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O desaparecimento da família tradicional 
Na opinião do filósofo e psicólogo Mário Fleig, a família moderna, desfalcada do pai, 
propicia condições favoráveis para a estagnação da maturação subjetiva e para a 
eclosão da psicose           

Por Anelise ZAnoni 

D
esaparecimento. Na opinião do psicólogo e doutor em Filosofia Mário Fleig, esse é o possível des-
tino para a família tradicional extensa, organizada segundo o modelo patriarcal, com relações de 
parentesco estabilizadas. Para ele, a formação de catástrofes estruturais no processo de cons-
tituição do sujeito seria determinada pelo tipo de grupo familiar, sua composição, sua inserção 
social e o valor que aí tem seu chefe, o pai. “Ora, a família moderna, desfalcada do pai, propicia 

as condições favoráveis para a estagnação da maturação subjetiva e para eclosão da psicose”, explica.
Ao longo da entrevista por e-mail à IHU On-Line, o especialista explica o tornar-se mãe e suas con-

sequências, com base em conceitos de Lacan e Freud. “Lacan, de modo mais específico, irá caracteri-
zar o tornar-se mãe como a operação de uma função, e não apenas um papel, a função de ser o primeiro 
outro para o bebê”, diz. Por outro lado, “Freud já havia se dado conta que o tornar-se mãe tem a ver 
com a relação da jovem com sua própria mãe”.

Além da discussão teórica, Fleig levanta a polêmica sobre a concepção dos filhos sem a presença 
da imagem masculina, por meio das fertilizações in vitro: “pai impossível de ser conhecido, incerto e 
abstrato e por isso mesmo fundador da lei e da tradição e capaz de produzir uma ruptura na certa da 
evidência sensorial”, denomina.

Graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira, em São Paulo, e em 
Psicologia pela Unisinos, Mário Fleig é mestre e doutor em Filosofia. Atualmente é professor titular da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em metafísica. 
Como psicanalista, é membro da Association Lacanienne Internationale e da Escola de Estudos Psica-
nalíticos. Com Jean-Pierre Lebrun organizou O mal-estar na subjetivação (Porto Alegre: CMC Editora, 
2010) e O desejo perverso (Porto Alegre: CMC Editora, 2008). Confira a entrevista.

IHU On-Line – O que é ser mãe 
hoje? Falar sobre o papel dela seria 
suficiente para situar a denominação 
que fazemos?
Mário Fleig - Podemos tomar como uma 
constatação aceita que as profundas 
mudanças que estão em curso em nos-
sa civilização, decorrentes das diversas 
revoluções sociais e científicas, têm pro-
duzido efeitos importantes na família e 
na vida social e psíquica de cada um de 
nós. Como toda revolução, estes efeitos 
são ao mesmo tempo benéficos e proble-
máticos. A família tradicional extensa, 
organizada segundo o modelo patriarcal, 
com os lugares de autoridade estabeleci-
dos, na qual as relações de parentesco, 
as formas de descendência, de filiação e 

de laço social tinham uma configuração 
estabilizada, hoje se encontra em vias 
de desaparecimento. As novas famílias, 
desfeitas e recompostas, apresentam 
configurações inusitadas, como soluções 
inovadoras, nem sempre satisfatórias 
para seus membros. Especialmente para 
aquela que irá ocupar o lugar de mãe, as 
dificuldades atuais são de outra ordem.

Duas perspectivas

Gostaria de discutir alguns aspectos 
destas novas dificuldades, a partir do 
que o trabalho clínico tem me mostra-
do. Freud1 se defrontou com as dificul-

1 Sigmund Freud (1856-1939): neurologista e 
fundador da Psicanálise. Interessou-se, inicial-
mente, pela histeria e, tendo como método a 

