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11 Saídas e impasses para o declínio do 
Nome-do-Pai

A entrada na cultura, segundo a Psicanálise, é necessariamente trau-
mática. O sacrifício da felicidade individual – o “ardil da razão” hegeliano 
– diz que é exatamente porque os homens não realizam seus desejos que 
se sustentam a verdade e a liberdade para as gerações futuras. Hoje, con-
tudo, as pessoas parecem pouco propensas – ao menos no ocidente – a se 
submeterem ao sacrifício. Estes interesses, que para Hegel não se apagam 
e se repetem, são aquilo que liga os interesses individuais ao interesse 
maior da sociedade; enfim, trata-se do que Lacan chamou sinthomem, o 
conteúdo desejante patológico que sutura o sujeito com a realidade.

Quando se alude ao declínio da função paterna – o que a Psicanálise 
faz com frequência –, não se espera que alguma ordem volte do passado. 
As relações familiares, o lugar da mulher e do homem no mundo de hoje 
são outros – e, como disse Marx, a tragédia na história só se repete como 
farsa. Resta verificar, assim, como estão se estabelecendo as relações amo-
rosas, familiares e sociais e apontar de que forma este conteúdo desejante 
pode se manifestar como repetição.

O cinema desta passagem/início de século parece ter entrado num 
período de autorreflexão (que se verifica também nas outras artes), ca-
racterizado pela preocupação com o dilema da realidade versus a ilusão 
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– dilema do qual o próprio artifício do cinema serve muitas vezes como 
espectro. Técnicas antes restritas ao campo do entretenimento passaram 
a ser empregadas para tratar de política, religião, educação e mesmo da 
guerra (Vida, o filme, 1999); com isso, estes campos se submeteram à lógi-
ca narrativa, borrando as fronteiras entre realidade e ficção.

Os blockbusters hollywoodianos frequentemente encenam essa dis-
cussão, seja da perspectiva dita materialista (o mundo do consumo, o 
capitalismo, o controle do Estado etc.), seja do ponto de vista das saídas do 
sujeito (a busca de autonomia, as inserções possíveis no social, as relações 
afetivas etc.). Neste segundo caso, segundo Joel Birman (2000, p. 204), 
uma das vertentes exploradas é a formação de fratrias:

Cabe sublinhar que o afluxo de filmes novos e de diferentes origens 
que destaca a fraternidade como imperativo seria uma modalidade 
de oposição e de resistência que começa a se impor no campo do ima-
ginário estético. Seria a partir do campo da arte que começa a afluir 
uma nova energia criativa para se contrapor ao universo macabro do 
mundo neoliberal. 

Por outro lado, o conceito de massa como agrupamento amorfo talvez 
deva ser pensado, hoje, em termos de consumo. O trabalho tende a ser 
cada vez mais especializado, e neste sentido separa o indivíduo da massa: 
é no consumo que se participa da massa, e é aí que o trabalho o integra ao 
processo de massificação. Mais ainda, o trabalho, no chamado pós-mo-
derno, tende a assumir um papel de crescente destaque no mundo afetivo 
do sujeito, em contraste com a diminuição progressiva da importância da 
família como círculo de dependência afetiva. Deste modo, paradoxalmente 
a família é regida cada vez mais por normas e responsabilidades, e os filhos, 
tratados como objetos de investimento; em contrapartida, os indivíduos 
são mais e mais estimulados a ter relações afetivas no ambiente de trabalho 
(por meio de cursos de integração, de incentivos à convivência com colegas 
nas férias etc.).
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Nesta medida, a suposta igualdade promovida via consumo serve 
para ocultar o Real das relações de trabalho que envolvem a desigualdade 
social, o exercício de poder etc. Pensando com base na dialética hege-
liana, do poder do escravo, à medida que o escravo vive para satisfazer 
os desejos do senhor, ele condena esse senhor a uma vida artificial, já 
que o reconhecimento que o amo almeja só pode ser proporcionado pelo 
escravo, a duplicidade senhor-escravo não constitui uma essência, mas 
uma estrutura, que se repete em cada sujeito na sociedade.

