
Intolerância

Um entendimento filosófico e 
psicanalítico

Dignidade Humana
Princípio norteador dos Direitos Fundamentais

O imperativo prático será pois  o  seguinte: “Age de  tal  
maneira  que  uses  a humanidade, tanto  na  tua  pessoa  
como  na  pessoa  de  qualquer outro,  sempre  e 
simultaneamente  como  fim  e  nunca simplesmente  como  
meio”. (Kant – Fundamentação da Metafísica dos Costumes)

A relação com o Homem na 
filosofia



Ainda que eu falasse

A língua dos homens

E falasse a língua dos anjos,

Sem amor eu nada seria.

Coríntios

O amor é o fogo que arde sem se ver;

É ferida que dói e não se sente;

É um contentamento descontente;

É dor que desatina sem doer.

É um não querer mais que bem querer;

É solitário andar por entre a gente;

É um não contentar-se de contente;

É cuidar que se ganha em se perder.

É um estar-se preso por vontade;

É servir a quem vence, o vencedor;

É um ter com quem nos mata a lealdade.

Tão contrário a si é o mesmo amor.

Camões

Filosofia da relação: Buber
Homem: definido na relação

EU

TU

ISSO

Relação: EU-TU

•Plena

•“face-à-face”

Relação: EU-ISSO

•Parcial

•Objetal

Étienne de La Boétie

Montaigne

Amigos: Étienne de La Boétie e Michel 
de Montaigne

Por que eram 
amigos?

Porque era 
ELE; porque 

era EU.



Filosofia da relação: Buber
Rebuscando e pervertendo o processo

EU
TU

EU

ISSO

Filosofia da relação: Buber
Rebuscando e pervertendo o processo

Pureza contra sujeira, contra desordem, contra os “impuros”, 
contra a diversidade. Pureza como ordem: cada coisa 
ocupa funcional e estrategicamente seu lugar na busca por 
um ambiente controlado. Nesse processo de ordenação 
pela pureza o oposto da “pureza” – o sujo, o imundo, o 
refugo, o lixo irreciclável – são coisas “fora do lugar”, uma 
vez que “não são as características intrínsecas das coisas 
que as transformam em ‘sujas’, mas tão-somente sua 
localização e, mais precisamente, sua localização na 
ordem de coisas idealizadas pelos que procuram a pureza”

EU

ISSO
Lixo

Lívia G. N. Gomes; Nelson da Silva Júnior
idealizadas



Filosofia da relação: Buber
Rebuscando e pervertendo o processo

EU

Grupo Condições de 
identificação:

•Traços físicos

•Religião

•Costumes

•Idioma...

Características formadas 
historicamente

Traços mais 
importantes: 
histórico-
culturais

Estrutura da psique

Analise freudiana do ego, id e 
superego

Consciente x Inconsciente
•Consciente:

•Entendidos pela 
pessoa

•Inconsciente: 
•Atua sobre o indivíduo

•Sem controle ou 
entendimento
–Entendimento: vias 
indiretas:
•Sonhos, atos falhos, 
neurose, psicose



Caracterização do Inconsciente

• Ausência de:
– Cronologia
– Contradição

• Manifestação por 
linguagem simbólica

• Predomínio do 
Princípio de Prazer

Processos primários

Gratificação 
máxima e imediata

Uma paciente sonha que 
comprou um sorvete, que o 
saboreia com deleite, e 
quando sua boca se enche de 
creme de chantilly derretido 
sente grande prazer. O 
significado do sonho é
evidente mas a tradução se 
fez através de símbolos. 
(Tallaferro)



Repressão e Resistência

• Repressão:
– Eliminação do conteúdo 

consciente
– Adequação da vida 

social ou pessoal

• Resistência:
– Retenção do 

conteúdo reprimido
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Topografia e estrutura do 
aparelho psíquico

IdId

SuperegoSuperego

EgoEgo

Inconsciente

Pré-consciente

Consciente

ReprimidoReprimido

Id (isso – coisa)
• Herança biológica
• Estrutura básica
• Conteúdos 

inconscientes

Um pensamento ou 
lembrança 
localizados no Id será 
capaz de influenciar 
toda a vida mental 
de uma pessoa.

