “o processo de repressão que acarreta a neurose 

obsessiva deve ser considerado como um processo que só obtém êxito parcial, 

estando constantemente sob a ameaça de um fracasso”289. Assim, esse processo de 

repressão se compara a um conflito interminável. 

Na tentativa de sanar o conflito gerado pelo processo de repressão, 

responsável pela neurose obsessiva, o cerimonial em ambos os casos, mas com 

maior relevância na religião, pretende ser essa via de conciliação. Assim, para 

Freud, 

 
o cerimonial é um conjunto de condições que devem ser preenchidas, da 
mesma forma que uma cerimônia matrimonial da Igreja significa para o 
crente uma permissão para desfrutar os prazeres sexuais, que de outra 
maneira seriam pecaminosos. Uma outra característica da neurose 
obsessiva, e de todas as enfermidades obsessivas, e de todas as 
enfermidades semelhantes, é que suas manifestações (seus sintomas, 
inclusive os atos obsessivos) preenchem a condição de ser uma conciliação 
entre as forças antagônicas da mente

290
. 
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Essa conciliação só é possível porque as manifestações passam a reproduzir 

uma parcela daquele mesmo prazer, o qual se pretendia evitar, servindo ao instinto 

reprimido tanto quanto às instâncias que o estão reprimindo. 

Já temos presente que o sentimento de culpa tem uma conexão com a 

neurose obsessiva, somando a este a autocensura, como evento posterior ao 

cometimento de atos “ilícitos”, ou até mesmo anteriores a estes. Freud, no Rascunho 

K (1896), quando trata das neuroses de defesa, diz que esse afeto de autocensura 

 
pode ser transformado, por diferentes processos psíquicos, em outros 
afetos, os quais, depois, entram na consciência mais claramente do que o 
afeto como tal: por exemplo, pode ser transformado em angústia (medo das 
consequências da ação a que se refere a autocensura), hipocondria (medo 
dos efeitos corporais), delírios de perseguição (medo dos seus efeitos 
sociais), vergonha (medo de que outras pessoas saibam), e assim por 
diante

291
. 

 

E isto ocorre porque as proibições da sociedade, a qual a religião serve como 

agência, são internalizadas pelo superego individual. E este, por sua vez, passa a 

exercer o papel, sobretudo dos pais e/ou daqueles a quem cabe à transmissão das 

normas necessárias à sociabilidade. Neste sentido, a religião parece ter um duplo 

papel, ao passo que ela é uma agência repressora,  também se solidariza com o 

sujeito reprimido, apresentando-se como uma fonte de consolo e proteção. 

 

3.2.3.2 A introjeção 

 

A introjeção marca o processo de assimilação inconsciente das normas do 

mundo exterior, fazendo com que a criança tome a responsabilidade das censuras 

ou dos elogios advindos desse mundo exterior. Ela introjeta os conflitos angustiosos 

referentes aos seus objetos de amor ou de medo, emprestando-lhes seus traços, ou 

apenas imitando suas agressões, o que consequentemente faz com que a criança 

se transforme de ameaçada em ameaçadora. Dessa forma, o mecanismo de 

introjeção produz a identificação do indivíduo com o objeto exterior, de modo que é 

um processo psíquico fundamental no desenvolvimento psíquico da criança, em 

relação com as fantasias de incorporação292
. Assim sendo, o mecanismo de 

introjeção configura-se como um mecanismo de internalização, através do qual nós 
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incorporamos ao nosso psíquico aquilo que é próprio do psiquismo dos outros293
. 

Para Freud, a introjeção e a identificação funcionam por ocasião da liquidação do 

complexo de Édipo, de modo que a criança introjeta as normas paternas e se 

identifica, por imitação, ao progenitor do mesmo sexo294
. 

O processo de identificação é muito importante para formação do sujeito. 

Nele, 

 
o que o sujeito toma por seu ser é um outro, tanto imagem no espelho 
quando alter ego. Essa alienação fundamental o instala num 
desconhecimento que o faz confundir seu ser com seu Eu. Ele é de imediato 
dilacerado, dividido entre esse lugar donde ele se vê e a imagem – outra – 
com a qual se identifica, e, nessa perspectiva, não existe para o ser humano 
nenhuma experiência dessa totalidade que seria o ser

295
. 

