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1- O psicanalista Contardo Calligaris observou que a função do pai esperada pela 

sociedade brasileira não é a daquele que interdita, mas, ao contrário, reparte o próprio corpo 

como uma mãe. Ou seja, é o pai que vira uma "vaca 

leiteira" para a comunidade (daí a proliferação de "mamatas" no Brasil, 

defende o autor de "Hello Brasil"). Qual a sua opinião a respeito dessa tese de Calligaris? 

 

É preciso estabelecer que o declínio da função paterna não é um problema especificamente 

brasileiro. Certamente, por efeito da operação constitutiva do fenômeno de “interligação mundial” – 

a tão famosa globalização –, formalizou-se um esgarçamento simbólico na função da diferença. Os 

analistas têm se exigido muito esforço para articular o fundamento estrutural desta operação. 

 A derrocada do ideal comunista se estabelece na impossibilidade de tornar comum o objeto 

para o desejo humano, de fazer coincidir o necessário com o desejado. O ideal capitalista, vitorioso 

por sua eficiente armadilha imaginária, surpreendentemente, pelo avesso, não deixa de exercer a 

proeza de vender o objeto do desejo. A perniciosidade que está no cerne dessa questão deixa-se 

entrever em frases que, corriqueiramente, chegam aos nossos ouvidos, como, por exemplo: “Seja 

feliz, troque suas gordurinhas por uma cintura de fazer inveja a Madona...”; “Deixe o stress para 

trás, a felicidade e a tranquilidade esperam por você...”; “Chega de micos, aprenda a falar em 

público em 25 dias!”, “Despeça-se de seus sintomas, chegou...” etc. Devemos nos perguntar qual o 

destino do mal-estar na civilização diante de tantas ofertas, quando não de imperativos: “Goza!” 

Estamos no terreno da insuficiência do interdito ao objeto mortífero, logo no terreno da 

função paterna. 

É o Deus de Moisés que determina o não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do 

próximo. Este Deus era severo, não dava tréguas à sua exigência de ser amado sobre todas as coisas, 

e exigia sacrifícios. Penso que é relevante situar um primeiro nível da questão do declínio da 

alteridade no Ocidente pela via do avatar judaísmo-cristianismo, onde o lugar do Pai se altera 

dividindo-se na Santíssima Trindade – Pai, Filho e Espírito Santo, com a segunda instância se 

oferecendo, agora, ao sacrifício. Pode parecer estranho que o declínio da potência paterna em sua 

função tenha tido um prazo tão dilatado para mostrar seus efeitos, mas não é possível ignorar 

tamanha operação efetivada pelo cristianismo na cultura ocidental. 

                                                   
1 Entrevista concedida ao jornalista Antônio Gonçalves, da Revista Época, em novembro de 2002. 



Aí se encontra o cerne dessa questão, todavia podemos encontrar mais dois fatores que 

penso serem relevantes na análise da problemática da função do pai na modernidade: a constituição 

e o declínio do ideal comunista e o deslocamento do lugar da mulher no século XX. 

Sobre o primeiro, como já disse, encontra-se a problemática em torno do DOM, a oferta do 

necessário em oposição à vitória da oferta do TODO/PLENO.  Sobre o segundo, há algo que só 

posso abordar muito rapidamente aqui, que é a exigência da re-significação das representações para 

o lugar de mãe e de pai e, consequentemente, de homem e mulher. 

Ora, isso é bastante complicado, pois se essa diferença fundamental não se encontra situada 

por seu dispositivo determinante, como estabelecer o agente da interdição? É uma questão de lógica 

o fato de que a função paterna, o interdito que funda o simbólico, a lei, possa ser exercida por 

qualquer UM, mas é preciso que alguém encarne esse UM, e as alterações nos signos que até então 

sustentavam este agente na figura do pai ancorado na indiferenciação da globalização produz o 

fenômeno desarticulado do declínio da função paterna. 

Este deslocamento tem sido dramático em nosso tempo. 

Logo, tão complexas operações desencontradas diacronicamente ganham, quando 

nacionalizadas, elementos próprios no terreno da matéria plástica imaginária.  