Força motivadora da 
pessoa



O Ego

• Contato com a realidade
• Desenvolve-se do Id 

– filtro da realidade externa
– retenção das exigências 

do ID

EGO: casca da árvore 
do aparelho psíquico

O Super-ego

• Última estrutura desenvolvida
• Atua como um juiz ou censor do ego

– códigos morais
– modelos de conduta
– parâmetros de inibições da 

personalidade
• Relacionado com a realidade social



Sonhos e Atos Falhos: 
manifestações do Inconsciente

Sonhos
Para o psicanalista os sonhos constituem o melhor caminho 
para descobrir e entender o inconsciente. Por isso eles têm 
grande valor como veículos para conhecer os elementos e 
alguns dos mecanismos do psiquismo (...). A análise dos 
sonhos permite uma visão das leis estruturais e do [modo 
simbólico para visualização do inconsciente].Tallaferosimbólico

Na psicanálise, para que um elemento 
concreto do sonho seja considerado 
símbolo, é condição essencial que o 
simbolizado esteja reprimido. Assim, por 
exemplo, uma mangueira pode 
representar simbolicamente o pênis, mas 
não ocorre o mesmo com o contrário; um 
pênis não pode representar uma 
mangueira, dado que a imagem desta não 
se encontra reprimida. Tallafero

Elementos do sonho

• Conteúdo manifesto:
– Aquilo que se lembra 

do sonho

• Conteúdo latente:
– Necessidades 

inconscientes que 
extravasam através 
do sonho

• Censura:
– Limitações impostas 

pelo superego para 
produção do 
conteúdo manifesto

• Trabalho do sonho:
– Elaboração para 

transformação do 
conteúdo latente em 
manifesto



Elementos do 
sonho

MANIFESTO

LATENTEprazeres

sexo
violência

Trabalho do 
sonho

•Adequação frente 
à censura

•Produção das 
imagens 
correspondentes

Relato de um analisando de 
Erich Fromm

Sonho com meu local de 
trabalho. Eu o vejo em 
escombros.

Entre os escombros vejo 
fezes e meus colegas 
mortos. 

Sinto prazer...



Mecanismo de deformação do 
conteúdo latente

DRAMATIZAÇÃO

•Transformação de 
conceitos abstratos em 
imagens concretas

Sonho: reflexões sobre 
sua própria existência 
ou vida

Mecanismo de deformação do 
conteúdo latente

REPRESENTAÇÃO PELO OPOSTO

manifesto
latente

Mecanismo de deformação do 
conteúdo latente

REPRESENTAÇÃO PELO MÍNIMO

Demanda: 
nudez



Atos Falhos
(...) certas situações inadequadas do nosso funcionamento 
mental e certas situações aparentemente despropositadas 
podem ser mostradas, através da psicanálise, como 
determinadas por motivos dos quais não se tinha consciência 
até o momento. Os chamados atos falhos têm uma 
característica que é comum a todos eles: estão além do que 
pode ser admitido como conduta normal. São distúrbios 
apenas temporários de uma função, que em outro momento 
pode ser perfeita e corretamente desenvolvida. (Tallaferro)

Ato Falho: mecanismo

• Parte perturbadora
– Emanação de força 

inconsciente
– Caráter latente

• Parte perturbada
– Manifestação do Ato

• Processo de manifestação:

1) a tendência perturbadora é
conhecida pelo indivíduo antes 
de se produzir o ato falho;

2) a tendência perturbadora é
reconhecida mas antes da 
equivocação o indivíduo ignora 
que ela se encontra em 
atividade;

3) o indivíduo protesta furioso 
contra a interpretação

Tallaferro

Tipos de 
Atos Falhos
• Tipologia: 

– orais,
– escritos, 
– de falsa leitura,
– de falsa audição,
– esquecimento,
– temporal,
– perdas.

Manifestações



Outras manifestações...
Alguém tem um chapéu já bastante 
surrado e tem vontade de trocá-lo. 
Mas não se decide a jogá-lo fora e 
então, numa espécie de elegância 
para consigo mesmo, perde-o. 
Pode-se perder um distintivo, 
quando se deixa de gostar dele ou 
já não se está de acordo com a 
idéia que o mesmo representa. 
Perdemos um livro quando 
brigamos com a pessoa de quem o 
ganhamos de presente, ou 
perdemos um documento porque 
chegou às nossas mãos em 
circunstâncias desagradáveis que 
desejamos esquecer. (Tallaferro)

Formação do Superego

Superego: ontogênese

• Ontogênese: complexo de édipo
– Menino: fixação: mãe
– Pai: objeto de:

• Atrito e superação
• Identificação



Preconceito e violência

Proliferação de “fobias”

