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Inicio me indagando, por que será que o Conselho Científico da 
Febrapsi escolheu este tema para o Congresso Brasileiro? Certamente é 
por perceber características dos laços humanos no mundo atual que 
merecem ser estudadas, por preocupantes. De imediato, o próprio tema 
do congresso coloca em evidência a natureza gregária e socializante do ser
humano. Mas o que nos interessa estudar, além dos laços com a natureza 
- que têm sido altamente marcados pela destrutividade -, são também as 
relações humanas na cultura atual e as tensões inevitáveis entre o sujeito 
humano e a cultura. E uma vez que o sujeito humano realiza o salto da 
natureza à cultura, em que cultura o sujeito será inserido? Como ele a 
constitui e como é por ela constituído? Quais são os seus valores éticos e 
morais em torno dos quais se organiza a subjetividade do sujeito?

Freud (1930) em seu clássico O Mal-estar na Civilização faz a 
contribuição genial, afirmando de que na construção da subjetividade 
humana existe uma tensão ineludível ente indivíduo e cultura. Ou entre 
natureza (humana) e cultura, em qualquer cultura, em qualquer época. 

Em 2013 escrevi um trabalho chamado “O tempo da incerteza – um 
elogio ao pudor – Em defesa de um certo mistério necessário à 
simbolização” em que estudei algumas características da pós-
modernidade, a incerteza, a precariedade, a imprevisibilidade, a 
prevalência da cultura da imagem e seus impactos sobre os processos de 
simbolização e, portanto, sobre a subjetivação do sujeito. 

Era proposto neste trabalho de 2013 que se pensasse o tema do 
mal-estar na cultura da seguinte forma: em todas as épocas, 
encontraremos forças culturais promotoras de processos simbólicos, ou 

1 Psicanalista, Membro Efetivo e Analista Didata da SPPA.



seja, de crescimento mental; e outras que conduzem à estagnação do 
crescimento psíquico e, por vezes, ao empobrecimento simbólico, ou até 
mesmo ao comprometimento da função simbólica, constituindo forças 
“desmentalizadoras” (p.2). Ou seja, haverá sempre tensões entre Eros e 
Tânatos, entre os processos de ligação e aqueles de desligamento, 
promovidos pelas forças destrutivas da natureza humana. Embora eu siga 
pensando exatamente isso, hoje eu agregaria que cada cultura em sua 
época afeta a subjetividade humana à sua maneira, provocando mal-
estares diferentes e mesmo diferentes prevalências de patologias.

Mas e quanto aos princípios éticos e às interdições? Freud, em 
Totem e Tabu, sugere que a partir do parricídio, do luto pelo pai morto, se 
internalizam as primeiras interdições, especialmente do parricídio e do 
incesto, que permitirão a vida em civilização. O processo de luto pelo pai 
morto, movido pela culpa pelo parricídio, ritualiza e sacraliza a morte e 
instaura uma ética do que seria o Bem e o Mal que redundam em 
princípios de conduta numa determinada cultura e que não segui-las 
significa praticar o mal. Desde outra perspectiva, Harari descreve que o 
homo sapiens se diferenciou e se impôs sobre as outras espécies de 
hominídeos justamente por ter desenvolvido a capacidade simbólica de 
criar mitos que poderiam ser compartilhados por mais sujeitos. Criam-se a 
partir daí sistemas simbólicos de crenças e regramentos que permitem a 
vida em civilização. Essas construções – ou reconstruções -, histórico-
antropológicas se preocupam em compreender como se organiza a cultura
em determinada comunidade e, dentro disso, a sua Ética, ou seja, daquilo 
que é considerado praticar o Bem e o Mal nesta cultura em um dado 
momento histórico.