Penso que um pai situado no exercício do dom não é O PAI e, em contrapartida, tal pai 

pode deixar vago o lugar de onde uma mulher exerce a função paterna. Portanto, a questão que se 

redefine é: onde está O PAI? 

 

2- A senhora acha que presidentes como Vargas e Collor representaram, no 

Brasil, o papel do pai da horda primeva, que monopolizou a potência da 

comunidade e condenou os filhos à impotência? 

 

O mito de Totem e Tabu é uma metáfora para a constituição do simbólico, na qual Freud, 

baseado na fábula darwiniana da horda primitiva e nos trabalhos relativos ao totemismo de J. Frazer 

e de Robertson Smith, demonstra que a origem da cultura se funda num ato parricida. Nesse mito, a 

organização social transmitida de geração em geração se edifica após o pai ciumento e violento ser 

assassinado e devorado pelos filhos, num banquete totêmico. A culpa que decorre do ato produz 

entre os irmãos a renúncia às relações sexuais com as mulheres da mesma horda e a inscrição de leis 

que proibiam o incesto. 

  Portanto, o Pai da horda é uma instância mítica, calcada num tempo lógico precedente à 

constituição da cultura e da LEI. Logo, o lugar do Pai Primevo é um lugar a partir do qual se funda 

a hipótese lógica que assevera a existência de Um que não foi castrado, Um que não estava sujeito à 



operação constitutiva do simbólico, ao menos um que não teria sido castrado para que se desse a 

condição da castração e da lei.  

A tese freudiana foi muito atacada pelos antropólogos do começo do século XX, quando 

muitos trabalhos de campo trouxeram o conhecimento de sociedades matrilineares onde não havia o 

reconhecimento do papel do pai,  a proibição do incesto incidia sobre a irmã e não sobre a mãe e a 

lei era encarnada por um tio materno e não pelo pai. É só por volta de 1949 que Lévi-Strauss 

recoloca o valor do mito freudiano sublinhando que a proibição do incesto tem como efeito a 

passagem da natureza à cultura.  

Do ponto de vista dos personagens Vargas e Collor, existe, na posição que ocupam na cena 

social, uma única semelhança, que é propriamente a de presidente de uma nação.  O que determina 

que o que quer que possamos atribuir a esses dois personagens, do ponto de vista da referência à lei, 

já estará situado no simbólico, articulado num tempo posterior ao que representa o mito do 

assassinato do Pai da Horda. É da condição universal de filho referido a um Pai, sujeito a lei do 

incesto, que pode advir a função paterna que estabelece a ordem na/da cultura. 

Portanto, penso que não é possível fazer coincidir esses dois personagens com o pai da 

horda freudiana, já que o princípio lógico que o constitui é anterior à ordenação de um lugar situado 

simbolicamente, como por exemplo o de Collor, que é eleito pelo grupo. No entanto, no ponto onde 

ocupam a posição do líder, que nem sempre intervém como função paterna tal como Freud e Lacan 

conceberam, encontramos revelado o problema da insuficiência da lei.  

 A palavra de um líder, conquanto se preste imediatamente à atribuição da função paterna, 

efetiva fenômenos sociais estonteantes e muito conhecidos, como por exemplo o nazismo e o 

fascismo, nos quais a promessa que ecoa a cada elemento do grupo é ímpar, todavia confundida 

como única para todos no fenômeno de massificação.  

No entanto, penso que a ilusão que produz esse fenômeno está fadada a seu declínio e é por 

esta razão que a correspondência entre a potência do líder e a impotência da massa é um aspecto 

imaginário do fenômeno social, o que podemos conferir por seu avatar na morte de Hitler, Vargas e 

no impeachment  de Collor, por exemplo. 

 

 

3- Fala-se muito em fratria hoje em dia. O Brasil está num estágio que 

permita essa fraternidade ou ainda dependemos da figura do pai autoritário? 

 



Não é possível falar em frátria sem imediatamente estar referido à paternidade. É apenas  a 

partir do Pai enquanto função que, como já vimos, a lei da frátria se estabelece, lei de linguagem, 

propriamente, operação irredutível em todas as estruturas gregárias do humano.  