Repressão e Resistência
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Modelo topográfico (10 Tópica)

Estranhamente, o estrangeiro habita em nós: ele é a face oculta da 
nossa identidade, o espaço que arruína a nossa morada, o tempo em 
que se afundam o entendimento e a simpatia. Por reconhecê-lo em nós, 
poupamos-nos de ter que detestá-lo em si mesmo. Sintoma que torna o 
“nós” precisamente problemático, talvez impossível, o estrangeiro 
começa quando surge a consciência de minha diferença (Júlia Kristeva)

Repressão
Resistência

Princípio de RealidadePrincípio de Realidade

••Adequação e Adequação e 
subtração subtração pulsionalpulsional na na 
realidade social realidade social 
INTROJETADAINTROJETADAPrincípio Princípio de Prazerde Prazer

••RealizaçRealizaçãoão dodo
máximo e máximo e imediato imediato 
prazerprazer PULSPULSÕESÕES

Realização 
parcial da pulsão 
por sublimação



Pensar por si mesmo não é um dado primário alegremente 
disponível no ponto de partida, mas, sim, o resultado da 
dor e penúria de um esforço de pensamento, em que ao 
gozo e ao prazer de reconhecer e descobrir opõe-se o 
sentimento de traição; ao consenso, o sentimento da 
criação como transgressão. (O reconhecimento do 
próximo: notas para pensar o ódio ao estrangeiro –
Marcelo Viñar)

Preconceito e violência

Multiplicação de grupos e “fobias”



Um experimento...

Cabelo longo, liso, castanho;

Olhos escuros;

Testa larga, levemente pronunciada;

Sobrancelhas espessas;

Lábio finos, boca média;

Queixo quadrado pronunciado.

Um experimento...
Pele escura;

Nariz largo;

Olhos escuros;

Lábios grossos;

Cabelo crespo bastante 
aparado.

Um experimento...
Cada etnia costuma ser pouco sensível às diferenças de 
fisionomia das outras – tanto individuais quanto coletivas. 
Em São Paulo, onde vive uma grande comunidade de 
imigrantes japoneses, qualquer oriental, chinês ou coreano, 
é um “japa”. Em Nova York, quando um branco tenta 
descrever um rosto de um negro, em geral não consegue 
dizer nada além dos traços que valem para a imensa 
maioria dos negros (pele escura, nariz largo, lábios 
espessos). É como se, na outra etnia, não houvesse 
diferenças. Não sei se acontece a mesma coisa com os 
negros quando eles olham para os brancos, mas é provável 
que sim. (Calligaris)



Filosofia da relação: Buber
Rebuscando e pervertendo o processo

EU

Grupo Condições de 
identificação:

•Traços físicos

•Religião

•Costumes

•Idioma...

Características formadas 
historicamente

Como eu defino o 
grupo??

Séc. XIX – déc. 1960: 
sociedade classista

Forma de estruturação 
da realidade e do 
entendimento de si

Manifestação: foto: 
pose como entrega 
de si

Déc. 1960 – 80: crise das 
formas tradicionais de 
entendimento e 
representação de si e da 
realidade

Toyotismo: espalhamento 
espacial do emprego

Neoliberalismo: flexibilização das 
relações capital – trabalho com 
enfraquecimento sindical

30 RI – internet: fluidez dos 
processos e compressão do tempo

A internet não seleciona a informação. Há de tudo por lá.(...) A internet ainda é um 
mundo selvagem e perigoso. Tudo surge lá sem hierarquia. A imensa quantidade 
de coisas que circula é pior que a falta de informação. O excesso de informação 
provoca a amnésia. Informação demais faz mal. Quando não lembramos o que 
aprendemos, ficamos parecidos com animais. Conhecer é cortar, é selecionar. 
(Umberto Eco)

Fim da URSS: 
socialismo em crise 
como forma de 
explicação da realidade

Manifestações de crise



Durkheim – Anomia

Suicídio Anômico

Ausência, negação ou fragilização das regras

•Frequência em: crise e crescimento

•Ligado à INDETERMINAÇÃO

Estabilidade = Inação (“zona de 
conforto”)

Apologia da ação individual pautada 
pelo ideal de liberdade

INDETERMINAÇÃO

A insistência nos valores de autonomia e autorrealização confere caráter 
pessoal a este fracasso [...] Os indicadores de anomia apontam para um 
efeito paradoxal da libertação, pois o aumento do número de pessoas 
que se encontram em situações ansiogênicas acompanhou as 
conquistas de autonomia, de tal modo que pode parecer que as 
promessas de autorrealização não se realizaram para todos (Boltanski e
Chiapello)