Adentrar a questão da ética do ponto de vista filosófico para mim 
não seria possível até porque há múltiplos pontos de vista. Rousseau, com 
sua ideia de que existe uma moralidade natural, ou seja, existem coisas 
que são más para qualquer consciência humana, o que é questionável. 
Kant, de que existe uma moralidade formal, universal, ou seja, de que 
existem obrigações universais que estão acima de qualquer situação 
particular, também sujeito a questionamento. Embora, eu não tenha 
condições de debater profundamente essas questões, e aqui nem seria o 



local, me inclino ao ponto de vista de Alain Badiou quando este diz que o 
Bem e o Mal são categorias absolutamente relativas a uma determinada 
cultura, a um determinado momento histórico e a situações concretas 
específicas. 

Entretanto, eu penso que deveríamos poder pensar o tema a partir 
de conceitos psicanalíticos. 

Freud nos trabalhos já mencionados e em outros tantos, nos fala das
interdições e tabus que são internalizados, mas também dos princípios 
éticos e morais, dos valores e aspirações que são internalizados a partir 
das primeiras renúncias pulsionais. Embora Freud sempre destacado o 
papel do objeto na satisfação das pulsões e dos desejos do sujeito, 
posteriormente, a partir da teoria das relações de objeto, o papel 
estruturante do objeto e da relação com ele foram colocados em 
evidência. Deter-me-ei neste texto nas questões atinentes à construção 
dos princípios éticos do sujeito, para além do já mencionado postulado por
Freud, pinçando várias contribuições psicanalíticas ao tema. 

Inicio com Klein. Na posição esquizoparanóide formulada por ela, 
Meltzer destaca que o sujeito vive em um sistema de valores egoístico, 
preocupado apenas consigo mesmo, sendo enaltecidas as quantidades e a 
força. Seria um sistema de cunho narcisista e autocentrado.  Ao contrário, 
na posição depressiva o que passa a ser colocado em primeiro lugar é a 
preocupação com o outro, com a dano causado ao outro, a culpa, a 
preocupação, o senso de responsabilidade pelo outro, com a consequente 
busca de reparação do dano causado. Aqui já vemos enunciado um 
sistema de valores éticos nas relações humanas em que o crescimento 
psíquico é associado ao cuidado e preocupação com outro ser humano.   

A seguir, Bion, coloca em destaque o quanto o sujeito humano se 
constrói a partir do vínculo, dos laços, com o outro. Diz ele, é preciso dois 
para fazer um. Ou seja, a subjetivação do sujeito humano está na 
dependência do encontro com o outro, com amor, dirá Bion. Não é 
suficiente alimentar o bebê, é preciso que seja feito com amor, destaca. 
Aqui aparece talvez o que há de mais essencial no ethos, no modo de 
comportamento, humano. É, não apenas a necessidade do ser humano de 



ser cuidado para sobreviver, de um cuidar do outro para constituir-se um 
sujeito humano, mas a capacidade de intuir, sonhar, as suas necessidades 
e as do outro. Bion também coloca em evidência que para que se subjetive 
um sujeito ele necessita dar o salto do corpo à mente, das sensações, 
percepções e emoções ao símbolo, da natureza à cultura. Todo o processo 
de mentalização daquilo que é corporal, das sensações, das emoções, 
através do processo simbólico, é característico da humanização. Ou seja, o 
simbolizar é essencial para constituir-se o sujeito humano. E mais, em Bion
o simbolizar está associado à construção da verdade possível sobre a vida 
emocional, do próprio sujeito e do outro. E o inverso disso, a construção de
mentiras sobre seu estado emocional e do outro, é entendido como um 
veneno para a mente.