Se no filme Matrix esta lógica é quase óbvia – já que as máquinas (es-
cravas) servem aos homens (senhores), e estes com isso levam uma vida 
artificial –, em Clube da luta, o gênio, autor ou empreendedor do mal são 
as corporações multinacionais, que têm de ser destruídas pelo herói con-
sumidor para que assim seja restabelecido um “mundo real”.

Em meio a esta desconfortável posição dialética, o sujeito pós-mo-
derno frequentemente sonha passar ao ato, embora esta tentativa quase 
sempre resulte num amontoado de atividades que terminam por encerrá-
lo ainda mais na realidade a que busca escapar. A natureza do ato, como 
fato violento, separa a Psicanálise das teorias habermasianas do speech-
act: o verdadeiro ato, para a Psicanálise, é aquele que emudece o sujeito, 
siderando-o a ponto de ele nem mesmo saber como pôde fazer o que fez.

De outro lado, a igualdade via consumo, ao que parece, mais que sus-
tentar uma ilusão de pertencimento, pode ser fonte de uma angústia de 
indiferenciação que tem se positivado em novas tentativas de laço social.

As fraternidades para o bem e para o mal

Contam os etnólogos que, entre os povos proto-históricos e mesmo entre 
aborígines do século 20, a criança era considerada filho de um espírito 
ou animal sagrado – o que equivaleria a dizer que ela era engendrada por 
um pai real, e não simbólico; enfim, pelo próprio Deus. Em Os complexos 
familiares (1983), Lacan (2001) aponta que, na moderna família nuclear 
burguesa, as funções paternas do pai simbólico apaziguador e do agente  
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cruel da proibição (do pai primevo de Totem e Tabu) encontram-se às 
vezes unidas numa mesma pessoa. Se a figura do pai simbólico é parte 
constituinte do que se veio a chamar família, por outro lado as fratrias são 
o modelo mais antigo de agrupamento humano.

A ideia de fratria parece ter se revigorado nessa passagem de século, 
graças, por um lado, ao declínio da figura do pai simbólico e, por outro, às 
ideias da globalização que pressupõem o dialogismo de diversos grupos 
de interesse. Tal revigoramento, que se nota em diversos âmbitos (político, 
sociológico, psicanalítico etc.), põe em pauta a possibilidade de uma saída 
para o impasse freudiano da figura do pai.

Mesmo entre psicanalistas cresce a discussão sobre as saídas para o 
declínio da autoridade paterna e a possibilidade de resgate das fratrias. 
Jurandir Freire (2000, p. 15) pergunta:

Ou será que a fratria intolerante e persecutória é, apenas, um produto 
da “grande narrativa” psicanalítica sobre os destinos da lei paterna na 
economia psíquica? […] será que os irmãos da horda não foram o 
que foram justamente por serem filhos de “um só pai” e por quererem 
reimplantar o monopatriarcalismo, após a deposição homicida do ti-
rano? E se imaginássemos uma sociedade com muitos pais e mães, 
será que o risco do despotismo paranóico dos filhos-irmãos seria o 
mesmo do mito freudiano?

Embora tal crítica seja justa, alterar o estatuto da função paterna e da 
relação fraterna pode envolver, em última instância, a alteração de um dos 
fundamentos da Psicanálise, o que mudaria não apenas a análise dos pro-
cessos culturais, mas a própria teoria psicanalítica. De outra perspectiva, 
a questão passa ao campo da política, na medida em que implica relações 
de poder e de ordenação social. Para Lajonquière (2000, p. 71):

A sorte da fraternidade está cifrada no sucesso de sua auto-invenção, 
medido pelo grau da impossibilidade de qualquer irmão vir a forma-
tar o lugar vacante do Pai-Simbólico. […] só resta aos homens lembrar 
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que sua orfandade os condena a inventar uma aliança igualitária de 
direitos.