hipnose, estudava pessoas que apresentavam 
esse quadro. Mais tarde, interessado pelo in-
consciente e pelas pulsões, foi influenciado 
por Charcot e Leibniz, abandonando a hipnose 
em favor da associação livre. Estes elementos 
tornaram-se bases da Psicanálise. Freud, além 
de ter sido um grande cientista e escritor, re-
alizou, assim como Darwin e Copérnico, uma 
revolução no âmbito humano: a idéia de que 
somos movidos pelo inconsciente. Freud, suas 
teorias e o tratamento com seus pacientes 
foram controversos na Viena do século XIX, e 
continuam muito debatidos hoje. A edição 179 
da IHU On-Line, de 08-05-2006, dedicou-lhe o 
tema de capa sob o título Sigmund Freud. Mes-
tre da suspeita, disponível para consulta no 
link http://migre.me/s8jc. A edição 207, de 
04-12-2006, tem como tema de capa Freud e a 
religião, disponível para download em http://
migre.me/s8jF. A edição 16 dos Cadernos IHU 
em formação tem como título Quer entender 
a modernidade? Freud explica, disponível para 
download em http://migre.me/s8jU. (Nota da 
IHU On-Line)
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dades do tornar-se mãe em seu traba-
lho clínico muito cedo. Ele nos relata o 
caso de uma jovem mãe que não con-
seguia amamentar seu primeiro bebê, 
para desespero dela e de sua família. 
Foi chamado pela família e, diante do 
impasse, resolve fazer uso do recurso 
psicológico que dispunha na época. Hip-
notiza a paciente e lhe ordena, numa 
sugestão pós-hipnótica, que ao acordar 
ela reclamará de sua própria mãe que 
não está lhe dando comida. 

Após terminar a sessão de hipnose, 
sai imediatamente sem nada a dizer 
aos familiares. A jovem mãe, logo em 
seguida se dirige à sua mãe, de modo 
firme, e reclama por alimento. Em se-
guida consegue amamentar seu bebê 
sem nenhum problema, para surpresa 
de todos. Seu marido vai, então, pro-
curar Freud para lhe contar o sucedido, 
não entendendo porque sua mulher, 
sempre tão dócil, havia falado de modo 
tão firme com sua sogra. Bem, o caso 
fica resolvido e a continuidade dos co-
mentários de Freud pode ser encontra-
da em seus escritos. O que aqui quero 
ressaltar é que Freud já havia se dado 
conta de que o tornar-se mãe tem a ver 
com a relação da jovem com sua pró-
pria mãe.

Além disso, em seu texto de 1895, 
denominado Projeto de Psicologia, 
Freud dá muita importância para a fun-
ção que denomina de “ajuda alheia”, 
que a mãe oferece ao seu bebê em 
estado de desamparo. Lacan2, de 
modo mais específico, irá caracteri-
zar o tornar-se mãe como a operação 

2 Jacques Lacan (1901-1981): psicanalista 
francês. Realizou uma releitura do trabalho 
de Freud, mas acabou por eliminar vários ele-
mentos deste autor (descartando os impulsos 
sexuais e de agressividade, por exemplo). Para 
Lacan, o inconsciente determina a consciên-
cia, mas este é apenas uma estrutura vazia 
e sem conteúdo. Confira a edição 267 da Re-
vista IHU On-Line, de 04-08-2008, intitulada 
A função do pai, hoje. Uma leitura de Lacan, 
disponível em http://migre.me/zAMA. Sobre 
Lacan, confira, ainda, as seguintes edições 
da revista IHU On-Line, produzidas tendo em 
vista o Colóquio Internacional A ética da psi-
canálise: Lacan estaria justificado em dizer 
“não cedas de teu desejo”? [ne cède pas sur 
ton désir]?, realizado em 14 e 15 de agosto 
de 2009: edição 298, de 22-06-2009, intitulada 
Desejo e violência, disponível para download 
em http://migre.me/zAMO, e edição 303, de 
10-08-2009, intitulada A ética da psicanálise. 
Lacan estaria justificado em dizer “não cedas 
de teu desejo”?, disponível para download 
em http://migre.me/zAMQ. (Nota da IHU On-
Line)

de uma função, e não apenas um pa-
pel, a função de ser o primeiro outro 
para o bebê. Ele entende “função” em 
seu sentido lógico-matemático, com 
um lugar vazio que somente pode ser 
operado ao ser preenchido com um 
valor adequado. Qual seria, então, 
o valor adequado para alguém poder 
preencher está função e operá-la para 
o bebê? Precisaria ser um sujeito do 
sexo feminino? 

A segunda pergunta surge em razão 
das mudanças radicais no campo da 
biologia, especialmente no tocante à 
natalidade, à fertilidade, à reprodu-
ção e à gestação. Se já temos por cer-
to que uma mulher pode ter um filho 
sem a intervenção da relação sexual, e 
antes disso, que a natalidade está sob 
controle, e também que a fertilização 
pode ser feita in vitro, assim como a 
gestação pode se dar em outro lugar 
e a reprodução talvez possa ser feita 
por cópia do genoma, resultaria que a 
intervenção de um terceiro, o homem 
que se tornaria pai, é dispensada. Que 
família se constituiria a partir destas 
mudanças? Como seria uma família 
organizada apenas em torno da mãe? 
Uma mãe, para tornar-se mãe e ope-
rar bem sua função, precisaria apenas 
ter um bebê?