Neste sentido é possível dizer que no Brasil, onde se produziram textos que fazem cantar 

como os de Catulo da Paixão Cearense, Pixinguinha, Cartola, Ari Barroso, Noel Rosa, Caetano, 

Chico, Gil e muitos outros, há alteridade produzindo o laço social. No entanto, talvez seja um 

equívoco esperar que no âmbito das autoridades representativas da política esteja posta a função da 

alteridade que interdita, no sentido de fazer passar, transmitir na palavra, os enunciados capazes de 

reeditar a cada frase a lei da cultura, com criação. 

Sendo assim, o Pai não é em sua função de engendrador do simbólico o autoritário, mas sim 

a alteridade, a referência de onde situar para cada elemento da frátria sua dramática existência.    

 Mas é preciso abandonar a idéia de que o fraterno é o terreno do apaziguado, do 

entendimento, do coincidente, do quase sagrado. Se a construção da subjetividade se situa sempre a 

partir de outro, certamente é preciso distinguir que este Outro inicial não é um outro qualquer, mas 

sim um Outro distinto capaz de responder à questão inefável da existência do sujeito. Todavia, por 

mais que procuremos encontrar incessantemente esse Outro que possa atender as nossas demandas, 

estaremos sempre diante de um outro que só imaginariamente possui, por nossa atribuição, essa 

condição. Arma-se, desta maneira, uma lógica vertical onde a alteridade é representada por esse 

Outro a quem creditamos a potência paterna, e os outros semelhantes são aqueles que encontramos 

mais constantemente numa horizontalidade relativa à verticalidade da alteridade. Aí transitam todas 

as armadilhas imaginárias, o campo fértil para as rivalidades e para a exigência das negociações das 

diferenças. Aí fazemos amigos e inimigos, e tudo isso, paradoxalmente, é o terreno do fraterno, do 

entre-irmãos. Portanto, esta função da diferença advinda do efeito da intervenção paterna é 

fundamental na cultura, pois quanto maior sua insuficiência, mais propício o colapso destrutivo 

decorrente da impropriedade de um lugar para que se possa existir como sujeito. Quanto mais 

idêntica for a miragem do objeto para um e outro, mais rivalidade e mais destrutividade, o que 

demonstra a violenta rede produzida na moderna invenção capitalista.     

 No que concerne ao Brasil, devemos convir que se o simbólico é o trilho por onde se 

tornam possíveis as partilhas, temos um bom lastro para compor a dimensão da fraternidade. Nossa 

brasilidade funda-se numa particularidade que devemos sublinhar, a particularidade da posição 

diante da alteridade que a sustenta. De maneira especial, o lugar que legamos de nossos ancestrais 

portugueses, esses que nos impingem, cravam, instalam como sujeitos à língua portuguesa, a qual 

experimenta efeitos admiráveis nas permutas brasileiras. O desejo do colonizador de encontrar neste 

solo a riqueza e o espanto com os costumes silvícolas foi retratado pelo tão conhecido Padre 



Anchieta, em seus “Autos pastoris”. Bem e mal se reuniram, como sempre há de ser, e sob o eco de 

Virgílio se re-combinaram em métricas épicas, de simples beleza, em seus poemas. Gregório de 

Matos, em sua vez, cunha a brasilidade nas letras que redige. Desfrutando das particularidades da 

língua-mãe, sob os raios dos trópicos, onde diversas línguas se deitam com sensualidade, fará 

embaraçosas combinações. Poesia lírica, sacra, profana e satírica, em estilo barroco acrescido de um 

tempero gongórico.  