Se para Freud a disputa entre irmãos tem como objetivo o amor dos 
pais, para Lacan a ênfase está na identificação: o outro é um rival não 
na busca pelo amor dos pais, mas pela identificação com seu outro, ou 
seja, a rivalidade se refere à imagem narcísica do sujeito. A questão, no 
entanto, não se restringe às subjetividades individuais. O possível pacto da 
fraternidade obrigatoriamente retornaria assim pelo viés político, como 
lembrou Lajonquière (2000, p. 76):

A questão é que, para virarem irmãos, eles devem selar o pacto fra-
terno de renúncia igualitária ao gozo público, e aqui se coloca o pro-
blema de que os privilegiados de plantão demoram para abrir mão de 
suas posses infundadas. Mas esse problema, a modernidade mostrou, 
logo que veio à luz, que é simplesmente político e não de ordem do 
sagrado ou do divã, por mais social que ele seja.

Insinua-se aqui a questão: se o sujeito pós-moderno busca abandonar 
a tradição para sentir-se mais dono do seu gozo, que tipo de situação faria 
com que ele renegasse esta “liberdade” em proveito dos irmãos da fratria? 
A resposta mais difundida é de que a organização da fratria passaria pela 
reunião em torno de uma “ideia redentora”, e não de um líder. Passa-se, 
então, aos problemas que a execução deste modelo implicaria, levando em 
consideração os modelos de família e sociedade que se têm até hoje.

A diferença sexual nas fratrias 

Em Tudo sobre minha mãe (1999), do diretor Pedro Almodóvar, Manuela 
(Cecília Roth) é uma ex-prostituta que se tornou enfermeira e vive com 
o filho Esteban. Este, por sua vez, está escrevendo um livro sobre a vida 
da mãe. O fascínio do jovem pelo teatro, o cinema e a literatura acaba por 
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levá-lo à morte: ele é atropelado ao tentar conseguir um autógrafo da atriz 
Huma Rojo (Marisa Paredes).

A tragédia faz com que Manuela busque um retorno ao passado, 
inclusive procurando o pai que Esteban não conheceu. Nessa busca, ela 
encontrará Agrado (Antonia San Juan), um travesti capaz de transformar  
sua amarga vida com lições de otimismo. Os caminhos de Manuela aca-
bam se cruzando com os de Huma (de quem se torna secretária) e de Irmã 
Rosa (Penélope Cruz), grávida do travesti Lola (Toni Cantó) – que se re-
velará o pai nesta história.

Manuela, que trabalha num serviço de doação de órgãos, vive uma rela-
ção de extrema proximidade com o filho Esteban, até que este morre no dia 
em que completava 18 anos. Já de início, revela-se simbolicamente a dificul-
dade que Manuela tem de desvincular-se do filho. É interessante notar que, 
antes do atropelamento fatal, há uma cena em que um outro carro quase 
atinge Esteban, simplesmente porque este atravessava a rua sem olhar – o 
que insinua que sua morte pode ter sido mais que acidental. Momentos 
antes do acidente, ele revela à mãe o presente que pretendia ganhar: “algum 
dia terá que me contar tudo sobre meu pai”. 

A morte de Esteban leva Manuela a fazer exatamente aquilo que ela 
recomendava em vídeos educativos: doar os órgãos do próprio filho. 
Esta forma simbólica de sacrifício será o marco inicial de uma espécie de 
fratria feminina que se formará mais adiante. Uma série de elementos se 
conjuga e leva Manuela a empreender uma busca ao passado, na tentativa 
de reconstituir sua história pessoal. Entre esses elementos estão os escritos 
do filho, em que estes se referem à falta que lhe fazia o pai. 