Retomo aqui uma observação de 
Freud, em O homem Moisés e a reli-
gião monoteísta: “Mas esta transição 
da mãe para o pai define uma vitória 
da espiritualidade sobre a sensualida-
de, ou seja, um progresso da civiliza-
ção, pois a maternidade é demonstra-
da pelo testemunho dos sentidos, ao 
passo em que a paternidade é uma 
conjectura, é edificada em uma dedu-
ção e em um pressuposto”.

O progresso espiritual da humani-
dade teria sido determinado pelo fato 
de que a causa não era mais o pai da 
realidade, mas o representante de um 
outro pai situado no real, ou seja, ex-
cluído da existência e por isso mesmo 
fora da realidade, sem nenhuma po-
sitividade. Pai impossível de ser co-
nhecido, incerto e abstrato e por isso 
mesmo fundador da lei e da tradição e 
capaz de produzir uma ruptura na cer-
teza da evidência sensorial.

A indicação freudiana da passagem 
do predomínio da mãe para a referên-
cia ao pai aparece no termo utilizado: 

Annahme, que pode ser traduzido por 
conjetura, suposição, pressuposição ou 
hipótese. Ora, seguindo a leitura laca-
niana de Freud, percebemos a impor-
tância da questão em torno do estatuto 
de paternidade e sua relação com a 
questão da suposição, da hipótese, ou 
seja, do sujeito e de sua constituição. 
Hoje parece que assistimos o inverso 
de um progresso da civilização, numa 
espécie de nova emergência do ma-
triarcado.

Exemplos para refletir

Uma jovem mãe, bem sucedida pro-
fissionalmente, me procurou por causa 
de seu filho, que aparentava estar muito 
bem. No entanto, sua queixa era de que 
o menino se recusava obstinadamente 
a aceitar qualquer alimento que ela lhe 
oferecia, alimentando-se exclusivamen-
te de produtos que eram anunciados na 
mídia, especialmente “aqueles que não 
tinham nada de nutritivo”. Sua preocu-
pação, diante desta posição de recusa 
obstinada de alimentos supostamente 
nutritivos que ela lhe oferecia era a de 
que ele estaria sofrendo de uma preo-
cupante desnutrição. Parecia que ela 
descrevia uma criança anoréxica, tendo 
já feito a habitual peregrinação pelos 
especialistas, sem nenhum resultado 
que a contentasse. Ao lhe perguntar a 
respeito da história de seu filho, relata 
que ele era fruto da realização de seu 
sonho de ter uma produção independen-
te, dispensando assim as complicações, 
que julgava desnecessárias, de ter que 
conviver com um homem. O pai do me-
nino era um colega de trabalho, com o 
qual havia “ficado” e me dizia que este 
“não significava nada” para ela, pois ela 
mesma se achava “em condições de ser 
tudo para seu filho”. Isso havia aconte-
cido em outra cidade, onde trabalhara 
na época e logo depois pedira transfe-
rência, deixando assim para trás a rela-
ção com aquele homem. Afirmava, sem 
vacilação, que “podia perfeitamente ser 
o pai e a mãe para seu filho, visto que 
tinha uma vida organizada, um trabalho 
estável e que assim nada poderia faltar 
para ele.” Além do mais, se sentia muito 
feliz assim, sendo que a única coisa que 
a preocupava, e muito, era a dificuldade 
que seu filho tinha em aceitar os alimen-
tos que ela lhe oferecia.
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Este recorte clínico, do qual não 
vou expor sua continuidade, deixou 
muitas interrogações, especialmente 
sobre a posição da demanda mater-
na e seus efeitos na organização das 
pulsões em seu filho, com incidência 
particular na oralidade. Qual a fun-
ção que a recusa do alimento materno 
tinha para o menino? O que poderia 
significar o alimentar-se com aquilo 
que “não tinha nada de nutritivo” e 
a recusa pela qual oferecia um “não 
quero nada” para sua mãe? Esta apa-
rente anorexia seria um modo de se 
defender da voraz demanda materna, 
colocando um limite à mesma? O que 
poderia significar o projeto de produ-
ção independente desta mulher, com 
a pretensão de efetivar a abolição do 
sexual em benefício da procriação e 
da transmissão da vida? 