 

Em se tratando do sujeito religioso, é válido salientar que o indivíduo introjeta 

o mundo no qual está inserido. De modo que uma criança que nasce no seio de uma 

família religiosa ou de uma sociedade com determinada tradição tem forte 

probabilidade de seguir os preceitos que o antecede e o forma296
. 

 

3.2.3.3 A sublimação 

 

De acordo com Sophie de Mijolla-Mellor (2005), a origem da noção de 

sublimação encontra-se, simultaneamente, na metaforização da operação alquímica 

que conota um movimento de baixo para cima e na filosofia estética que, da 

Antiguidade ao romantismo, vê nela o que coloca o indivíduo fora de seus limites e o 

eleva acima de si mesmo297
. Em Freud, a noção, além de passar por uma evolução 

conceitual ao longo de sua obra, é encarada de um modo mais elevado. Para 
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Roudinesco e Plon: 

 
Em vez de utilizar a noção hegeliana Aufhebung (revezamento, 
substituição), que designa o próprio movimento da dialética em sua 
capacidade de converter o negativo em ser, Sigmund Freud adotou a 
sublimação, mais nietzschiano, oriundo do romantismo alemão, para definir 
um princípio de elevação estética comum a todos os homens, mas do qual, 
a seu ver, só eram plenamente dotados os criadores e os artistas

298
. 

 

A sublimação pode ser considerada como o mais importante entre os 

mecanismos de defesa do inconsciente para a vida normal do indivíduo. Pela 

sublimação, o inconsciente desloca a energia de determinadas tendências para 

realizações de um nível superior. Tal deslocamento é possível graças à mobilidade 

dos processos instintivos. Com o recalque, as tendências conservam todas as 

energias. Com isso, os impulsos produzem disfarces aceitáveis no plano consciente, 

alguns anormais, como as doenças e as neuroses, outros mais ou menos normais, 

como as sublimações. 

A sublimação freudiana supõe o deslocamento das energias instintivas ou seu 

investimento num objeto mais elevado ou de maior valor social. Entre os produtos 

que resulta dessa sublimação, temos as criações artísticas e sociais, o trabalho 

científico e profissional. Assim, o artista, o poeta, o filósofo e o literato, por exemplo, 

escaparam à perversão, à neurose ou a doença, ainda que parcialmente, 

sublimando em suas obras as tendências do instinto. Para Mezan, 

 
como a sublimação envolve uma dessexualização e portanto libera 
agressividade, esta será consumida no nível psíquico, exercendo-se contra 
o objeto ou contra os outros cientistas (polêmicas...); de modo que tais 
indivíduos são o mais firme substrato da cultura não apenas porque a 
enriquecem com as suas produções, mas sobretudo porque, encontrando 
um canal de escoamento de sua agressividade num fazer que concerne em 
primeiro lugar a eles mesmos e que, pela satisfação do sucesso contribui 
para garantir o narcisismo e relançar o processo, se tornam destarte 
inofensivos para os demais

299
. 

 

No entanto, é preciso atentar para o seguinte: nem a produção intelectual do 

indivíduo pode acarretar para ele o sucesso imediato, ao contrário, pode ser que lhe 

traga a frustração por não ter o reconhecimento esperado. Nesse caso, existe a 

possibilidade de, ao invés de termos a construção de uma obra capaz de contribuir 

com a cultura, temos a destruição provenientes desses homens, ou seja, tendo o 

sujeito, por uma necessidade narcísica, sublimado suas pulsões e construído algo 
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que para ele é valoroso, esperando que os outros também reconheçam como tal, 

uma vez que isso não ocorre, resta-lhe a frustração que pode fazer com que as 

pulsões que ora foram sublimadas venham à tona e estas são em geral pulsões de 

destruição. É preciso ainda assinalar que esse fato ocorre quando existe uma 

superestimação do objeto dado por sublime (idealização). Freud já havia pensado 

nisso e na confusão que poderia consequentemente surgir e, para tanto, atentou 

para a diferenciação entre sublimação e idealização300. 