Por fim, no meu périplo teórico para as finalidades do que quero 
desenvolver hoje, chegamos à Winnicott. Ele foi, talvez, o que mais colocou
em destaque o quanto é fundamental, para constituir-se um sujeito 
humano, a preocupação de um pelo outro. O seu conceito de preocupação 
materna primária é essencialmente isso. A mãe “adoece” saudavelmente 
para poder colocar-se no lugar do bebê a fim de atender suas necessidades
de integração, do sentimento de continuidade de ser e apresentar para ele 
o objeto de seu desejo no lugar e no momento em que ele o cria. Ela 
preocupa-se com ele para que num segundo momento ele, o bebê, venha a
se preocupar com ela. Mas primeiro ele a “destrói”. Mas é porque ela 
sobrevive, ele pode vir a se preocupar com ela. Esse destaque é 
importante, porque Winnicott, assim como Freud, Klein e outros, evidencia
que o desejo de destruir, aniquilar, matar, fazer sofrer, faz parte do 
humano, mas para viver, para sobreviver, para que a vida prevaleça, este 
desejo, destrutivo, precisará estar sublimado, submetido a Eros, ou 
submetido à K, ao pensar e simbolizar, na teorização bioniana. Ou seja, a 
pulsão de morte existe em todos nós, ela em si não é o Mal. Ela 
simplesmente é. Ela é até necessária à vida. Mas para que prevaleçam os 
vínculos, a vida em sociedade, ela precisará estar intrincada, fundida com 
a pulsão de vida, submetida a ela e, subordinada a K, do processo de 
mentalização.  



É evidente que a partir do que foi dito até agora que a psicanálise 
sugere implicitamente uma ética necessária para que se constitua um 
sujeito humano criativo, vivo e gerador de vida: há que vincular-se, há que 
empatizar com as necessidades do outro, há que preocupar-se com o 
outro, há que transformar o bruto, o corporal, em pensamento, há que 
conter e transformar o ódio e vinculá-lo a Eros e submetê-lo a K. E Bion 
ainda acrescenta um outro elemento necessário ao crescimento mental, a 
verdade, o amor à verdade. A verdade – com todas a ressalvas que sempre
fazemos a este conceito – é entendida como o alimento da mente. A 
verdade como consenso entre consciente e inconsciente, entre os diversos 
sentidos e aquela construída entre os sujeitos e em consenso com suas 
percepções e sensações.

Faço um corte. Um rápido olhar sobre a cultura em que estamos 
imersos. Primeiro, no Brasil. Nunca vivemos de modo tão intenso o culto à 
destruição e à morte. Morte literal de sujeitos humanos, seja por racismo, 
por xenofobia, por homofobia, por negacionismo, por falta de empatia, 
por desumanidade. Diariamente presenciamos a destruição da natureza, 
da ciência, da cultura e de várias conquistas civilizatórias. Assistimos o 
renascimento de ideologias genocidas ao melhor estilo nazista e o 
desmonte de instituições construídas para assegurar o bem comum e a 
justiça. Do ponto de vista da ética, tranquilamente poder-se-ia dizer que 
estamos vivendo uma presença forte do Mal, do destrutivo, daquilo que 
atenta à vida, à saúde, ao conhecimento e à criatividade. Ou seja, além de 
estarmos vivendo a pandemia de um vírus que se mostrou extremamente 
letal e deixou um rastro de mortes, lutos e órfãos, nos coube também 
sofrer tudo isso no ambiente cultural acima mencionado. Não bastasse o 
vírus letal, nos coube também viver e assistir praticamente em tempo real 
outra forma do tanático que é uma guerra absurda, um verdadeiro 
massacre de um povo, de uma cultura, de uma construção civilizatória, na 
insana invasão da Ucrânia. 

Mas eu gostaria de acrescentar um outro vértice. Ademais do 
ambiente histórico-cultural brasileiro acima referido, estamos inseridos 
num ambiente cultural pós-moderno, globalizado, altamente tecnológico, 



de alto consumo, atravessado de várias maneiras pelas diversas mídias 
digitais, na cultura da imagem. 

Byung-Chul Han (2017), importante filósofo coreano radicado na 
Alemanha, professor na Universidade de Berlin, é autor de inúmeros livros 
sobre a sociedade contemporânea. Em seu livro A Topologia da Violência 
faz um relevante estudo sobre as formas em que a violência se organiza 
nas diversas culturas, em diferentes tempos históricos. Tanto na 
antiguidade como na Era Pré-Moderna a violência estava por todos os 
lados e o governante mantinha seu poder por meio de uma violência 
mortífera. Seus opositores, ou os que ameaçavam seu poder, eram 
sumariamente eliminados, quando não fisicamente torturados – embora 
ainda hoje assistamos esta forma de violência em regimes não 
democráticos. 