Estas interrogações iniciais me le-
varam às questões a respeito dos de-
terminantes fundamentais da estru-
turação da demanda e do desejo na 
constituição do sujeito. O que pode 
acontecer quando uma mulher é to-
mada na suposição de que, para ter 
um filho, bastaria encontrar um geni-
tor e que ela mesma poderia ocupar os 
lugares de “ser mãe” e de “ser pai”? 
Não estaríamos diante de um indício 
do retorno do matriarcado mítico, 
descrito por Freud, em detrimento do 
patriarcado?

Ora, o patriarcado, como propõe 
Freud, é uma organização simbólica 
oriundo do judaísmo e do cristianismo, 
e que implica que o pai, como instân-
cia simbólica e referente (o falo sim-
bólico), não se encontra na realidade, 
mas no real. Então, por estar no real, 
expulso tanto do imaginário quando do 
simbólico, o pai (e seus equivalentes, 
o patriarca, o rei e os deuses, etc.) é 
impossível de ser conhecido. Deus, a 
exceção fundadora e causa primeira, 
só pode existir ao simbólico e ao ima-
ginário, como indica o mito freudiano 
do pai da horda primitiva que somente 
subsiste enquanto morto. Este, situa-
do no real, não deixa de ter consequ-
ências coercitivas e, ao mesmo tempo, 
determinantes para que possa haver 
língua, identidade, tradição, povo, 
etc. Ou seja, enquanto instância fálica 
ele determina a vetorização de todos 
aqueles que estão submetidos a ele. O 

que se passa com este pai no real em 
nossos dias? 

Se for acertada a constatação de 
que estamos presenciando um retorno 
da sensualidade e do predomínio do 
testemunho dos sentidos, indicadores 
do que Freud denomina de matriarca-
do, em detrimento da espiritualida-
de, considerada com um progresso da 
civilização, então podemos apreciar 
o alcance da afirmação freudiana a 
respeito do lugar determinante de re-
lação com o pai. A especificidade dos 
sintomas prevalente na cultura e dos 
sintomas particulares teria, então, sua 
chave de leitura na função do pai. Este 
seria o ponto central da explicação 
freudiana do mal-estar na cultura, ou 
seja, do sintoma do homem moderno. 
Lacan não se afasta desta direção to-
mada por Freud, ainda que abandone 
qualquer pretensão de restabelecer o 
vigor perdido do modelo patriarcal. 
Mais do que isso, ele busca extrair as 
consequências da queda irreparável 
da consistência do pai, expressa na fi-
gura do pai humilhado. A formação de 
catástrofes estruturais no processo de 
constituição do sujeito seria determi-
nada pelo tipo de grupo familiar, sua 
composição, sua inserção social e o 
valor que aí tem seu chefe, o pai. Ora, 
a família moderna, desfalcada do pai, 
propicia as condições favoráveis para 
a estagnação da maturação subjetiva 
e para eclosão da psicose. Em seu ar-
tigo sobre a família, afirmara Lacan já 
em 1938: “A clínica mostra que, efe-
tivamente, o grupo assim desfalcado 
é muito favorável à eclosão das psico-
ses, e que aí encontramos a maioria 
dos casos de delírio a dois”.

Ora, é nesta família desfalcada do 
pai, na qual se apresentam as condições 
para um retorno do que pode ser deno-
minado de matriarcado, que as jovens 
de hoje se defrontam com os impasses 

no tornar-se mãe. Tornar-se mãe sem-
pre foi uma passagem complexa, visto 
que, segundo nos indica Lacan, uma 
mãe não sabe como transmitir isso para 
sua filha, assim como não sabe como 
transmitir o que seja a feminilidade. 
Além disso, nas novas configurações 
familiares, ou seja, na família mono-
parental, para quem a mãe, ao operar 
a função materna com seu bebê, ofe-
receria seu filho? Se o oferece ao seu 
homem, introduz para seu bebê um 
terceiro, que permitirá a inscrição do 
sexual e de uma falta simbólica que o 
lançará nas vias do desejo.

