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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde Freud o mal-estar é interpretado como inerente à condição humana e ao próprio 

processo civilizacional, tendo em vista que cada singularidade precisa renunciar parte de suas 

pulsões em nome da vida em sociedade. Significa que a dependência do bebê humano é 

absoluta não apenas porque requer cuidadores prontamente dispostos a prover suas 

necessidades de sobrevivência, mas porque sua própria constituição subjetiva é dependente da 

ação de um semelhante já educado que se interponha junto à relação fusional existente entre 

ele e sua mãe, privando-os mutuamente. Privação, esta, efetuada simbolicamente por um 

terceiro, justamente aquele a exercer a função paterna (GARCIA-ROZA, 2009).  

Este momento fundador da vida psíquica de todo indivíduo humano não poderia ser 

atravessado sem sofrimento, porque repleto de frustrações. O mal-estar, assim, torna-se 

incontornável e, pela mesma razão, ligado de forma intrínseca ao problema da educação e da 

autoridade – lembrando que, nos tempos de Freud, elas antes seriam marcadas pelo excesso 

do que pela sua fragilização, tal como hoje identificado (VOLTOLINI, 2011, p. 37). 

Contemporaneamente, portanto, o mal-estar encontra sua gênese na operação fundante 

efetuada pela função paterna, mas, em termos educacionais, tem se apresentado também como 

efeito da insuficiência da atuação adulta e, no pior dos casos, de sua evasão. Um contexto que 

tem demonstrado a sua dificuldade de lidar justamente com o mal-estar constitutivo, por conta 

disso, mobilizando-os em favor do pronto atendimento das demandas infantis, inclusive 

antecipando-se aos seus desejos no anseio de preencher um vazio que, por ser constitutivo, 

jamais se deixa suprir. 
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Nesta perspectiva, o objetivo destes escritos é recuperar o debate sobre a função 

paterna e fraterna na constituição subjetiva, chamando atenção à condição de assujeitamento 

que todo humano experimenta quando vem ao mundo e é acolhido e introduzido por seus 

ascendentes na dinâmica educativa, e também às condições necessárias para que ele conquiste 

o lugar de sujeito que lhe é devido e esperado na trama social.  

 

2 FUNÇÃO PATERNA 

 

Psicanaliticamente, o lugar ocupado pelos já humanizados na acolhida dos recém-

chegados, sua introdução no mundo da cultura e o seu enlace com seus ascendentes designa-

se de função paterna. Sua finalidade primeira é operar como interdito das pulsões via processo 

de recalcamento, condição para a constituição subjetiva e a vinculação do recém-nascido 

humano com os semelhantes. Trata-se de um movimento que implica na renúncia do gozo 

como condição para a instauração dos lações sociais e para a sua participação no pacto 

civilizatório.  

O pressuposto para representar essa função é, segundo Kehl (2008), estar previamente 

registrado na cultura e operar no mundo a partir da lei, porque “para transmitir a lei, não pode 

estar referido apenas a si mesmo, solto de uma cadeia significante que sustente sua função” 

(p.43). Joël Dor (1991) nos lemlembra, ainda, que a função determinante do pai como um 

operador simbólico a-histórico – apesar de inscrito na origem de toda história – não remete a 

um pai encarnado, mas de natureza mítica, exatamente o que permite a Lacan (1999) falar em 

metáfora paterna, uma vez que ele opera desde um lugar simbólico como um substituto do 

significante do desejo da mãe. 

Tais proposições estão balizadas pelas investigações sistematizadas por Freud 

(1996/1913) em Totem e tabu a respeito da Lei da interdição do incesto que seria, por sua vez, 

fundadora da cultura, por conseguinte, das relações de aliança e fraternidade entre os 

humanos. Em termos psicanalíticos freudianos, ela encontra-se alicerçada no impedimento 

incestuoso relativamente à mãe, produzindo efeitos que atravessam a história edípica de cada 

pequeno sujeito humano e cuja resolução corresponderia à inserção destes sujeitos no mundo 

da cultura.  

Não se pode esperar absolutidade desta função, já que é sobre singularidades e 

subjetividades em constituição que ela opera, logo sob um terreno instável e imprevisível. 
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Nesse sentido, Voltolini (2011) aponta a educação como uma prática decisória que implica o 

confronto com a decepção. Isso porque ela conduz educadores e pais a enfrentarem o dilema 

de terem que decidir num contexto de insegurança, posto que os caminhos não estão prontos, 

nem levam ao mesmo destino. Os adultos/educadores, portanto, se deparam com a tarefa do 

impossível, justamente porque a relação entre a ação educativa que empreendem e a resposta 

dada a ela pelo sujeito em formação não é linear. 