Na medida em que a civilização avança, a violência se desloca do 
físico para o psíquico, do visível para o invisível, atingindo o seu ápice na 
pós-modernidade onde, através da cyberguerra, a violência não só se 
viraliza, como o próprio agressor se torna invisível (Han, 2017) – embora 
siga existindo a brutalidade física movida pelo ódio racista ou xenofóbico, 
como temos assistido dramaticamente em tempo real na destruição brutal
de cidades inteiras ucranianas pelas bombas russas.  

Isso da violência invisível, em períodos de “paz”, parece até uma 
ironia que além deste agressor invisível mencionado por Han, hoje em 
dia tenhamos mais um agressor invisível, inimaginado pelo autor 
mencionado, muito mais letal, o corona vírus. 

De acordo com Han (2017), na atualidade temos o que ele denomina
o “sujeito do desempenho”. O sujeito de desempenho pós-moderno, a 
partir das relações de produção vigentes, lança-se a um projeto de 
desempenho que gradualmente o consome completamente, embora se 
associe a um sentimento – uma ilusão, eu diria – de liberdade. A exigência 
de desempenho, imposta a si mesmo, mas advinda da cultura de 
desempenho do sistema, faz com que o sujeito se autoexplore, o que 
paradoxalmente, se transforma em um valor. Na minha visão, se 
autoexplore, além das explorações reais existentes no sistema. Mas a 



consequência importante é que o sujeito do desempenho pós-moderno 
explora a si mesmo até chegar a consumir-se totalmente (burnout), e 
assim há o surgimento da autoagressividade que vai se intensificando e, 
não raro, leva ao suicídio (p. 25). E aqui temos a grande violência invisível 
da atualidade. O que aparece é o seu resultado final, o esgotamento ou 
até a morte do sujeito. A tese de Han é absolutamente compatível com a 
realidade que estamos vivendo onde a depressão e o suicídio atingem 
níveis preocupantes, já antes da pandemia do Covid19. Por exemplo, de 
acordo com a OMS a depressão diagnosticada atinge 4,4% da população 
mundial e no Brasil este número cresce para 5,8%. Em relação ao 
suicídio, os números são ainda mais alarmantes. No mundo, cerca de 
800.000 por ano pessoas tiram a sua vida. No Brasil, são mais de 12.000 
por ano e o mais chocante é que a grande maioria é entre jovens de 10 a 
29 anos. Nesta faixa, o aumento foi de 65% entre 10 e 14 anos e de 45% 
entre 15 e 19 anos! Seria pela falta de oportunidades e perspectivas 
numa sociedade onde o alto desempenho e o consumo são o grande 
valor? 

O sujeito da pós-modernidade, inserido no sistema de produção, 
principalmente de classe média e alta, visa não tanto a obediência como 
na modernidade, mas a liberdade e o prazer. Acima de tudo, espera obter 
prazer de seu trabalho e ouve sobretudo a si mesmo e não ao outro (Han, 
2017).  Entretanto, o libertar-se do outro lança o sujeito do desempenho à 
relação consigo mesmo, fechando-o num circuito narcisista (aqui 
novamente o narcisismo...), o que será responsável por inúmeras 
perturbações psíquicas. Este fechamento em si mesmo, de acordo com 
Han, causa uma crise de gratificação, pois não é possível gratificar a si 
mesmo na medida em que o reconhecimento e a gratificação ocorrem 
sempre na relação com o outro, nos laços com o outro, como sabemos 
desde as contribuições iniciais de Freud, mas também depois de Bion e 
Winnicott, principalmente, que estudaram o desenvolvimento humano 
desde uma perspectiva intersubjetiva.

Devido à perturbação da estrutura de gratificação o sujeito do 
desempenho se vê obrigado a produzir e a desempenhar cada vez mais até



chegar ao burnout ou à depressão, de acordo com Han, quando não ao 
suicídio. 