 
IHU On-Line – Quais as consequências 
para uma relação em família quando 
a mãe vive como detentora de poder 
e do saber?
Mário Fleig - Uma mãe, como a pri-
meira ajuda alheia para o bebê em seu 
estado inicial de completo desampa-
ro, tem que lidar com o real do corpo 
de seu filho. Este, por sua vez, se vê 
imerso em uma língua completamente 
estrangeira. É um encontro de dois es-
trangeiros. Como a mãe introduz seu 
bebê nesta língua que ele desconhece? 
Entra em jogo aquilo que se denomina 
de “mãe pré-especular”, nas trocas 
com o corpo estranho, ao pôr em fun-
cionamento por meio de uma anteci-
pação tanto as funções tônico-motoras 
quanto a circunscrição dos orifícios do 
corpo. Isso permitirá que o bebê se or-
ganize na precipitação de uma imagem 
unifica de si que apreende na imagem 
que o outro materno lhe remete, ou 
seja, ele se apreende no espelho. 

Neste percurso fundador, há um 
momento em que se supõe que a mãe 
faça a suposição de que seu bebê é 
tudo para ela e vice-versa. Ela é tudo 
para seu bebê, ou seja, detém todo 
saber sobre ele. Contudo, quando no 
estágio do espelho o bebê se reco-
nhece na imagem unificada de si que 
apreende no outro, a mãe lhe escapa, 
ou seja, ela não lhe obedece mais, e, 
consequentemente, ele não a obedece 
mais. É um momento de júbilo, verifi-
cável nos bebês entre oito e 18 meses, 
e ao mesmo tempo um momento de 
depressão, resultante da perda irre-
mediável da onipotência. Esta perda é 
preparada, do lado materno, por seu 
endereçamento a um outro que não 

“Freud já havia se dado 

conta de que o tornar-se 

mãe tem a ver com a 

relação da jovem com 

sua própria mãe”
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apenas seu bebê, no caso, seu homem. 
Ou seja, ele já coloca em jogo com seu 
bebê sua falta de algo, ao reconhecer 
que não tem tudo e nem detém todos 
os significantes. Quando isso não acon-
tece, quando a mãe, na operação de 
sua função, não tem a inscrição subje-
tiva de que ao menos um significante 
não está em seu poder, ou seja, que 
não detém o significante pai e que 
apresentar este significante a seu bebê 
implica em remetê-lo a outro, seu ho-
mem e pai presumido, quando isso 
não está em operação, temos então as 
condições para que seu filho possa vir 
a se organizar subjetivamente em uma 
psicose ou outros transtornos subjeti-
vos graves, como, por exemplo, anore-
xia ou bulimia, etc.

HU On-Line – Diante dos compromis-
sos profissionais e da necessidade 
de cumprir tarefas como mãe, a mu-
lher contemporânea entra em crise. 
Como esse comportamento pode ser 
explicado e compreendido?
Mário Fleig - Freud percebeu que a or-
ganização psíquica do sujeito masculi-
no não é idêntica à do sujeito femini-
no. Quando as tarefas sociais estavam 
distribuídas de modo padronizado, 
como nos nossos índios (para as me-
ninas, cestas; para os meninos, arco e 
fechas), ou antes da revolução indus-
trial (o sustento e o trabalho fora do 
lar é dos homens; as mulheres são “do 
lar”), o destino esperado de uma me-
nina era se tornar mãe, e pela mater-
nidade se supunha que o ser feminino 
encontrava sua plena realização. Isso 
tudo mudou. Ser mulher, o que é? O 
que é a feminilidade? O que quer uma 
mulher? Esta pergunta Freud a colocou 
e afirmou que não sabia responder. Al-
guém sabe? Haveria um gozo específico 
do sujeito feminino? Em todo caso, pa-
rece haver uma diferença entre o de-
vir feminino pela maternidade e pela 
feminilidade. Além disso, a mulher 
contemporânea é convocada a ter que 
dar conta de um lugar no mundo do 
trabalho fora do lar, lado a lado com 
os homens. Então, como conciliar tra-
balho, maternidade e feminilidade? 

Vemos que no mundo do trabalho 
as mulheres já avançaram muito na 
conquista de seu espaço. Quanto à ma-
ternidade, alguns dos impasses explici-

tamos acima. E quanto à feminilidade? 
Lacan trouxe algumas formulações que 
podem nos auxiliar. Com base na dia-
lética hegeliana, ele nos indica que al-
guém estabelece sua posição subjetiva 
pelo modo como se endereça ao outro. 
Assim, como um sujeito se endereça ao 
outro sexo conforma o desenho de sua 
posição sexual. Por exemplo, o que de-
termina a posição masculina de um ho-
mem é seu endereçamento a uma mu-
lher, ao passo que, se ele quisesse saber 
de sua masculinidade diretamente, 
cairia num beco sem solução. Contudo, 
as coisas se complicam, visto que para 
um homem, afirma Lacan, uma mulher 
é um sintoma, ao passo que para uma 
mulher, um homem é uma devastação. 
Deste modo, as dificuldades contempo-
râneas nos endereçamentos ao outro 
sexo são notáveis, a começar pela flui-
dez das relações.