A origem da capacidade de sublimar depende simultaneamente das 

disposições constitucionais do indivíduo, ou seja, da força originária da pulsão 

sexual, e dos acontecimentos da infância acarretados pela ligação entre o 

traumatismo e a intensidade da investigação infantil. A sublimação, segundo 

Castoriadis, 

 
nada mais é do que o aspecto psicogenético ou idiogenético da 
socialização, ou a socialização da psiquê considerada como processo 
psíquico. Este processo só pode ocorrer mediante condições essenciais que 
lhe são rigorosamente exteriores; ele é retomada pela psiquê de formas, 
eidé, socialmente instituída e de significações que estas acompanham, ou 
apropriação do social pela psiquê pela constituição de uma interface de 
contacto entre o mundo privado e o mundo público ou comum

301
. 

 

As sublimações constituem-se a expensas de pulsões perversas polimorfas 

da infância, que são desviadas e aplicadas a outros fins. Esse processo contribui 

para a formação do caráter302. Pela sublimação, “a psiquê é forçada a substituir seus 

‘objetos próprios’ ou privados de investimento [...] por objetos que são e valem na e 

pela imutituição [sic] social, e fazer para ela mesma, ‘causas’, ‘meios’ ou ‘suportes’ 

de prazer”303. Deste modo, a sublimação tem um duplo aspecto que se completa, ao 

passo que ela ajuda na constituição do sujeito está, ao mesmo tempo, contribuindo 

para a construção da cultura. Neste sentido, existe uma relação entre Eros e 

sublimação, já que é graças ao auxílio dessa segunda que o primeiro exerce sua 

função enquanto provedor da ordem social. 
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Em se tratando da relação entre a sublimação e a religião, não nos é difícil 

fazer alguns apontamentos pertinentes, já que o próprio discurso religioso evoca o 

crente, ainda que indiretamente,  que realize coisas grandiosas, como “amar uns aos 

outros”. Esse amor sublime – Eros – nada mais é que uma sublimação das pulsões 

de morte – Thanatos. Poderíamos ainda restringir ainda mais esse discurso, levando 

em consideração não a grande massa de crentes, mas aquele sujeito religioso que 

decidiu, sem força de coerção, servir a Deus de uma maneira peculiar, consagrando-

se a Ele, servindo aos mais necessitados. Nesse mesmo rol, enquadram-se os 

santos católicos, que, em nome de sua fé, sublimam suas pulsões libidinais em atos 

de compaixão pelo próximo304
. 

 

3.2.3.4 A projeção 

 

O termo projeção, de um modo geral, designa todo deslocamento de qualquer 

coisa de um espaço para outro, ou de uma parte do espaço para outra; encontra-se 

no pensamento freudiano desde 1895, o qual ele utilizava para definir o mecanismo 

da paranoia. O mesmo foi mais tarde retomado por todas as escolas psicanalíticas 

para designar um modo de defesa primário, comum à psicose, à neurose e à 

perversão, através do qual o indivíduo projeta num outro sujeito ou num objeto 

desejos que provêm dele, cuja origem ele desconhece, atribuindo-os a uma 

alteridade que lhe é externa305. 

A projeção, segundo definição de Roger Perron, 

 
é um processo intrapsíquico que cria ou modela uma percepção (ou um 
conjunto de percepções) referida a um objeto do mundo exterior, não 
obstante ser então suposto pelo sujeito como objetivamente percebido 
segundo suas características próprias; o caso mais interessante é aquele 
em que esse objeto é uma pessoa real (por vezes chamada de objeto 
externo). Passando por todos os intermediários possíveis, isso vai do caso 
onde a percepção é inteiramente criada, na ausência de toda aferência 
sensorial atual (caso da alucinação, mas também do sonho noturno), até 
aquele em que se trata de coloração pelo sujeito de uma percepção sob 
todos os aspectos objetiva (por exemplo, a atitude de um desconhecido é 
percebida como vagamente hostil por uma pessoa, e muito amistosa por 
outra pessoa)

306
. 
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Existe no pensamento freudiano, desde o início, uma distinção entre dois 

mecanismos que acidentalmente recebe o mesmo nome. Um deles corresponde a 

uma projeção normal, constitutiva da própria percepção e da construção da 

realidade, e o outro implica numa projeção patológica, que ocorre quando a 

construção do real dá-se de forma distorcida. O primeiro pode ser definido por esta 

passagem de Totem e tabu (1913): 