A busca de Manuela pelo passado resume-se em uma de suas falas, 
quando ela diz que 17 anos antes deixara Barcelona por Madri, fugindo 
do pai de Esteban, e que agora, então, tinha de fazer o caminho contrário. 
Durante a viagem, o trem atravessa um túnel simulando um útero às aves-
sas, o que simboliza o retorno de Manuela a seu antigo mundo.

Tudo sobre minha mãe pode fazer algum semblante sobre o papel do 
homem na estrutura familiar contemporânea. A figura paterna permane-
ce ausente durante a narrativa e se apresenta apenas em dois momentos. 
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No primeiro, ela é encarnada pelo pai da freira Rosa. Cego, e guiado por 
um cão, ele resume o pai decadente do patriarcado (a exemplo do militar 
Frank, de Beleza americana), que, autoritário e esclerosado, não reconhe-
ce nem a própria filha. No segundo momento, a figura paterna é o travesti 
Lola-Esteban, pai do garoto Esteban e do filho de Rosa; a representação 
do pai nesse caso é tragicômica, já que se faz por meio de um travesti 
portador  do HIV. Destes personagens, só continuarão vivos Manuela, 
Agrado, Huma e o bebê de Rosa, que também se chamará Esteban.

Ao final, Tudo sobre minha mãe, em sua estrutura de folhetim, acaba 
apontando para uma segunda chance, uma repetição da história em que os 
erros passados se corrigiriam e os personagens reestruturariam suas vidas 
dentro de um universo moral mais aceito (Agrado passa da prostituição 
ao teatro; Huma termina seu conflitante caso homossexual; Manuela dá 
palestras sobre HIV). Este progresso, entretanto, é feito sem a presença 
de homem algum ou, melhor dizendo, a despeito da presença dos poucos 
personagens masculinos, sempre narcisicamente egocêntricos. As per-
sonagens femininas, por sua vez, ajudam-se o tempo todo e mostram-se 
ao final como uma fratria possível, que prescinde do gênero masculino. 
Sobre isso, diz Birman (2000, p. 205-206):

O que deve catalisar hoje as novas formas de laços fraternais seria a 
feminilidade como modalidade de construção do sujeito, dado que a 
feminilidade seria a forma de ordenação erótica pela qual existiria uma 
positividade conferida ao desamparo e à precariedade. Valorizar a não-
falicidade, como fio de prumo da constituição do sujeito, seria enfati-
zar justo o oposto do que sempre foi sublinhado pela auto-suficiência 
na modernidade. O falo, como máximo valor e como instrumento de 
disputa rivalitária, fundaria o eu na sua exigência de auto-suficiência. 
A feminilidade, no reconhecimento do que existe de precário e de frá-
gil na constituição do sujeito, seria a forma de conferir ao desamparo a 
sua fulgurância e a sua potencialidade de inventividade intersubjetiva. 
A feminilidade seria o reconhecimento cabal pelo sujeito de que não 
se basta e de que é feito da matéria-prima da insuficiência, fadado que 
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seria aquele a buscar no outro não apenas o que não é, mas também 
o que não poderia jamais ter. Por isso mesmo, a feminilidade é exer-
cício do cuidado e da delicadeza com o outro, dado a precariedade de 
todos.

Assim, Tudo sobre minha mãe, ao representar a possibilidade de 
uma fratria feminina, aponta para uma das questões delicadas no con-
ceito de fratria: a questão da diferença – que, para a Psicanálise, é, em 
última instância, sempre sexual: “Trata-se do laço predominantemente 
homossexual (não necessariamente homoerótico) que mantém a fratria” 
(Kehl, 2000, p. 240). No entanto, pode-se questionar até que ponto esta 
feminilidade não implicaria de alguma forma a foraclusão do estranho 
(Unheimlich); em caso de implicá-la, de que maneira esse estranho retor-
naria na fratria?