Lembro que Freud se referia a uma 
passagem importante e misteriosa na 
sexualidade feminina do gozo desenca-
deado pelo clitóris (semelhante ao gozo 
masculino) para o gozo vaginal, que 
seria especificamente feminino. Lacan 
retoma esta formulação, referindo-se 
que o sujeito feminino está não-todo 
submetido ao gozo fálico (masculino). 
Ou seja, que o sujeito feminino não 
se situa dentro do mesmo modelo do 
sujeito masculino, estando então divi-
dido entre um funcionamento do lado 
fálico (o que lhe permite ocupar fun-
ções antes restritas aos homens) e um 
outro funcionamento ou um outro gozo 
não submetido às limitações do gozo 
masculino. Este outro funcionamento 
poderia se manifestar em certos traços 
que encontramos em algumas mulhe-
res: são etéreas, inventivas, com uma 

sensualidade e um erotismo fascinan-
te, etc. Creio que o relato da mitologia 
grega pode nos indicar esta diferença. 
Na disputa infinda que ocorria entre 
Zeus e sua esposa Hera sobre quem 
gozava mais, o homem ou a mulher, a 
solução foi dada por Tirésias, o cego 
adivinho: se são dez partes, ao homem 
cabe apenas uma.

Enfim, vemos hoje que muitas mu-
lheres temem perder sua feminilidade 
em função da maternidade. Talvez este 
temor seja uma das razões pelas quais 
tantas mulheres brasileiras só aceitem 
serem mães com a condição de estarem 
totalmente ou parcialmente ausentes na 
hora do parto de seu bebê, assim como 
não se dispõem a amamentá-los. Por 
outro lado, sabemos como a passagem 
para a posição de mãe pode pôr fim ao 
erotismo no casal, e até mesmo deter-
minar a ruptura do laço conjugal ou sua 
transformação em uma relação fraterna. 
Esta problemática precisaria de um ou-
tro espaço para ser desenvolvida.

A pergunta retorna: como alguém 
pode se tornar e ser uma mãe sufi-
cientemente boa? Como foi a mãe que 
cada um de nós teve? O que devemos 
à nossa mãe? 

“Hoje parece que 

assistimos ao inverso 

de um progresso da 

civilização, numa 

espécie de nova 

emergência 

do matriarcado”

leiA MAis...
Confira outras entrevistas concedidas por 

Mario Fleig e publicadas na IHU On-Line.

• O pedófilo: vítima de seu desejo e perversão. 
Entrevista publicada na IHU On-Line 326, de 26-
04-2010, disponível em http://bit.ly/eadHUI;
• O direito ao gozo e à violência. Entrevista publi-
cada na IHU On-Line 298, de 22-06-2009, disponí-
vel em http://migre.me/4mMU6.
• Não cedas do teu desejo: é preciso sustentar-
mos o que falamos com voz própria. Entrevista 
publicada na IHU On-Line 295, de 01-06-2009, 
disponível em http://bit.ly/jAUXph;
• “Querer fazer o mal parece algo inerente à con-
dição humana”. Entrevista publicada na IHU On-
Line 265, de 21-07-2008, disponível em http://
bit.ly/j9ZqeL;
• O delírio de autonomia e a dissolução dos 
fundamentos da moral. Entrevista publicada na 
IHU On-Line 220, de 21-05-2007, disponível em 
http://bit.ly/mTwkK1;
• O declínio da responsabilidade. Entrevista pu-
blicada na IHU On-Line 185, de 19-06-2006, dis-
ponível em http://bit.ly/bp5jvr;
• Freud e a descoberta do mal-estar do sujeito na 
civilização. Entrevista publicada na IIHU On-Line 
179, de 08-05-2006, disponível em http://bit.
ly/kpHGA8;
• As modificações da estrutura familiar clássica 
não significam o fim da família. Entrevista publi-
cada na IHU On-Line 150, de 08-08-2005, dispo-
nível em http://bit.ly/iYmk6n.