Lajonquière (1999) adverte, todavia, que a impossibilidade acima mencionada  não 

deve levar à renúncia do educar, mas simplesmente à admissão de que há um imponderável, 

um desajuste, em toda relação educativa intergeracional. Em que pese esta dificuldade, a 

participação adulta continua indispensável. Por terem chegado antes, acompanhando Arendt 

(2014), os adultos respondem de um lugar de autoridade pela acolhida dos novos e por 

reservar-lhes um lugar no mundo, segundo Lajonquère (1999), “[...] um lugar numa história 

para um sujeito, em virtude da transmissão de marcas simbólicas advindas do passado” (p. 

49).  

Assim, como ainda são incapazes de sozinhos trilharem os seus destinos, os recém-

chegados carecem de que os adultos providenciem não apenas as condições para a sua 

constituição subjetiva e os recursos necessários para a sua sobrevivência, mas que digam 

também o que se espera deles a fim de que possam, a partir da pátria e no conjunto da frátria, 

encontrar as condições para a construção de seus próprios percursos.  

 

3 FUNÇÃO FRATERNA 

 

Desde a perspectiva acima aludida, a função fraterna exprimiria justamente o 

movimento subsequente da fundação e estruturação subjetiva inconsciente decorrentes do 

interdito paterno. Significa que a relação assimétrica íncita à função paterna vai se desdobrar 

numa relação simétrica subsequente, porque estabelecida entre os semelhantes. Para Kehl 

(2002), não se trata, porém, de substituição de uma função por outra, uma vez que os sujeitos 

pertencentes à fratria continuam renunciando às satisfações impostas pelos representantes da 

função paterna. Também não se trata de instâncias incomunicáveis e estanques entre si. O 

importante a levar em conta encontra-se no fato de Freud (1913/1996) ter indicado que o 

pacto que institui o tabu do incesto para todas as comunidades humanas fora acordado entre 

os irmãos e não imposto externamente pelo pai. Assim, é a fratria que faz valer a função 
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paterna e a Lei que esta função simbolicamente representa. 

Disso não podemos inferir que uma função substitui a outra, nem “confundir a função 

do semelhante, na constituição do eu, com a participação da fratria na constituição da função 

paterna” (KEHL, 2000, p. 38). Segundo Kehl (2000), as relações fraternas têm a capacidade 

de reafirmar ou dissolver os pactos, pois é num campo de relações horizontais de 

identificações entre pares que os destinos pulsionais vão se dar tendo o ideal representado 

pela figura paterna como o seu vetor (KEHL, 2000). Neste contexto, a fratria corresponderia 

aos vínculos que os sujeitos vão paulatinamente estabelecendo ao longo de suas vidas e os 

modos de sua renovação, constituídos com base no vínculo vertical fundador da identificação 

com a autoridade paterna e nos vínculos horizontais de identificação com os semelhantes, em 

meio aos quais cada um pode advir como um sujeito singular relativamente à herança do 

sobrenome paterno. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mundo civilizado da cultura cobra o seu preço em renúncias dos recém-chegados a 

fim de que possam dele participar. É a isso que podemos denominar de função paterna. Ao 

efetuar o corte simbólico como representante da lei e da cultura, assujeitando o pequeno 

indivíduo humano, tal função permite a instauração de vínculos fraternos entre os 

semelhantes. Por isso mal-estar, autoridade e educação encontram-se em estreita relação, 

designando “[...] processos pelos quais se pretende que o sujeito encontre um lugar possível 

na sociedade dos adultos” (CALLIGARIS, 1994, P. 25). Coisa que não se faz sem contrariar 

as tendências pulsionais do pequeno indivíduo humano, logo, sem produzir mal-estar. 

Em vista disso, quando falamos em função paterna, consideramos que ela é sustentada 

não pela figura de um pai exclusivamente, mas pelo conjunto dos adultos, ou seja, daqueles 

que chegaram antes no mundo e que, enquanto tais, respondem pela sua conservação e 

apresentação aos novos – pelo menos até que estes mesmo possam fazê-lo por conta própria 

junto à fratria. Sendo assim, a função paterna operaria tanto em favor do assujeitamento dos 

novos ao mundo cultura, enlaçando-os simbolicamente às tradições que lhes antecederam e 

que lhes projetam um lugar no mundo, quanto em favor de sua paulatina relativização, 

permitindo a cada um assumir o lugar de sujeito que lhe é devido e possível no conjunto 

fraterno, respondendo, em termos lacanianos, em seu próprio nome. Esta condição da fratria, 
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faz dela suplente da função paterna e horizonte possível de participação co-criativa dos novos 

junto aos velhos, num mundo já sempre operante. 

A educação, nesta perspectiva, se apresenta justamente como a articuladora entre a 

experiência individual e a coletiva, entre o sujeito e o legado civilizatório, visando a produção 

de sentidos para a acolhida e permanência dos recém-chegados, oferecendo-lhes as condições 

para que se façam sujeitos de uma história singular, mas ao mesmo tempo enlaçada na história 

compartilhada de um mundo herdado. 
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