A entrada no simbólico da mulher

Nessa lógica, é preciso reconhecer, entre outras coisas, que esse discurso 
da feminilidade de que fala Birman provoca reações dos homens, vistas 
no cinema e fora dele, marcadas por certo ressentimento cômico. Em Clu-
be da luta, isso aparece de forma óbvia na comunhão estabelecida entre 
homens; o mesmo se verifica em Magnólia, no qual frequentadores dos 
cursos ministrados pelo personagem de Tom Cruise buscam resgatar a 
confiança do “macho”. 

Nestes últimos exemplos, a mulher aparece como objeto “estranho” ao 
simbólico. Nota-se isso, por exemplo, na personagem Marla, de Clube da 
luta. Jack a vê como intrusa e só consegue lidar com ela na figura de Tyler 
 – o que se deve à carga de castração que ela evoca não apenas no protago-
nista, mas em todo o grupo, por quem é tratada como inimiga. É aqui que 
entra em cena o papel apaziguador do pai; segundo Lacan, o que regula 
a relação entre os dois sexos é a mediação da metáfora paterna, o que, no 
limite, garante a diferença sexual. Assim, sempre que o sujeito pergunta 
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“O que quer o Outro?”, a resposta o confronta necessariamente com sua 
identidade, especialmente a sexual. Nesta lógica, a função paterna é o que 
possibilita, pela castração, a renúncia à posição fálica (imaginária), propi-
ciando a escolha sexual por meio da identificação simbólica, da “escolha 
forçada”.

Com isso, pode-se pensar até que ponto a feminilidade não contribui-
ria para evitar um dos problemas encontrados com frequência na fratria 
masculina, a formação do discurso totalitário. Como aponta Maria Rita 
Kehl (2000, p. 243):

A inclusão deste outro tão diferente (a mulher), mas com quem se 
pode compartilhar de referências simbólicas, contribui para impedir 
que as formações fraternas se tornem agrupamentos identitários com 
sua marca inevitável de intolerância e fanatismo, expressões conheci-
das do horror à alteridade, isto é, à castração. 

O problema, contudo, mantém-se: quem ou o que representaria o ava-
tar da função paterna, e de que outra forma se promoveria esta alteridade? 
Quem garantiria a diferença sexual fora do modelo da função paterna? Já 
que, esta última, historicamente, fundamenta-se nas diversas variações do 
modelo de família, e não da fratria. Esta alteridade encenada pela perso-
nagem Marla, em Clube da luta, parece justificar-se precisamente por essa 
função de “outro”. Sempre que ela surge em cena, um dos dois – Tyler ou 
Jack – desaparece, de modo que em nenhum momento os três são vistos 
juntos. Jack “ouve” com irritação a transa entre Tyler e Marla – que chega 
a derrubar o reboco da velha casa – enquanto imagina uma forma de se 
livrar da mulher, frente à qual se sente impotente. 

As primeiras intrusões de Marla no pensamento de Jack ocorrem 
no início do filme, quando este se frustra tentando imaginar os objetos 
sugeridos pelos líderes de autoajuda. A personagem se mostra como um 
elemento criado pela angústia de Jack, como objeto a, que ao mesmo tem-
po esconde/simboliza a falta/diferença do sujeito. A relação sexual com 
Marla só é sustentada pelo alter ego Tyler, o outro todo-poderoso que 
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elimina a impotência de Jack e que acaba se revelando exatamente em fun-
ção da relação com a mulher. O trio Marla, Jack e Tyler resume, assim, a 
estrutura da psicose, da ausência do corte/castração e da não-entrada no 
simbólico. Nesse sentido, talvez, pode-se dizer que Marla funciona como 
o Nome-do-Pai – o significante capaz, ao desfecho do filme, de “matar” 
o duplo de Jack e trazê-lo a uma “realidade” (mesmo que fragmentada), 
representada pelas explosões na cena final. 