 
A projeção de percepções internas para fora é um mecanismo primitivo, ao 
qual, por exemplo, estão sujeitas nossas percepções sensoriais, e que, 
assim, normalmente desempenha um papel muito grande na determinação 
da forma que toma nosso mundo exterior. Sob condições cuja natureza não 
foi ainda suficientemente estabelecida, as percepções internas de 
processos emocionais e de pensamento podem ser projetadas para o 
exterior da mesma maneira que as percepções sensoriais. São assim 
empregadas para construir o mundo externo, embora devam, por direito, 
permanecer sendo parte do mundo interno. Isto pode ter alguma vinculação 
genética com o fato de que a função da atenção dirigia-se originalmente não 
no sentido do mundo interno, mas no dos estímulos que afluem do mundo 
externo e que as únicas informações dessa função sobre os processos 
endopsíquicos era recebida a partir de sentimentos de prazer e 
desprazer

307
. 

 

A projeção patológica pode ser observada nas fobias de um modo geral, mas 

tem sua melhor visualização no funcionamento projetivo do paranoico, muito bem 

ilustrado através da análise do caso Schreber, cuja posição homossexual é, com 

efeito, um narcisismo, que se expressa pelo contrário, já que quando ele declara “Eu 

o amo”, na realidade, ao final das contas, esse “Eu o amo” equivale ao “Eu amo 

somente a mim mesmo”. Aprofundando essa análise, vale recorrer ao que diz Freud 

a respeito da projeção patológica e sua relação com a paranoia em O Caso 

Schreber (1911). Esta ocorre quando 

 
uma percepção interna é suprimida e, ao invés, seu conteúdo, após sofrer 
certo tipo de deformação, ingressa na consciência sob a forma de 
percepção externa. Nos delírios de perseguição, a deformação consiste 
numa transformação do afeto; o que deveria ter sido sentido internamente 
como amor é percebido externamente como ódio

308
. 

 

Nesse mesmo texto, Freud explica a ligação existente entre a projeção e a 

paranoia, atentando para o fato de que a projeção não desempenha o mesmo papel 

em todas as formas de paranoia. E, ainda mais, a projeção é aqui colocada sob seus 

dois moldes: a projeção normal – conforme tratamos acima – e a projeção 
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patológica, como expressamos e que se relaciona com a paranoia. 

Ainda em Totem e tabu (1913), a projeção está vinculada ao sistema que 

constituía a Weltanschauung, ou seja, a visão de mundo dos povos primitivos que se 

configura como animismo, estando mais uma vez ligado a fatores psíquicos. Nesse 

texto, Freud, na tentativa de compreender o sistema religioso, apresenta um paralelo 

entre os sistemas próprios do homem primitivo com os construídos pelos neuróticos. 

Em se tratando da relação existente entre a projeção e a religião, podemos 

nos ancorar em Feuerbach (1804-1872). A proposta feuerbachiana baseia-se no 

método histórico-filosófico, o qual levanta mais perguntas do que responde às 

possíveis indagações. No que concerne à religião, tanto esta como a imaginação 

fazem parte da essência humana. No entanto, sua conceituação teológica é aqui 

invertida, uma vez que a tese por ora defendida é a de que não há um Deus que 

constrói os homens à sua imagem e semelhança, antes são os homens que 

engendram os seus deuses à sua própria imagem e semelhança, ou seja, Deus 

deixa de ser encarado como criador de todas as coisas e passa a ser definido como 

uma criatura criada pelo homem. Assim, na noção de Deus, concretizam-se e 

projetam-se ideias de perfeição tipicamente humanas. Esse caráter projetivo em 

Feuerbach pode ser exemplificado no seguinte trecho: 

 
Tudo que tem para o homem o significado do ser em si, tudo que é para ele 
o ente supremo, tudo aquilo acima do que ele não pode conceber nada 
mais elevado, tudo isso é para ele exatamente a essência divina [...] Se 
Deus fosse objeto para o pássaro, seria objeto para ele apenas como um 
ser alado: o pássaro não conhece nada mais elevado, nada mais feliz do 
que o ser alado [...]. O ser supremo é para o pássaro exatamente o ser do 
pássaro. Retiras dele a imagem de essência de pássaro, retirarás dele 
também a imagem do ente supremo

309
. 

 

O exemplo acima posto serve-nos à nossa compreensão de que, conforme 

defende a tese feuerbachiana: "Deus nada mais é do que uma projeção humana". 

