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RESUMO !
Este trabalho visa compreender a relação ocorrida pelas manifestações populares de 
junho de 2013, que estabeleceram um novo lapso temporal de enfrentamento e 
participação do sujeito na sociedade brasileira, e a fragilização identificatória sofrida por 
esse sujeito, na medida em que a psicanálise se faz importante para tentar entender 
quais fatores levaram às mudanças do discurso do “Eu” na contemporaneidade. Parte-se 
da hipótese de que o conceito de narcisismo passou a ser empregado mais incisivamente 
nas sociedades modernas, uma vez que é utilizado para nomear as fases da evolução 
sexual do sujeito para uma postura anterior, ensejando o amor de si mesmo como retorno 
egocêntrico, muitas vezes refletidas na fragilização das figuras identificatórias como a 
família e o próprio Estado. Tendo em vista o avanço da sociedade com o desenvolvimento 
econômico, que continua a privilegiar o mercado capitalista sufocando o indivíduo em 
vista de sua “mais valia”, e que o cenário se torna propício para a fragilização simbólica 
dos sujeitos que constituem a sociedade (jovens e a classe média trabalhadora, 
principalmente). Desse modo, pretende-se investigar quais fatores revelam a necessidade 
dos jovens, principalmente, de mobilizarem-se diante de ações contrapostas pelo uso 
intenso da violência por meio de ações diretas que visam estabelecer uma nova 
tendência como regra para expor a fragilidade do sistema social do país, deflagrando atos 
de banalidade e certas práticas dotadas de promiscuidade a fim de resolver o problema e 
recuperar sua condição de sujeito da própria história. !
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POPULAR MANIFESTATIONS AS OF JUNE AND THE WEAKENING DISCURSIVE 

PRACTICES TODAY !! !
ABSTRACT !

This work aims to understand the relation occurred on the popular manifestations of June 
2013, which established a new timing lapse of facing and participation of the subject in 
Brazilian society, and identificatory fragility experienced by this subject , to the extent that 
psychoanalysis becomes important to try understand which factors led to changes in the 
discourse of the " I " in contemporary times . Leads from the hypothesis that the concept of 
narcissism came to be used more pointedly in modern societies, since it is used to name 
the stages of sexual development of the subject for a previous stance, leading to the love 
of self as egocentric return often reflected in the weakening of identificatory figures such 
as the family and the state itself. Given the advancement of society with economic 
development which continues to favor the capitalist market suffocating the individual in 
view of its " surplus value " , where the scenery becomes conducive to symbolic 
weakening of the subjects who constitute society (young and working middle class , 
mostly) . Thereby, we intend to investigate which factors indicate the needs of young 
people especially, to mobilize before opposing actions by the intense use of violence 
through direct actions aimed to establish a new trend as a rule to expose the fragility of the 
social system of the country, triggering acts of banality and certain practices endowed 
promiscuity in order to solve the problem and regain his status as subjects of their own 
history. !
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