A mulher representa no filme a passagem ao simbólico de Jack: é so-
mente no momento em que ele pode vê-la e fazer amor com ela – ou seja, 
somente à medida que a mulher passa a existir em seu mundo misógino 
– que o personagem coloca o pé novamente no simbólico. Marla exem-
plificaria, ainda, a frequência com que as mulheres são representadas, nas 
palavras de Maria Rita Kehl (2000, p. 240), “como elementos ameaçadores 
que, com seu apelo sexual, ameaçam a lealdade e a união da fratria, afas-
tando o homem dos compromissos com o grupo em troca dos prazeres 
privados da relação amorosa”. A mulher, nesta lógica, nada mais é do que 
a representação mais adequada deste não-todo.

A passagem da mulher ao simbólico não pode ser resumida, como 
pretende parte do feminismo mais tradicional, na ascensão da mulher ao 
mundo do trabalho; afinal, a mulher sempre esteve inserida no mundo 
do trabalho, ou seja, ela sempre participou da produção da mais-valia. 
O ponto crucial parece estar na ascensão da mulher ao simbólico, ou 
seja, no reconhecimento do papel da mulher como “sujeito completo” nas 
relações de poder. O problema de parte das teorias feministas é que elas 
tratam a questão nos moldes pós-modernos da micropolítica (grupos, 
subgrupos etc.) e, com isso, relegam a mulher à condição de objeto par-
cial – quando a entrada da mulher no simbólico é uma questão de pura 
política (poder), no sentido mais universal do termo.
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Fratrias, democracia e Estado

A fratria, é preciso lembrar, torna-se também uma questão política, na 
medida em que se apresenta como forma de organização social alternativa 
à constituição do Estado. A esse respeito, diz Giddens (1996, p. 25): 

A democracia dialógica também pode ser mobilizada por meio das 
atividades de grupos de auto-ajuda e movimentos sociais. Tais movi-
mentos e grupos expressam e também contribuem para a reflexivida-
de intensificada da atividade social local e global. Nas sociedades con-
temporâneas, um número muito maior de pessoas pertence a grupos 
de auto-ajuda do que a partidos políticos.

Desta perspectiva, se em Central do Brasil a fratria tem o sentido so-
cial e político dos despojados da nação, apresentando-se como uma rede 
solidária contra a figura do pai-estado ausente, em De olhos bem fechados 
(1999), dirigido por Stanley Kubrick, a fratria simboliza a política em seu 
sentido mais decadente: o de um grupo de detentores do poder que po-
dem desfrutar de um gozo acima da lei social.

Em Central do Brasil o tema da fratria remete ao discurso político his-
toricamente atribuído à esquerda e centrado nos aspectos econômicos que 
determinam as condições subjetivas dos personagens. Além disso, o filme 
parece seguir de perto uma forma de discurso católico que apresenta o par 
riqueza/pobreza como correlato a individualismo/solidariedade, e isso, de 
certa forma, insere tal discurso – paradoxalmente – numa lógica neolibe-
ral, que escarnece tanto das possibilidades de emancipação por meio do 
Estado quanto da esperança em alguma solidariedade humana essencial 
que se manifestaria naturalmente na sociedade.

De olhos bem fechados, por sua vez, trata a fratria por uma ver-
tente totalmente distinta. Ali, a fratria não cumpre nenhuma função 
socialmente  iluminista, pelo contrário, insinua paranoicamente a possi-
bilidade de que os poderosos, quando devidamente articulados, podem 
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roubar todo o gozo do cidadão. É o que Bill, o personagem de Tom 
Cruise, aparentemente descobre ao tentar imiscuir-se num universo 
social que não é o seu. Correndo risco de vida, ele acaba aceitando que 
o melhor será manter sua vida de classe média, com os antigos sonhos 
de consumo – já que o lado “real” do gozo (sexo e poder) não está a seu 
alcance.

