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Nada de novo em nosso meio, o da psicanálise, colocar em cena a “crise na cultura”. 
Mesmo Freud declarou que, ainda que a psicanálise tenha surgido na clínica, com esta ele 
pretendia lançar luz sobre o mal-estar na Cultura, na Kultur. Freud desejava que a psicanálise 
pudesse “ler” a cultura para fazer avançar a humanidade. 

Diversos são os campos e, de forma particular, a literatura, a arte de maneira geral, que 
desvelam o que consideramos uma verdadeira “mutação” cultural que toca, produz efeitos e 
modifica, o que nomeamos o “sujeito”. Mas aqui é preciso levantar uma questão: as mutações 
culturais, a crise na cultura, elas modificam o “sujeito” ou a “subjetividade”? 

O que colhemos na clínica, os ditos “novos sintomas” resultam de uma mutação do 
sujeito ou da subjetividade? Essa questão se coloca ao verificamos que, no ensino de Lacan, 
no início, uma coisa se confundia com a outra. Mais tarde, um conceito se separa do outro. 
Até mesmo se excluem3. Mas o que vamos considerar aqui, sem aprofundar, é a provocação 
de Lacan (1998, p. 322) que, em 19534, convida a abandonar a prática analítica “[...] quem 
não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época”. Fica aqui a questão a 
ser desenvolvida, mas não sem levar em conta, acompanhando Lacan, que “[...] essa 
subjetividade, em qualquer campo [tempo/época] que apareça, matemático, político, religioso 
ou publicitário, continua a impulsionar o movimento humano” (LACAN, 1998, p. 284), bem 
como não cessa de sofrer os efeitos dessa “impulsão”. Portanto, vamos considerar que o 
sujeito, na atualidade, é aquele que suporta as consequências, por exemplo, da mutação do 
discurso do mestre, que originou o “discurso do capitalista”, no qual a divisão do sujeito 
comparece como um “defeito”, uma falha a ser completada com os gadgets, as mercadorias, 
ou como “doença” a ser “curada” pelo discurso médico. 

Além de em nossa clínica cotidiana, temos notícias do que podemos chamar de 
“efeitos de mudança subjetiva” na cena que nos apresenta Samuel Beckett, no discurso de 
Lucky, que tomba, desfalece, encenando a falência das objetivações do discurso 
moderno/científico diante das questões propriamente “humanas”, visto que “[...] o eu do 
homem moderno adquiriu sua forma […] no impasse dialético da bela alma que não 
reconhece a própria razão de seu ser na desordem que ele denuncia no mundo”5 (LACAN, 
1998, p. 283). Relembramos aqui as precisas palavras de Lacan sobre este que ele denominou 
“sujeito moderno”, mas que talvez já seja o prenúncio de uma subjetividade já desprovida dos 
paradigmas da Modernidade quando se refere, em nosso entender, ao modo “novo” de 
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comparecimento da divisão subjetiva: 

No homem “liberado” da sociedade moderna, eis que esse despedaçamento revela, até o fundo do 
ser, sua pavorosa fissura. É a neurose de autopunição, com os sintomas histéricos-hipocondríacos 
de suas inibições funcionais, com as formas psicastênicas de suas desrealizações do outro e do 
mundo, com suas sequências sociais de fracasso e de crime. É essa vítima comovente, evadida de 
alhures, inocente, que rompe com o exílio que condena o homem moderno à mais assustadora galé 
social, que acolhemos quando ele vem a nós: é para esse ser de nada que nossa tarefa cotidiana 
consiste em reabrir o caminho de seu sentido, numa fraternidade discreta em relação à qual sempre 
somos por demais desiguais” (LACAN, 1998, p. 126). 

O que se passa, então, seja no âmbito da cultura seja no mais íntimo de sua 
experiência como sujeito, com a subjetividade que ele suporta? A suposição é a de que alguns 
sintomas indicam uma mutação que é, a um só tempo, da cultura e, no mínimo, da 
subjetividade: a posição de exílio e de espera em que se encontra o sujeito em questão; a 
dificuldade para refletir sobre si mesmo em um mundo que tenta expulsar o trágico; seus 
impasses frente ao necessário da construção de sua posição sexual e de uma ficção que 
sustente sua vida amorosa lhe permitindo fazer face à angústia e à possibilidade da loucura 
inerentes à condição humana. Sem recursos, pois, o homem que vamos preferir chamar aqui 
de pós-moderno, tem sucumbido diante do vazio da existência.  