Sob essa perspectiva, a essência divina é, na verdade, uma transposição para a 

exterioridade de algo que preexiste no interior do homem. Assim, a Deus é auferido 

onisciência, porque saber e conhecer são valores imensamente apreciados pelo ser 

humano; amor, porque todos amamos e queremos ser amados; justiça, por ser uma 

virtude de que mais sentimos falta. Deste modo, todas as qualidades do ser divino 

são qualificações do ser humano. 
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A religião, por seu turno, é o conjunto de relações do homem consigo mesmo, 

ou seja, com o seu próprio ser, considerado como um outro ser. Nos termos 

feuerbachianos, 

 
[...] ao ser a religião, a consciência de Deus, definida como a consciência 
que o homem tem de si mesmo, não deve ser aqui entendida como se o 
homem religioso fosse diretamente consciente de si, que a sua consciência 
de Deus é a consciência que tem da sua própria essência, porque a falta da 
consciência deste fato é exatamente o que funda a essência peculiar da 
religião

310
. 

 

Num outro trecho, ele diz: 

 
a religião, pelo menos a cristã, é o relacionamento do homem consigo 
mesmo ou, mais corretamente: com sua essência; mas o relacionamento 
com a sua essência como uma outra essência. A essência divina não é 
nada mais do que a essência humana, ou melhor, a essência do homem 

abstraída das limitações do homem individual
311. 

 

Ainda de acordo com o filósofo alemão, a religião se expressa como sendo a 

primeira e indireta consciência que o homem tem de si mesmo, portanto associa-se 

ao caráter infantil da religião, que mais tarde será também trabalhada por Freud em 

O Futuro de uma Ilusão (1927). Assim, para Feuerbach, “a religião é a essência 

infantil da humanidade; mas a criança vê a sua essência, o ser humano, fora de si – 

enquanto criança é o homem objeto para si como um outro homem312”. Todavia, no 

entendimento de Feuerbach, essa consciência não é consciência de si e é desse 

erro que nasce a religião. Por isso, a religião precede a filosofia tanto na história 

universal como na história dos indivíduos313
. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa pesquisa nos possibilitou desenhar a constituição do sujeito religioso-

moral a partir de alguns pontos conceituais muito caros ao pai da psicanálise. A 

partir de sua ideia de inconsciente, fomos levados a uma compreensão de sujeito 

que difere daquela construída pela tradição filosófica ocidental, já que com Freud 

inaugura-se a descentralização do sujeito, o que nos possibilita pensar na 

multiplicidade do sujeito. Assim, com a sistematização do inconsciente, o eu 

(consciência) deixa de ter o lugar principal, já que ele, na verdade, não é senhor de 

sua própria morada. Com isso, Freud coloca em xeque todo o arcabouço teórico 

sobre o sujeito, que vinha desde Descartes. 

Ainda que o sujeito seja configurado a partir do inconsciente, não podemos 

desconsiderar a influência que o meio tem na própria estruturação do inconsciente, 

já que este se forma mediante as experiências externas internalizadas pelo indivíduo 

durante o processo de socialização. O processo de socialização do homem abarca 

dois momentos centrais, um primário e outro secundário. O processo primário ocorre 

a partir do primeiro contato da criança com a realidade externa; nele, a nova pessoa 

apreende os valores centrais que norteiam a vida em sociedade – nesse processo, 

inicia-se a construção do superego, que mais tarde funcionará na vida do sujeito 

como um vigia, uma sentinela. Uma vez internalizados os princípios norteadores da 

sociabilidade, o indivíduo passa a enxergar a pluralidade de um mundo maior que o 

familiar e aí tem a possibilidade de escolher aqueles com que mais se identifica. 

Esse é o processo secundário. 

A compreensão do sujeito religioso-moral na obra freudiana leva em 

consideração a associação de determinados conceitos, caros à teoria psicanalítica, 

que tem como base estrutural a cultura, pois é desta que provém o sujeito, seja este 

“normal” ou detentor de alguma patologia. É no terreno cultural que o sujeito se 

forma, não somente externamente, mas, sobretudo, internamente, na estruturação 

de sua psique, ou ainda, dos elementos constituintes do inconsciente. No entanto, é 

preciso atentar ao fato de que, para Freud, a cultura, embora forme o sujeito, nem 

sempre é favorável ao sujeito individual, já que, para a organização da sociedade e 

a prevalência da cultura, é preciso que o homem passe por um processo de coerção, 

pois, de outro modo, teríamos de viver em guerra uns com os outros, graças à 

“energia instintual” que temos. Para ajudar nessa missão, a própria civilização cria 
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mecanismos, enquadrando-se entre eles a religião, que serve como agência que 

regula as ações do homem. 