Manifestações de crise

Beck: Sociedade de Risco

Pluralização do problemas: 
natureza, emprego, guerra, 
terrorismo, violência, saúde

Soluções através da “subpolítica”: 
pluralização de igrejas, práticas 
médicas-alimentares alternativas, 
movimentos sociais

Dificuldade ou incapacidade de 
o Estado agir como gestorINDETERMINAÇÃO

Os problemas sociais convertem-se imediatamente em 
disposições psíquicas: em insuficiência pessoal, sentimento 
de culpa, angústias, conflitos e neuroses (Beck)

Tendência de individuação dos problemas

Durkheim – Anomia

Suicídio Anômico

Ausência, negação ou fragilização das regras

•Frequência em: crise e crescimento

•Ligado à INDETERMINAÇÃO

Manifestações de crise

Ehrenberg: emprego na narrativa corporativa: DESEMPENHO

Preparação dos 
funcionários análoga 
aos esportes de alta 

competitividade

Desconsideração dos limites das pessoas: 
físicos ou psicológicos

Uso de drogas estimulantes ou calmantes

Fracasso como responsabilidade pessoal

INDETERMINAÇÃO

Durkheim – Anomia

Suicídio Anômico

Ausência, negação ou fragilização das regras

•Frequência em: crise e crescimento

•Ligado à INDETERMINAÇÃO

Manifestações de crise



Mal econômico: 
trabalho e consumo

Durkheim – Anomia

Suicídio Anômico

Ausência, negação ou fragilização das regras

•Frequência em: crise e crescimento

•Ligado à INDETERMINAÇÃO

Consequências da crise: depressão

Jornal Valor Econômico

Depressão: tendência a 
segunda causa de 

morbidade em escala 
mundial (perda para 

males cardíacos)

O sujeito deprimido se esconde 
porque seu maior sintoma é a 
culpa. A culpa de ter desistido 
do desejo e de não ter 
consentido com ele (Mauro 
Mendes Dias e Dominique 
Fingermann)

Durkheim – Anomia

Suicídio Anômico

Ausência, negação ou fragilização das regras

•Frequência em: crise e crescimento

•Ligado à INDETERMINAÇÃO

Consequências da crise: suicídio

Desserviço de canalização das 
pulsões para cessação da vida

Glamourização do suicídio

Déc. 1960 – 80: crise das 
formas tradicionais de 
entendimento e 
representação de si e da 
realidade

Toyotismo: espalhamento 
espacial do emprego

Neoliberalismo: flexibilização das 
relações capital – trabalho com 
enfraquecimento sindical

30 RI – internet: fluidez dos 
processos e compressão do tempo

A internet não seleciona a informação. Há de tudo por lá.(...) A internet ainda é um 
mundo selvagem e perigoso. Tudo surge lá sem hierarquia. A imensa quantidade 
de coisas que circula é pior que a falta de informação. O excesso de informação 
provoca a amnésia. Informação demais faz mal. Quando não lembramos o que 
aprendemos, ficamos parecidos com animais. Conhecer é cortar, é selecionar. 
(Umberto Eco)

Fim da URSS: 
socialismo em crise 
como forma de 
explicação da realidade

Déc. 1980 – 90: formação do 
“movimentalismo”



Conservador ou de “direita”: 
religioso, nacionalista, 
xenófobo...

Crítico ou de “esquerda”: movimento 
negro, feminismo, verde, LGBT...

Pose: entre o exibicionismo e o 
voyerismo

Déc. 1980 – 90: formação do 
“movimentalismo”

Psicologia das Massas
LÍDER (ou 
valores)

Libido 
dessexualizada

Sensação de ser 
igualmente amado

Semelhante a 
solução do 

Complexo de 
Édipo

Processo de “Identificação”

•A inibição da finalidade sexual da 
libido força idealização do processo e 
do objeto

•Colocação do objeto no lugar do 
superego

•Tendência de inibição 
das relações afetivas 
libidinais entre os pares (p. 
ex. nas forças armadas 
tradicionais ou na Igreja 
católica)

•Repulsa sobre

•O predileto

•O desigual

RESULTADO:

•Servidão inconsciente 
e com sensação de 
legitimidade frente ao 
líder ou aos valores do 
grupo


