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RESUMO 
O artigo analisa a promoção exagerada da autoestima como forma de se atingir prosperidade em todos os 

setores da sociedade contemporânea. A partir dessa constatação, faz-se uma relação com a estrutura 

clínica da paranóia, em Jacques Lacan, destacando que o brilhantismo e a liderança do paranóico se 

transformaram no ideal do eu neocapitalista. Defende-se que o hasteamento dessa bandeira narcisista só 

leva à negação do sujeito e do simbólico, subjugando o laço social às demandas delirantes do mercado. 
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ABSTRACT 

The article analyses the exaggerated promotion of self-esteem as a way to achieve prosperity in all sectors 

of contemporary society. From this observation, a relationship with the clinical structure of paranoia in 

Jacques Lacan is established, emphasizing that the brilliance and leadership of the paranoid is 

transformed in the ideal of the neo-capitalist self. The argument is that the raising of this narcissistic flag 

leads only to the denial of the subject and the symbolic, overbearing social bonds to the delusional 

demands of the market. 
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 “Eu, meu melhor amigo”. Esse é o título de uma matéria da revista Veja 

(ZAKABI, 04.07.2007) que elege a autoestima como a melhor aliada do sucesso pessoal e 

profissional da atualidade. Na verdade, mais uma entre tantas publicações enaltecedoras 

desse ‘sistema imunológico emocional’ (id, ibid), tão badalado no contemporâneo. Para 

os especialistas dos manuais de autoajuda, nada é tão importante na busca por ficar rico 

em pouco tempo, atrair o grande amor ou galgar degraus na carreira quanto valorizar a 

si mesmo. Nesse sentido, ter baixa ou elevada autoestima, depende do “foco” onde cada 

um concentra seus julgamentos sobre si. Segundo a matéria da Veja, um estudo 

publicado pela Associação Americana de Psicologia concluiu que “alardear o próprio 

sucesso ajuda a reforçar a autoconfiança e a elevar a autoestima, neutralizando 

pensamentos de autodepreciação.” (id, ibid).  

Esse culto à exacerbação do amor próprio vem acompanhado, atualmente, de 

uma convicção de que “somos aquilo que decidimos ser”. É o que defende, por 

exemplo, o consultor Ismael Gonçalves, no seu artigo O segredo do sucesso é ser feliz. 

No texto, Gonçalves declara: “Se você diz que irá conseguir, você está certo. Se você 

diz que não irá conseguir, você também está certo. Porque quem decide se algo dará 

certo ou não é você! As limitações estão apenas na sua mente.” (GONÇALVES, 2010).  
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Portanto, o modelo humano proposto na contemporaneidade é caracterizado por um 

sujeito ‘senhor de si’, capaz de determinar o seu destino e decretar a sua prosperidade, 

via autodomínio. Por isso mesmo, um sujeito que tem por obrigação ser feliz e bem 

sucedido, já que esta dádiva, como sinaliza Freire Filho, não está mais vinculada à 

“cortesia dos deuses, ao árduo esforço coletivo, à sorte, à recompensa final por uma 

vida virtuosa ou até mesmo às ações de responsabilidade do Estado” (2010, p. 13-15).  

Ao contrário, a vida feliz e bem sucedida se compõe por um projeto de 

engenharia individual, apoiado por especialistas em “reprogramação da mente”, 

“turbinagem cerebral” e “retoques na aparência” que dotam o mundo contemporâneo de 

indivíduos que, como canta o poeta, “acham feio o que não é espelho” (Caetano Veloso, 

“Sampa”). Para Birman, tal projeto vem dando corpo a uma sociedade onde cada um deve 

agir como se fosse uma pequena ‘empresa neoliberal’ (2010, p. 37), lutando pelos seus 

interesses, feliz a qualquer prova, competitivo, consumista e performático. Assim sendo, 

o império do eu inaugura novas formas de ortopedia do Ideal unindo ciência, 

tecnologia e capitalismo a partir das demandas mercadológicas. Mas a campanha 

desvairada pela promoção desse “eu pós-moderno” acontece inevitavelmente junto à 

negação do sujeito, do simbólico e do laço social. O que faz com que o mal estar de 

agora não provenha mais da neurotização e sim de um narcisismo exorbitante. Não seria 

esse o modelo de uma sociedade paranóica, em que todos precisam acreditar no engodo 

de que são o máximo, fixando-se na estátua imponente do imaginário? Vale a pena, 

então, debruçarmo-nos sobre essa analogia. 