O sacrifício fundador e a dependência da fratria

Dentro do tema da fratria o sacrifício se impõe historicamente como um 
aspecto que não pode ser esquecido porque é fundador da fraternidade. 
Segundo a Antropologia, este sacrifício será tanto mais eficaz quanto mais 
inocente for a vítima – já que, quanto maior a inocência, maior é a grande-
za do ato em que ela assume a culpa geral da comunidade: esta é a ética do 
deus comum, que une todos em torno do sacrifício (Jesus, por exemplo). 
Na Psicanálise, a figura do sacrifício está ligada à socialização, que ocorre 
por meio do sacrifício do objeto incestuoso perdido para sempre. Susten-
tando o Nome-do-pai, há a situação do sujeito que sacrifica seus desejos: 
é isso o que promove o encontro da Coisa (da substância pré-simbólica) 
com o simbólico (a entrada na linguagem). Assim, a entrada forçada na 
ordem simbólica é o que transforma a pulsão (na sua insatisfação poli-
morfa e sem objeto) em desejo (falta simbolizada em objeto).

No centro da questão do sacrifício encontra-se o corpo. Corpo ima-
ginário, ele pode ser servido literalmente – como comida totêmica – ou 
simbolicamente; em ambos os casos, ele tem o sentido de incorporação 
imaginária. Na gíria dos mafiosos (ao menos aquela que se vê no cinema), 
um assassinato pode ser uma confirmação ou uma comunhão: na confir-
mação o corpo deve ser encontrado (nomeia-se o agente da violência por 
meio da prova positiva), enquanto na comunhão ele desaparece, sendo 
“ingerido” e incorporado ao grupo (a comunidade assume). Isso se veri-
fica em De olhos bem fechados: quando o corpo da modelo é encontrado, 
Bill interpreta o fato como uma confirmação da regra da seita. Um exem-
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plo de comunhão é o hábito de “desaparecer” com alguém cuja presença 
incomoda determinadas pessoas ou grupos; com isso, tem-se uma espécie 
de assinatura coletiva do ato. 

Na Psicanálise, o exemplo mais contundente disso é o assassinato e a 
devoração do pai primevo. Sobre a ingestão totêmica, diz Oscar Massota 
(1987, p. 114):

A comida era comum, estreitava o laço dos membros do clã, ao mesmo 
tempo que o parentesco do clã com o animal. Além do mais, mata-se 
primeiro o animal, chora-se por ele e, ainda, o ato de devorá-lo consti-
tui festa. Todo ritual, como sua culminância na festa, representa uma 
passagem de um tempo profano a um tempo sagrado, comunitário: o 
proibido ao indivíduo, a devoração do animal totêmico está permitido 
na reunião do indivíduo ao grupo. Porém, que é, a quem representa 
o animal que está em jogo no ritual? Esse animal morto e chorado, 
responde Freud, não pode ser outro que não o pai.

O sacrifício elimina o individual, inserindo o sujeito no social e susten-
tando sua fundação na ordem simbólica; o não-sacrifício/castração deixa o 
indivíduo centrado narcisicamente em si mesmo, mas não pode dar supor-
te à sua estabilidade, pois o priva da referência social (ordem simbólica). 
Na questão das fratrias, pode-se questionar, por outro lado, até que ponto 
estes agrupamentos autorreferenciados não atenderiam ainda a uma outra 
lógica: a da dependência. 

A lógica da dependência pode ser discutida como elemento importante 
na constituição das fratrias. Neste sentido, um aspecto correlato ao dilema 
individualização/fratria seria a remodelação do conceito de drogadição. 
Há um número expressivo de medicamentos e mesmo de comportamen-
tos sendo incluídos hoje na categoria de “causadores de dependência 
física” (exemplo disso são os anabolizantes e a prática compulsiva de 
exercícios físicos). Isso acende a discussão sobre como uma substância 
ou um comportamento, cujos efeitos químicos sobre o sistema nervoso 
central são mínimos ou nulos, pode fazer que as pessoas procurem cada 
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vez mais a ajuda de psiquiatras e grupos de dependentes, com o intuito de 
libertarem-se do “vício”. 

