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Resumo

Este trabalho tem por finalidade refletir a respeito da possível relação entre a ilusão e a agressividade, 
tendo como fundamento teórico, principalmente, os textos de Freud “O futuro de uma ilusão”  e “O 
mal-estar na civilização”, em que o psicanalista traz um conceito próprio sobre a ilusão e sua 
importância, ao passo que no texto de 1930 ressalta a agressividade como constituinte da subjetividade 
e participante da cadeia pulsional. Entretanto, é de vital importância destacar que a agressividade e 
violência são diferentes, essencialmente quando se propõe discutir as proximidades entre os conceitos 
de  agressividade e  ilusão. Esta relação é pensada devido ao crescente índice de violência contra o 
próximo e contra o próprio sujeito, o qual é disseminado, diariamente, nos diversos meios de 
comunicação, especialmente nas redes sociais, as quais se tornaram estandartes do que Freud já 
apontou em toda sua obra: a condição de desamparo do sujeito. Num tempo em que as leis terrenas e 
divinas são postas em dúvida, saídas são construídas com a finalidade de sustentar o sujeito numa 
posição distante do desamparo ou como tentativa de minimizar seus efeitos. A redução, ou mesmo, o 
velar o desamparo é uma das funções daquilo que ocupa o lugar de ilusão, se a condição desamparada 
inunda o cotidiano, indaga-se: qual o lugar da ilusão, nos dias atuais, tanto em relação ao singular - 
circuito pulsional - quanto ao coletivo? o que a ilusão tem feito nos dias atuais, ou mesmo, que lugar 
ela está ocupando no circuito pulsional do sujeito?
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Illusion, aggressiveness and violence: reflections about an subject of the helplessness

Abstract

This paper aims to meditate about the possible relationship  between illusion and aggressiveness, taking 
as a theoretical, mainly, the texts by Freud “The future of an illusion”  and “Civilizations and its 
discontents”, in this the psychoanalyst brings an own conception about illusion and its importance, at 
the same time in the text of 1930 he highlights the aggressiveness as a constituent of subjectivity and 
participant in the circuit drive. Meanwhile, it is a vital importance put in evidence that aggressiveness 
and violence are different, especially when it proposes to discuss the proximities between the concepts 
of aggressiveness and illusion. This relationship is thought due to the increasing rate of violence against 
others and against the subject, which is widespread, daily, in various media, especially in the social 
networks, which have become standards of what Freud has pointed out throughout his work: the 
helplessness of the subject. At a time when the earthly and divine laws are put in doubt, outputs are 
built in order to sustain the subject in a distant position of helplessness or as an attempt to minimize its 
effects. The reduction or even the veil of helplessness is one of the function of what takes the place of 
illusion, the helplessness condition overflows everyday life, so wonders: Which the place of illusion, 
nowadays, both in relation to natural –  drive circuit –  for the collective? What the illusion has done 
today, or even, which place it is taking in the drive circuit of the subject?
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