Em se tratando do sujeito individual, seu aparelho psíquico cria mecanismos 

capazes de suportar a pressão exigida pela civilização: os mecanismos de defesa. 

Estes são, em certa medida, responsáveis pela formação do caráter do sujeito. É 

neste sentido também que pensamos o sujeito religioso, ou pelo menos uma faceta 

deste, já que, a partir de Freud, podemos ver a formação do sujeito religioso sob 

vários ângulos, ainda que todos nos levem para um único ponto inicial, o 

inconsciente. É justamente por isso que em Freud não tratamos de um sujeito 

individual, mas múltiplo. Neste sentido, um sujeito religioso pode confundir-se com 

um neurótico, ao passo que também existe um sujeito religioso que, por meio do 

mecanismo de sublimação, dedica-se a uma causa de valor superior. 

É assim que desenhamos, pela presente pesquisa, a constituição do sujeito 

religioso no pensamento de Freud. Partimos do macrocosmo para entender o 

microcosmo, ou seja, revisitamos a teoria de Freud acerca da origem da cultura e da 

religião para, somando a estruturação do aparelho psíquico, compreender como se 

dá a formação do sujeito religioso. No entanto, é preciso levar em consideração que, 

a partir da descoberta do complexo de Édipo, toda a obra freudiana se articula no 

entorno dele. O complexo de Édipo surge como uma síntese das forças 

intrapsíquicas e da intervenção externa. Como dissemos, o complexo edipiano 

caracteriza-se pelo corte relacional entre a mãe e o filho, provocado pelo pai. A 

figura do pai, nesse contexto, não somente abarca a realidade familiar, como 

também representa os outros significativos que interveem na formação do sujeito e 

que, mais tarde, após a estruturação completa do inconsciente, marcada pela 

constituição do superego, terá neste a constante revivescência das intervenções 

outrora internalizadas, sobretudo aquelas que dizem respeito à proibição ou 

contenção de energias instintivas ou não aceitas pelo corpo social. 

A partir do complexo de Édipo, somos tentados a pensar o sujeito religioso 

por haver entre ambos pelo menos um elemento em comum, que desemboca em 

muitos outros, a culpa. O resultado do “findamento” do complexo edipiano é a 

marcação inicial do sujeito enquanto ser de “culpa”. Essa culpa nasce do desejo de 

eliminar um dos seus progenitores, e a partir dela se desenrola a configuração de 

muitas das dimensões do sujeito. Dela provém a falta existencial, donde resulta um 

desejo infindável, fonte primária do desamparo do homem que, por sua vez, causa a 
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angústia. Para livrar-se ou amenizar o sentimento de angústia, a própria psique cria 

mecanismos de defesa, e a religião tem uma relação muito íntima com muitos 

desses mecanismos. 

A passagem da criança pelo complexo de Édipo leva-a a uma relativização de 

seu narcisismo e à aquisição do superego e do ideal do ego – instâncias psíquicas 

que são herdeiras do complexo edipiano e que possuem uma dimensão individual e 

uma social.  

O sujeito religioso surge também como resultado do complexo edipiano. Só 

que, neste caso, levamos em consideração todo o enredo, inclusive o período que 

antecede o complexo, que é aquele em que se dá a relação primária da criança com 

a mãe. Neste sentido, o sujeito religioso é aquele que busca reviver a primeira 

experiência de segurança e carinho no seio de uma religião. Vale lembrar que o que 

o sujeito mais deseja é retornar à relação recalcada com a mãe, à sua experiência 

narcísica primária. E o sentimento religioso apresenta-se como uma via que 

possibilita esse retorno, ainda que momentaneamente, o que levou Freud acusar a 

religião como sendo uma ilusão, já que jamais o sujeito experienciará aquele gozo 

pleno de outrora. Dito de outro modo, a subjetividade religiosa surge como uma 

revivescência da experiência primária da criança que, graças ao complexo de Édipo, 

fora cortada instaurando uma falta “impreenchível”. 

