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TÍTULO: Freud como teórico da modernidade e de seus processos de 

racionalização 

 

I - OBJETIVO:  

 

Desde o início de sua experiência intelectual, Sigmund Freud não se 

contentou apenas em sintetizar uma clínica da subjetividade, mas procurou 

criar o quadro de análise para uma teoria das produções culturais e dos 

vínculos sócio-políticos capaz de levar em conta certas especificidades 

maiores dos processos de racionalização e socialização na modernidade 

capitalista. Tal aspiração não passou em branco para a fundamentação de 

reflexões sobre as conseqüências sociais dos processos de interversão da 

razão em dominação tais como as que encontramos em certos momentos 

maiores da filosofia do século XX, como a Escola de Frankfurt e Michel 

Foucault. Este curso visa, pois, apresentar as bases desta teoria psicanalítica 

da modernidade através do comentário de textos “sociológicos” fundamentais 

de Freud. Por sua vez, tais análises serão articuladas tendo em vista certos 

processos de recepção que permitiram a constituição da crítica da 

modernidade na Escola de Frankfurt e em Michel Foucault (principalmente 

através da temática do biopoder). 
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II - CONTEÚDO: 

 

 

01. Uma questão de método: analisar as estruturas sociais a partir dos 

sujeitos que nelas se engajam. A psicanálise e o projeto de uma 

“economia libidinal” para a compreensão da racionalidade da ação 

social. Teoria das pulsões como fundamento para uma teoria dos 

vínculos sociais. 

02. Raízes do “familiarismo” freudiano: operando com as conseqüências de 

uma teoria do desenvolvimento progressivo de processos de 

socialização a partir de núcleos familiares elementares. Duas leituras 

divergentes sobre o problema da família como estrutura de socialização: 

Autoridade e família, de Max Horkheimer e Psicanálise e familiarismo: a 

santa família, de Deleuze e Guatarri.  

03. Totem e tabu: uma teoria antropogenética da modernidade e de seus 

sujeitos. Sobre o sentido das articulações cruzadas entre filogênese e 

ontogênese. Neurose e mentalidade primitiva: entre Freud e Lévy-Bruhl. 

O “mito do assassinato do pai” como representação imaginária do 

problema da soberania e da exceção na modernidade. 

04. Psicologia das massas e análise do eu: compreender os impasses de 

racionalização na esfera do político a partir do processo de formação do 

eu. Sobre a noção de supereu social e a tendência em pensar vínculos 

sociais a partir de representações de lideranças. Freud, leitor de 

Gustave Le Bon. Freudian theory and the patterns of fascist 

propaganda: Adorno e a teoria freudiana do político como crítica da 

ideologia. 
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05. O mal-estar na civilização: as conseqüências da convergência entre 

socialização e repressão. Freud, Max Weber e a renúncia pulsional 

como base para a constituição da racionalidade de uma sociedade da 

produção. Sobre o projeto utópico de Eros e civilização, de Marcuse. 

06. Racionalização modernizadora como administração dos corpos e 

gestão da vida: o problema foucaultiano do biopoder como 

desdobramento crítico da reflexão freudiana sobre as convergências 

socialização e repressão. Desdobramentos da figura do supereu social 

na passagem da sociedade de produção à sociedade de consumo. 

07. O futuro de uma ilusão: modernidade e antropologia da finitude. A 

recrudescência da religião como defesa contra o desencantamento do 

mundo. Moisés e o monoteísmo e o retorno à teoria antropogenética de 

Totem e tabu.  

08. Sobre uma Weltanschauung: A “concepção científica de mundo” de 

Freud como uma teoria da modernidade bloqueada.  

 

III – MÉTODOS UTILIZADOS: 

 

 Aulas expositivas 

 

IV – ATIVIDADES DISCENTES: 

 

 Participação em aula 

 

V – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação será feita através de uma monografia de final de curso cujo 

tema será fornecido em aula. 

Época e critérios de recuperação: a combinar 
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FREUD, Sigmund; Considerações atuais sobre a guerra e sobre a morte  

___ ; O futuro de uma ilusão 

___ ; O mal-estar na civilização 

___; Moisés e o monoteísmo 

___; A moral sexual “cultural” e a neurose moderna 

___; Novas conferências introdutórias à psicanálise 

___; Por que a guerra? 

___; Psicologia das massas e análise do eu 

___; Totem e tabu 
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