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Uma cultura que nos causa problemas  

Em seu famoso texto O mal-estar da cultura, Freud nos adverte que uma parcela de 

mal-estar estaria sempre presente em nossas vidas. A humanidade, em períodos arcaicos, 

para sair do estado de animalidade em que se encontrava e ingressar no reino da cultura, 

precisou limitar a expressão de suas pulsões agressivas e sexuais (Freud, 1913). Não se 

pode ter todas as mulheres, não se pode matar o pai. O ingresso na vida em sociedade, 

apesar de todos os seus benefícios, deixaria algo em nós como um difuso mal-estar, devido 

às renúncias pulsionais a que estamos submetidos (Freud, 1929). 

Toda uma tradição se constituiu na tentativa de entender como esse mal-estar 

estrutural se apresenta através de diferentes configurações, conforme a época ou o contexto 

analisados. Na contemporaneidade, vários autores (Birman, 1998; Bauman, 1999; Esteves, 

1999; Voltolini, 2014; Pereira, 2016) procuram diagnosticar essa especificidade, seja de 

forma mais ampla, enfocando algo como “o mal-estar na contemporaneidade”, seja em um 

contexto mais restrito como “o mal-estar docente”, “o mal-estar na escolarização” etc.  

Com um enfoque referenciado no século XX, Alexander Lowen (1993) postula que, 

no ocidente, fazemos parte de uma cultura narcísica, dirigida mais pelo ego do que pelo 

corpo e do que pelos sentimentos. O sujeito contemporâneo perseguiria metas de forma 

incessante, almejando, no horizonte de seus objetivos, uma vida de prazeres. Todavia, vive 

uma vida que exigiria, no presente, a recusa ao prazer. A solução de compromisso 

encontrada é buscar compensações eufóricas ou sucumbir, infelizmente, ao padecimento.  

Lowen fundamenta que nossa cultura está voltada aos ideais de performance e 

desempenho. A característica básica do comportamento narcísico seria o investimento na 

própria imagem em detrimento do self corporal e dos sentimentos. Tal endereçamento faz 

com que as pessoas com essa conduta sejam insensíveis às próprias necessidades na medida 

em que ficam alienadas à demanda do Grande Outro. O indivíduo não está identificado 
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com o corpo que tem, mas com a imagem de riqueza e prosperidade que gostaria de 

ostentar. Há, em decorrência, uma ansiedade latente em relação às partes da constituição 

corporal e psíquica que não se adequam ao que é idealizado.  

Assim, ao sacrificar os próprios sentimentos, o indivíduo funciona como um 

autômato, distanciado da realidade e dos valores humanos. Processo semelhante, em que há 

uma clivagem entre o “eu que sente” e o “eu que pensa” foi descrito anteriormente por 

Ferenczi (1932), de modo a salientar não só a repressão social geradora de recalques, mas 

também a desautorização da verdade da criança por um outro significativo para ela, 

produzindo um trauma ainda mais severo, com clivagens no ego. 

No caso do adulto, o compromisso irrestrito com a meta de vencer leva o sujeito a 

inibir sentimentos de vulnerabilidade, principalmente a tristeza e o medo. Escondendo-se 

atrás de uma fachada de invulnerabilidade, as pessoas se tornam controladoras, na tentativa 

de fazer com que a realidade se adeque às idealizações, numa ansiedade crescente que pode 

desencadear, de um lado, patologias do ato, de outro, uma fuga para depressão (vide Lacan, 

1962-3). 

Outro aspecto distintivo que queremos destacar da cultura narcísica é o sentimento 

de vergonha. Vertzman [et al.] (2012) relacionam este sentimento com manifestações 

sintomáticas de depressão e aspectos do narcisismo, uma vez que a maioria das pessoas não 

alcança as expectativas impostas numa sociedade narcísica. Os autores parecem indicar que 

na atualidade há um comportamento e um ideário social que procura levar seus integrantes 

ao extremo das exigências.  

 Camilo Venturi & Julio Verztman (2012) falam sobre uma verdadeira epidemia de 

timidez patológica, diagnosticada pela psiquiatria como transtorno de ansiedade social. Os 

autores se perguntam sobre o porquê de a exposição pública ser atualmente fonte de tão 

grande mal-estar. Eles trabalham com a hipótese de que o sentimento de vergonha de si 

emerge devido aos “novos rearranjos da relação entre o público e o privado com a cultura 

do espetáculo, a imposição crescente do consumo de bens, a revolução digital e a 

permanente necessidade de estimular os órgãos dos sentidos” (p.131-132). 