Nesse sentido, podemos interrogar: o que pode a psicanálise frente aos desafios de 
nossa contemporaneidade, diante de acontecimentos que, por vezes, nos horrorizam e 
paralisam diante das chagas abertas pelas disputas econômicas e a miséria gerada no mundo, 
o etnicismo com suas consequências de guerras e grandes movimentos migratórios, o tráfico 
de drogas e tantos outros processos que revelam o inumano, a barbárie? O que pode a 
psicanálise diante da tecnologia que transformou nossa relação com o tempo, gerou novas 
formas de adição, encurtou a distância entre os que longe estão aumentando aquela dos que 
nos rodeiam? 

Recorremos à obra As cidades invisíveis6, de Ítalo Calvino, como possibilidade de 
refletir sobre o mal-estar em nossa cultura/civilização. Tomamos o diálogo, ao final dessa 
obra, entre o Imperador Kublai Khan e Marco Polo, viajante a serviço do reino que vai a 
terras longínquas e lugares exóticos, mas que sempre volta para relatar suas histórias ao 
Imperador, já que este, dada a dimensão de seus territórios, jamais teria condição de percorrê-
lo por inteiro, mesmo que destinasse o resto de sua vida a somente viajar. Marco Polo parecia 
privilegiar, em sua narrativa, o poético, o bom e o belo das cidades visitadas. Ocorre que o 
Imperador se preocupou com o que não havia ainda escutado: o assustador, o horror, o que é 
inferno e não contempla a estética do belo, mas que a experiência mostra que há de existir em 
qualquer sociedade humana. Assim, Kublai Khan, colocando em questão a utilidade de todas 
as belas histórias de seu reino, curioso que estava em saber justo sobre aquilo que Marco Polo 
parecia não querer revelar, lhe diz: 

“- É tudo inútil, se o último porto só pode ser a cidade infernal, que está lá no fundo e 
que nos suga num vórtice, cada vez mais estreito. ” 

E Polo: 

“- O inferno dos vivos não é algo que será; se existe, é aquele que já está aqui, o 
inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras 
de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte 
deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e 
aprendizagem contínuas: tentar saber reconhecer quem e o que, no meio do inferno, não é 
inferno, e preservá-lo, e abrir espaço” (CALVINO, 1990, p. 150). 
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Parece ser este o tempo no qual nos encontramos: estando juntos, formando inferno, 
levando em conta que nosso mundo vem convergindo forças em prol da bandeira neoliberal, 
em consonância com a emergência de governos de extrema direita em importantes nações.  

Após as grandes guerras, parecia que a comunidade humana, frente ao horror da 
experiência vivida, caminhava para promover/consolidar avanços pacificadores. Ao final da 
Segunda Guerra surge a ONU e criação de instâncias supostamente garantidoras dos 
principais direitos para a dignidade dos seres humanos. Hoje, críticas relevantes colocam em 
questão a eficácia de tais de organizações. 

Parece que estamos novamente em meio a uma guerra, ou em tempo que escancara a 
transitoriedade da vida. Os padrões nos quais nos ancorávamos socialmente estão em declínio, 
não servem mais! No entanto, não construímos ainda o que poderia responder, ou mesmo dar 
suporte aos novos desafios. São tempos difíceis, com consequências, evidentemente, na 
clínica nossa de cada dia, na qual observamos novas (?) modalidades de sofrimento com as 
quais os sujeitos se veem confrontados: as chamadas “depressões” sendo uma delas. 

Um texto de Freud (1974), escrito ao final da Primeira Grande Guerra (1914/1918), 
intitulado “Sobre a transitoriedade (1916[1915])”, ilustra nossa temática ao fazer referência 
aos destroços materiais e subjetivos deixados pela guerra. A guerra (1914 -18), escreve 
Freud7, 

Não só destruiu a beleza dos campos que atravessava e as obras de arte que encontrava em seu 
caminho, como também destroçou nosso orgulho pelas realizações de nossa civilização, nossa 
admiração por numerosos filósofos e artistas, e nossas esperanças quanto a um triunfo final sobre 
as divergências entre as nações e as raças. Maculou a elevada imparcialidade da nossa ciência, 
revelou nossos instintos em toda a sua nudez e soltou de dentro de nós os maus espíritos que 
julgávamos terem sido domados para sempre, por séculos de ininterrupta educação pelas mais 
nobres mentes (1974, p. 347-348). 

E Freud prossegue, mais ao final do texto, falando sobre o luto a ser feito frente a 
tantas perdas e que, por mais doloroso que seja, um dia chega ao fim. Diz Freud (1974, p. 
348): “Quando o luto tiver terminado, verificar-se-á que o alto conceito em que tínhamos as 
riquezas da civilização nada perdeu com a descoberta de sua fragilidade. Reconstruiremos 
tudo o que a guerra destruiu, e talvez em terreno mais firme e de forma mais duradoura que 
antes”. Freud, mesmo fazendo constar os destroços por onde a guerra passava, acaba por nos 
estimular a prospectar com mais otimismo o nosso futuro.  