Seja qual for o caminho metodológico que assumamos para a compreensão 

do sujeito religioso, todos eles nos levarão ao mesmo eixo nuclear: a falta, donde 

provém o desamparo.  

O autor estende sua concepção de desamparo como sendo próprio da 

condição humana, ao colocá-lo na gênese da religião, em O futuro de uma ilusão 

(1927). Nesse estudo, ele considera que, talvez, o item mais importante do 

inventário psíquico de uma civilização consista “[...] no sentido mais amplo, em suas 

ideias religiosas, ou, em outras palavras [...], em suas ilusões” – as quais derivam 

dos próprios desejos humanos314. É a partir do desejo que surge o firme propósito de 

preenchimento da falta outrora instaurada e, para tanto, se buscam meios de 

satisfação. Esses meios de satisfação são diversos: vão desde uma criação artística 

ao uso de substância tóxicas. Nesse contexto, também se insere a religião que, 

embora apareça em Freud como um mal, ele mesmo confessa ser “um mal 
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necessário”. Conforme assinala Freud, “não poucas pessoas encontram sua única 

consolação nas doutrinas religiosas, e só conseguem suportar a vida com o auxílio 

delas”. Deste modo, se, de um lado, a religião é confortante para esses indivíduos, 

de outro, ela “contribui muito para domar os instintos associais”, desempenhando 

grandes serviços para a civilização humana315. 

A religião tem uma dupla missão: a de oferecer ao homem a garantia de vida 

eterna e, agregada a esta, a de estabelecer padrões éticos e morais aceitáveis na 

vivência humana. Deste modo, o sujeito religioso aceita a vivência do bem, do 

correto, visando o gozo eterno no Reino de Deus, que, como ensina a tradição 

católica, deve começar no mundo terreno. 

Se, por um lado, temos a configuração, ou as várias possíveis configurações 

do sujeito religioso a partir de uma leitura freudiana, por outro, tomando como 

parâmetro o cristianismo, o sujeito religioso surge como uma revivescência do 

próprio Cristo; a propósito, é isso que sugere a palavra cristão. Em Freud, o sujeito 

religioso pode constituir-se como tal tanto pela via da neurose quanto pelos vários 

mecanismos de defesa, como discutimos o capítulo terceiro. Nele, vimos que a 

constituição do sujeito religioso, ou dos vários sujeitos religiosos, pode ter sua fons 

et origo a partir da ideia freudiana de desamparo. Para lidar com o desamparo, o 

ego cria os mecanismos de defesa. Ainda no capítulo anterior, selecionamos alguns 

dos mecanismos de defesa e os relacionamos com a religião, ou, mais 

especificamente, com a experiência religiosa. À guisa de conclusão, retomamos aqui 

apenas dois mecanismos já tratados anteriormente: a sublimação e a introjeção, 

sendo que este último nos leva a um terceiro, a identificação. 

A sublimação, como vimos anteriormente, tem, no plano individual, uma 

função organizadora e reorganizadora da psique, e que, no plano social – ao qual o 

individual está intimamente articulado –, ela se presentifica na consolidação dos 

laços sociais, à medida que propicia a produção de bens culturais e de atitudes 

valorizadas pela comunidade. Tal produção só é tornada possível se houver para 

estes fins um desvio no modo de satisfação das pulsões sexual e agressiva, que 

podem ser satisfeitas tanto diretamente quanto indiretamente na edificação da 

cultura, desde que não contradiga a Lei Cultural, que sempre restringe a liberdade 

nas manifestações sexuais e agressivas dos membros de uma dada cultura. Às 
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custas ou não da religião, o mecanismo psíquico da sublimação das pulsões sexuais 

e destrutivas, ao qual o Eu recorre para ser reconhecido em seu grupo social, por 

definição requer a existência do sujeito, bem como do grupo ao qual pertence. É 

neste sentido que temos a configuração do sujeito religioso, que, por via da religião, 

é igualmente moral. 

É possível ainda fazer um pequeno diálogo entre a ideia cristã e um dos 

possíveis modos freudianos, partindo da ideia de introjeção, que, para Freud, é um 

mecanismo de defesa e, para os cristãos, é um modus vivendi, no qual o sujeito é 

convidado a tornar-se um outro Cristo, assumindo com isso uma dupla identidade de 

pessoas que se relacionam entre si: a religiosa e a moral. 
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