Para a psiquiatria contemporânea, em geral, trata-se quase sempre 
de procurar um fenômeno fisiológico que explique as reações do sistema 
nervoso; como o corpo funciona como um sistema integrado, e qualquer 
comportamento pode levar à liberação de substâncias, esta procura, por 
bem ou por mal, acaba dando resultados. Trata-se, porém, da velha busca 
da positividade na dependência: quando, após muito trabalho, termina-se de 
analisar e mapear todos os efeitos do elemento positivo, este já foi substituído 
por outro. 

Para a Psicanálise, no entanto, a questão é mais singular e mais com-
plicada: não há necessariamente um objeto específico de dependência e 
tampouco a descoberta dos mecanismos físicos de dependência adianta 
muita coisa. É claro que muitas drogas têm efeitos comprovados no siste-
ma nervoso; o problema é que, além de esses efeitos variarem segundo o 
ambiente e o sujeito, concentrar-se na dependência da substância é quase 
sempre uma tarefa vã, já que – potencialmente – quase tudo pode ser “dro-
ga”. O filme Clube da luta toca nesse ponto ao mostrar como uma efetiva 
angústia (de Jack, Marla e outros membros do grupo) pode se “positivar” 
em alguma doença ou dependência. Talvez o exemplo mais cômico ofere-
cido na atualidade sejam os grupos de apoio aos “Compulsivos Sexuais”; 
se até o sexo é tratado como droga, cabe perguntar o que não seria.

Seguindo este raciocínio, é possível verificar entre os indivíduos dessa 
passagem de século uma espécie de dependência similar à dependência 
toxicômana. O paradoxo da injunção pós-moderna do “seja você mesmo”, 
fora dos papéis sociossimbólicos fixos, deixa reflexivamente ao sujeito a 
incerteza quanto à própria identidade e o leva a recorrer ao Outro para 
saber quem é ou como se sente. Diz Zizek (2000a, p. 373):

O último paradoxo da individuação, todavia, é a completa dependên-
cia dos outros – eu sou quem sou apenas em minhas relações com os 
outros (veja-se a obsessão pós-moderna com a qualidade das “rela-
ções”) –, e isso gera um efeito oposto ao da dependência de drogas, 
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situação esta em que se depende não de outro sujeito, mas de uma 
droga que oferece diretamente um excesso de gozo. 

Assim, a fratria, a despeito das boas intenções primeiras, pode propor-
cionar um local de reconhecimento mútuo sem promover, necessariamente, 
um caminho de independência ou de liberdade. Resta, por fim, o temor 
freudiano expresso em Psicologia das massas e análise do ego: o temor à 
fratria com características típicas dos fenômenos de massa: identificação 
com um líder que represente um ideal comum, anulação das diferenças, 
substituição da lei social pelas regras do grupo e pelos abusos permitidos 
como paga pela obediência ao líder. Trata-se da antiga questão do grupo 
que, procurando escapar a uma sociedade problemática, coloca-se acima 
dela e reproduz com pioras aquilo que combate. Como alerta Jurandir Frei-
re (2000, p. 15): “Em nome da fraternidade, podemos vir a excluir, de forma 
paranóica, as pequenas diferenças ou nivelar por baixo a moralidade, ao 
inibir ou eliminar as tentativas de experiências éticas singulares”. 

Em Clube da luta esta questão está bem-apresentada. O reconheci-
mento dos indivíduos como membros do grupo tem duas consequências: 
a primeira é que, por constituírem um grupo, acabam fatalmente por 
se inserir de novo no social, embora como uma força social “negativa”; 
a segunda – e pior – é que o grupo reproduz as relações de poder que 
buscavam combater. Como lembra Maria Rita Kehl (2000, p. 243), “nada 
garante que uma formação fraterna que se propõe restaurar o Nome-do-
Pai em bases mais adequadas às suas necessidades não possa se perverter, 
fechar-se sobre si mesma e colocar-se, imaginariamente, acima de toda a 
lei”.
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