O texto que se produziu nesta terra de tantas diferenças conta com as letras de Machado de 

Assis, que com seus contos nos permite outra metáfora para o espelho lacaniano; de Nelson 

Rodrigues, que nos lega, em verdadeiras tragédias modernas, novas metáforas edípicas; de Jorge 

Amado, que com tanto erotismo mescla irmandade do bem e do mal, do amor e do vício; de Carlos 

Drummond de Andrade, que maneja essa língua com uma delicadeza estonteante e palavreia as 

delícias das feridas d’alma; de Guimarães Rosa, que nos oferece enormes surpresas com a revelação 

dos efeitos de um nome e o deslizar fascinante da coragem e do temor; de Manoel de Barros que, 

francamente, do des-saber inventa truques para fabricar brinquedos com palavras; e mais tantos 

ausentes dessa pequena evocação, mas ausentes, portanto inscritos na cadeia dessa língua da qual 

surgiu a tropicália, forma deliciosa de dialogar com outras línguas, pois é particularmente 

reverberante de humanidades, as mais diversas. 

Que disso tenham decorrido tantos encontros e desencontros, sensualidade e atrocidades – 

verdadeiros dramas humanos – só vem atualizar com brasilidade os episódios que ouvimos contar 

desde que o mundo é mundo e que os humanos habitam a terra instalados com mal-estar na cultura. 

 

4- Do ponto de vista do declínio das lideranças no cenário mundial, o que pode significar 

a eleição de Lula para a presidência do Brasil? 

 

Nestes últimos dias pudemos assistir à revelação, no fenômeno, do significado da eleição de 

Lula.  

Se o ideal comunista sofre um abalo intangível nas últimas décadas, a ponto de prostrar, 

pela desilusão, as cabeças mais ativas na construção das mudanças no Brasil, certamente que só o 

deslocamento efetivado pelo luto dessa ilusão poderia reconstituir o tônus para o redirecionamento 

de um projeto de mudança capaz de situar melhor um povo tão sofrido.  

E não é por outra via que a do líder, capaz de ser atribuído da competência para conhecer e 

sensibilizar-se com os mais diversos ícones do sofrimento de um brasileiro, que será possível erigir 

o fenômeno amoroso próprio às melhores relações familiares. 



Ouvi muita gente dizer que está se sentindo inteiramente representado por Lula. O que 

demonstra uma operação muito particular. É que Lula ao mesmo tempo aponta como um homem 

que defende a ordem, deseja provar – “amadureceu”, “aprendeu” – como governar, sendo assim 

alguém que sustenta a verticalidade necessária para ocupar a função de alteridade, de pai, mas ao 

mesmo tempo fala, se veste, chora, conta histórias muito próximas dos elementos conhecidos da 

vida de muitos brasileiros, que encontram assim a horizontalidade que faz dele um semelhante, um 

irmão. Assim monta-se o cruzamento de um circuito entre a verticalidade e a horizontalidade da 

relação com o outro, deixando Lula idealizado como O Pai esperado por muitos, disposto a prover 

os anseios de seu povo, estabelecer a ordem destituída na proliferada corrupção dos órgãos públicos 

ora identificado como semelhante, tal como a maioria dos brasileiros que conhece a dureza da 

adversidade, da pobreza e ao mesmo tempo a riqueza.  

Além do mais, Lula faz ressurgir um slogan dos tempos em que os ideais faziam vibrar e 

que nas últimas décadas estava em desuso, soando um tanto careta, o que produziu um efeito tão 

contundente: Paz e amor!  

Em tempos de guerra-fria e quente, de romance fora de moda, de descrédito nos ideais, de 

fim das utopias, falar em amor e em paz é talvez acender uma fagulha para a esmaecida esperança. 

E certamente que haja Um capaz de sustentar os ideais de muitos que compõem um grupo é a única 

possibilidade para o encontro com um bom termo para as partilhas. Mas é preciso ressaltar que não 

é qualquer um que propõe paz e amor e faz reverberar antigos ideais universais. Lula é um 

representante factual do problema com o qual esta comprometido. Faz muita diferença que alguém 

que passou fome tome como projeto obstinado acabar com a fome, isso produz um efeito de 

fidedignidade ao propósito, de modo que as identificações com ele se ampliam e se tornam 

amorosas. Supostamente ele sabe como ultrapassar o horror da pobreza, da discriminação etc. É 

atribuído deste saber que produz tanta esperança e se converte na aposta de muitos para conduzir a 

nação. Portanto, está bem situado.  

 

 

 