Neste ponto, consideramos importante, já que estamos em um encontro de 
Convergencia, podermos refletir sobre o “inferno que formamos estando juntos” quando se 
trata da própria dita comunidade analíltica. Ainda em “Função e campo...”, Lacan (p. 242) nos 
traz uma interrogação, a respeito da psicanálise, que não devemos esquecer em nosso 
exercício diário, em nossa convivência: 

Método de verdade e de desmistificação das camuflagens subjetivas, manifestaria a psicanálise 
uma ambição desmedida ao aplicar seus princípios à sua própria corporação, isto é, à concepção 
que têm os psicanalistas de seu papel junto ao doente, de seu lugar na sociedade dos espíritos, de 
suas relações com seus pares e de sua missão de ensino? 

E se numa análise se trata de “desmistificar as camuflagens”, é preciso reconhecer os 
trapos identificatórios que compõem nossa imagem e a aprisionam, encobrindo a falta. Se o 
processo de desmistificação implica no manejo do equívoco na interpretação8, será possível 
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esvaziar o sentido, escapar das fórmulas estabelecidas e fixadas a respeito do que somos, 
brincar com a sonoridade da língua e seguir até que se abra “uma janela para outra coisa”9, 
como fez Marcel Duchamp com o seus ready-made. O avessamento do valor de uso do 
significante gera estranheza, surpreende e angustia, mas é abertura para uma outra satisfação, 
não sem encontrar a falta, pois “é de faltar de outro modo que se trata”10.   

O percurso das análises abre, para alguns, na sua finalização, a possibilidade de 
“saber-ler-de-outro-modo”11 o próprio texto, gerando na escola a insistência de dizer, a seu 
modo, o texto de Lacan e de Freud. Por que o grupo analítico, paradoxalmente, reage com 
estranheza a isso? 

Em História da Feiura12, Umberto Eco (2007) nos mostra que, desde a Antiguidade, o 
estrangeiro, além de pronunciar sons incompreensíveis numa outra língua, porta traços e 
hábitos diversos que não parecem corresponder aos critérios de beleza do grupo. O que o 
coloca na condição de feio e inimigo. A demonização do inimigo, então, é revelada por sua 
representação grotesca ou maligna e a descrição dos costumes diabólicos dos hereges segue 
nessa mesma direção. “Os gregos definiam como bárbaros (ou seja, gente que balbucia) todos 
aqueles que não falavam o grego” (ECO, 2007, p. 185).  

Ao lado disso é preciso lembrar que Lacan se nomeia herege em relação a Freud, e 
convocava à interlocução os rivais ao seu ensino. 

O “Feio” sempre existiu nas artes e muitas vezes se apresenta como o avesso dos 
critérios estéticos do “Belo”. Recentemente, soubemos que duas obras, o tríptico de Francis 
Bacon e um quadro de Lucien Freud, obtiveram, em leilões disputados, um valor inesperado, 
revelando que o feio pode exercer o mesmo fascínio que antes tinha a cena do belo.  
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O inusitado é que se tratam de duas obras que, francamente, nos mostram esse 
avessamento da estética do belo: são duas belas obras que nos mostram o “feio”, podemos 
dizer.  

Mas a questão é: o que quer dizer isso em um mundo, em um momento da história que 
prima pelo divertimento, pelo espetáculo, pela bela forma? E o que isso nos ensina a respeito 
de podermos, se nos pretendemos analistas, ainda que no um a um de nossa experiência 
singular, proceder à “desmistificação das camuflagens subjetivas” em nosso “meio”, nossas 
associações, escolas, instituições? 

Talvez não devamos nos privar de revelarmos “o inferno que formamos ao estarmos 
juntos”, de falarmos do feio, do mal-estar que nos atravessa sem cessar. Convergencia 
constitui, seguramente, um espaço para os impasses, as diferenças que fazem a riqueza, ao 
mesmo tempo, do convergir em torno da psicanálise promovendo seu avanço, pois a ideia é de 
que não podemos nos aproximar da “subjetividade de nosso tempo”, tampouco das condições 
que engendram o mal-estar em nossa contemporaneidade, se não pudermos falar de nosso 
próprio “inferno”. 

Do desejo de exilarem-se, de ir embora, para se verem livre das amarras e poderem se 
exprimir com liberdade, que verificamos tanto em James Joyce quanto em Samuel Beckett, 
por exemplo, talvez possamos aprender alguma coisa sobre o convívio dos analistas nas 
Escolas.  