Num espectro parecido, Byung Chul Han (2018; 2021) entende que cada época traz 

como marca uma enfermidade característica. Para ele, com a passagem da Sociedade de 
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Controle (Deleuze, 1992) para a Sociedade de Desempenho, saímos do paradigma 

imunológico e entramos na massificação do positivo, em uma hiperatividade produtora de 

esgotamento. Tal processo se dá com o desenvolvimento de práticas do chamado 

psicopoder, cujas origens remontam à sociedade disciplinar. O que mais caracteriza o 

psicopoder é uma positividade da relação do sujeito com uma norma altamente elevada e 

sofisticada pela cultura virtual dos algoritmos que categorizam sujeitos por suas escolhas e 

imagens, persuadindo-os a naturalizar uma postura exibicionista insustentável para a 

grande maioria. Essa sociedade coloca no ator a responsabilidade por seu desempenho, 

aumentando a exigência do sujeito sobre si mesmo. Em certo sentido, cada indivíduo passa 

a ser senhor e escravo de si mesmo, em termos atuais, “cada qual deve ser o empresário de 

si mesmo”. O sistema agora estimula a iniciativa, os projetos e a motivação. Todavia, se a 

pessoa fracassar, certamente vai achar que o problema é seu. O reverso, para Han (2017), 

são os adoecimentos neuronais (tão cooptados pela indústria psicofarmacológica), pois a 

saturação da positividade numa cultura narcísica produz depressivos e fracassados. 

Se agruparmos alguns dos elementos apresentados até agora, veremos que autores 

parecem concordar que há atualmente uma hiperexigência sobre si e sobre os outros. Em 

contrapartida, esse excesso de exigências parece ocasionar uma vida desconectada com as 

necessidades de um corpo sensível; há, pois, uma ênfase exagerada na imagem, com 

consequentes dificuldades de expressões autênticas, principalmente as que revelem 

vulnerabilidades. Nesse contexto, o suposto fracasso é acompanhado do sentimento 

predominante de vergonha. 

Reflexos no campo educacional 

 Em nosso laboratório de pesquisas, nomeado Grupo Alteridade Psicanálise e 

Educação - GAP(E), temos abordado, na interface entre psicanálise e Educação, vários 

aspectos desse mal-estar contemporâneo, sobretudo em situações de sofrimento psíquico 

exacerbado, ou até, extremo.  Além das atividades docentes tradicionais, de ensino e 

pesquisa, construímos um projeto de extensão, Gato em Teto de Zinco Quente, em que 

promovemos o acolhimento de pessoas da comunidade acadêmica em estado de 

vulnerabilidade e sofrimento psíquico, em modalidades de escuta individual e grupal (para 

estudantes), além de consultorias para educadores da rede pública.  
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 Desse trabalho, apontamos, como um dos sintomas mais comuns, a inibição da fala 

dos estudantes como uma resultante dos sintomas do cansaço, da ansiedade, chegando à 

depressão, produzidos na cultura do desempenho. Já falávamos (Coelho & Arreguy, 2015) 

sobre a inibição da fala nas relações intersubjetivas entre professores e estudantes como 

algo simultâneo à aparição da vergonha e eclosão da ferida narcísica pela culpabilidade 

superegoica. No caso do acolhimento individual de estudantes, tentamos desconstruir uma 

narrativa depreciativa de si. A vergonha detectada na escuta está ligada a um sofrimento 

solitário e exacerbado, com repercussões nocivas para a vida acadêmica do estudante. 

Assim, os encontros de acolhimento, de algum modo, podem produzir um hiato nesse 

processo mórbido, ao se produzir o próprio estranhamento do sujeito para com esses ideais 

culturais superegoicos. 

 No acolhimento, também são comuns outros sofrimentos psíquicos, por vezes, mais 

intensos, ou até complementares ao sentimento de vergonha de si. É frequente 

encontrarmos, como queixa primária, uma “ansiedade intensa” ou “depressão”. Há, 

segundo os relatos, momentos mais agudos de crise de ansiedade, dificuldade para dormir, 

sintomas físicos etc. Uma preocupação com a performance parece ser a tônica para esses 

sujeitos. A lógica característica da Sociedade do desempenho (Han, 2017) descreve bem o 

efeito de esgotamento que atinge a vida desses estudantes.  

Já no contexto de sala de aula, são muitos os comportamentos característicos dessa 

autoexigência de ser um vencedor nos moldes do Capital. Com medo de errar, muitos 

alunos preferem não fazer uso da palavra, pois assim não correm o risco de “errar”. Outros 

se cobram possuir uma compreensão imediata e inequívoca dos textos. Muitos não são 

capazes nem mesmo de tirar dúvidas. Um número expressivo tem dificuldade de passar 

pelo processo laborioso da escrita acadêmica. São muitas as questões que envolvem o 

trabalho numa universidade e aquilo que dela pode refletir um modelo hierarquizante.  

Acreditamos, no entanto, que o professor atravessado pela psicanálise, o “professor 

que escuta” pode mudar em grande parte esse processo, seja em sala de aula, seja em 

projetos de acolhimento, tão importantes em tempos de pandemia e crise socioeconômica. 

Modalidades de escuta na interface da psicanálise e educação visam não só acolher os 

estudantes e educadores em sofrimento, mas também desconstruir certas falácias culturais 

desencadeadoras de psicopatologias, sobretudo, aquelas ligadas às fantasias subjetivas 
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quanto à meritocracia. O trabalho de acolhimento no seio da Universidade Pública - 

inspirado na escuta psicanalítica, numa micropolítica de resistência e numa postura crítica 

macropolítica - permite ao jovem em sofrimento reelaborar sua pertinência subjetiva e 

potencializar seu exercício de autonomia, para além de qualquer performance. 
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