Então, concordo com Han quando afirma que o sujeito do 
desempenho é o sujeito da positividade em função da eliminação de 
inúmeras interdições para justamente aumentar o seu desempenho ao 
máximo – geralmente até o burnout -, mas é este excesso de 
positividade que se torna traumático pela impossibilidade de 
inconscientização adequada. 

Antes de encerrar este artigo, gostaria de debruçar-me sobre outro 
mal-estar invisível, viralizado, invasivo e disseminado na cultura atual, o 
que tem sido chamado de pós-verdade, e que também articula-se com o 
tema da ética. O fenômeno da pós-verdade e o das fake news assumiram 
uma dimensão desastrosa durante a pandemia no Brasil, mas não apenas 
no Brasil. Esse fenômeno atinge a todos indiscriminadamente, haja visto a 
disseminação dos dispositivos e mídias digitais. 

Pós-verdade foi considerada a palavra do ano pelo Oxford 
Dictionary em 2016 e se constitui no fenômeno no qual o sujeito passa a 
considerar verdadeiro aquilo que vem ao encontro do que ele pensa, sem a
preocupação de verificação se aquilo é verdadeiro ou falso, através dos 
vários sistemas de aferição da verdade que nos habitam. Por exemplo, a 
busca da verdade por correspondência de um enunciado com os fatos em 
si, é colocada em segundo plano, especialmente se uma determinada 
informação vem ao encontro de crenças e emoções de um grupo 
específico. Mais do que a perda do critério de verdade por 
correspondência, segundo Gadot, há uma perda da oscilação entre 
múltiplas formas de verdade que costumamos utilizar.

O problema torna-se preocupante quando a tendência do ser 
humano a julgar os fatos de acordo às suas percepções, passa a ser 
explorada pelos meios de comunicação midiáticos de massa para 
finalidades políticas, econômicas, sociais. Nestas situações os indivíduos 
passam a creditar em determinadas informações que podem não ter sido
verificadas em sua veracidade, mas isso não importa mais. Esse 
fenômeno tem pelos menos duas derivações. De um lado, observa-se que



as pessoas se identificam com as notícias - eventualmente verdadeiras, 
mas muitas vezes não - que melhor se adaptam a seus conceitos. Mas de 
outro, muito mais grave, determinados grupos identificados na sua 
forma de pensar pelos algoritmos das mídias sociais, passam a ser 
bombardeados com fake news, falsas notícias, com a finalidade a 
induzirem uma crença numa determinada “verdade”, falsa, manipulada, 
etc. Essa é, acredito, outra das grandes violências invisíveis da atualidade. 
A mente, as crenças do sujeito serem manipuladas de modo invisível, 
imperceptível.  E nós sabemos o quanto a “verdade” é importante para a 
saúde mental. 

Então, o que seria uma ética para o século XXI? No século XIX Freud 
lutou contra a cultura da repressão por identificar que ela estava na base 
das grandes neuroses. No alvorecer do século XXI, inspirado em Meltzer e 
Alain Finkielkraut, escrevendo sobre as relações de objeto virtuais, eu 
invoquei um elogio ao pudor e em defesa de um certo mistério necessário 
à simbolização por acreditar que o excesso de nudez, de pornografia e de 
imersão na cultura da imagem por vezes inibia os processos de 
simbolização. E acreditava – e ainda acredito – que a luta da psicanálise 
deveria se centrar em desafiar e enfrentar o rechaço ao simbólico. Hoje, 
acredito que devemos lutar, além do já mencionado anteriormente, por 
uma ética que inclua o respeito ao outro – de modo igualitário, todos os 
“outros” -, o cuidado com o outro, aos vínculos humanos, à empatia com 
os outros seres humanos, o respeito à vida e o amor à verdade possível, 
pois sabemos, como psicanalistas, o quanto tudo isso é necessário para 
que se subjetive um sujeito criativo, capaz de gerar vida e preservá-la e 
capaz de uma vida em sociedade. Enfim, devemos lutar por uma ética que 
garanta a sobrevivência física e psíquica dos seres humanos e por laços 
humanos que conduzam ao crescimento psíquico e não à coisificação e, 
portanto, destruição, do sujeito humano.
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