Dentro das estruturas clínicas trabalhadas por Lacan, em seu retorno a Freud, a 

paranóia é um tipo de psicose em que a paradigmática encontra-se no delírio. O sujeito 

foraclui o ‘Nome-do-Pai’ e fica apegado ao ‘Desejo da Mãe’. Consequentemente, sem a 

função da barra paterna e mergulhado no desejo materno, o paranóico leva a sua 

existência se sentido o máximo; eis a origem de sua tão elevada autoestima. É verdade 

que, de um modo geral, todos nós em criança, fomos príncipes e princesas da mamãe! 

Mas tão logo a lei do pai começou a operar nos ficou claro que éramos os ‘ilustríssimos’ 

da mamãe, mas nem sempre e nem tanto. O paranóico, na sua certeza delirante acredita 

ser aquele príncipe, ou imperador, ou profeta, ou super homem que um dia a mãe 

desejou que ele fosse.  

A paranóia, assim como a neurose obsessiva, é uma patologia intelectual. O 

sujeito sofre dos pensamentos (RIBEIRO, 2003, p.16). Contudo, no mundo contemporâneo, 

o paranóico – por ser alguém brilhante, sedutor, inteligente, líder, por carregar 
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multidões, por saber certo e errado, por ser super dotado de razão e desenvolver 

raciocínios perfeitos (ainda que partindo de premissas delirantes) - deixou de ser 

considerado um doente para se transformar no ideal do eu neocapitalista. Diferente do 

“pobre” neurótico obsessivo que quer ser o máximo - mas passa a maior parte do tempo 

se sentindo, no fundo, desprezível – o paranóico não tem dúvida: ele é o máximo, o 

tempo todo! Portanto, se há recriminação ou culpa, isso é sempre um problema do 

outro. O supereu do paranóico está exteriorizado em seus semelhantes; base de seu 

delírio de perseguição. 

Por tudo isso Lacan afirma, em seu Seminário R.S.I., que “a paranóia é um grude 

no imaginário, um caso de congelamento de um desejo” (08.04.1974, p. 57). Nesse caso, do 

desejo da mãe. Logo, estar preso a esse ideal, a essa imagem especular é viver na 

alienação. Afinal, vale lembrar que o acontece com Narciso, no mito, é que todos se 

apaixonam pela sua beleza; inclusive ele. Narciso se apaixona pela própria imagem 

como se fosse outro. Apaixona-se por essa imagem, que é o seu objeto de desejo. 

Apaixona-se pela própria imagem sem se reconhecer. É esse ‘não reconhecimento’ que 

leva Narciso ao seu fim. Narciso é, portanto, encantamento e morte.  

Significa dizer que estando “grudado” no imaginário, que se forma a partir do 

júbilo dessa imagem do espelho e da confirmação no apoio do outro, esse eu narcísico 

se mostra amoroso e, ao mesmo tempo, agressivo. Amoroso porque a imagem do eu 

está relacionada à imagem do semelhante. Agressivo porque, à medida que esse 

semelhante o contraria, esse mesmo eu passa a odiá-lo. Viver na paranóia é, por 

conseguinte, viver na ameaça e na agressividade. 

Retomando o nosso olhar para a sociedade contemporânea e, entendendo que o 

que se exige do homem dito ‘pós-moderno’ é o contentamento full time, assentado na 

elevada autoestima, podemos afirmar que hoje estilhaços paranóicos nos cercam por 

todos os lados. Farpas psicóticas que nos chegam em forma de mandatos 

mercadológicos e que nos espetam como aguilhões, nos recriminado e denunciando que 

não podemos mais ser falhos, faltosos e trôpegos. Em outros termos, nos dizendo que a 

insegurança e a divisão da neurose não são mais bem vistas. Por trás dessa campanha 

em prol do narcisismo desenfreado estão o consumismo e a competitividade que movem 

a tríade “ciência-capitalismo-tecnologia”.  

Nessa nova ordem, propaga-se ilusoriamente que o gozo é possível e alcançável. 

Basta fazer a ‘coisa’ correta: ser magérrimo, alto, rico, lindo, bem sucedido... Estes 

triunfarão porque terão o carro que produz o gozo certo, a marca que produz o gozo 
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certo, a autoestima que produz o gozo certo. Contudo, bem sabemos que esse gozo 

absoluto estará sempre fora da perspectiva e o que fica é apenas a compulsão à 

repetição. Como preço do novo mal estar, Ana Maria Rodrigues da Costa aponta os 

casos das modelos anoréxicas, das belas adormecidas em coma por conseqüência das 

lipoaspirações, os queloides deixados nos corpos saídos de cirurgias plásticas, os 

atentados terroristas, os governos paralelos de chefes do tráfico, os heróis bandidos da 

polícia e da política (COSTA apud GEREZ-AMBERTÍN, 2009, p.12). Ou seja, tudo aquilo que 

mostra que onde há degradação da lei ou tratamento do real pelo ideal, haverá o 

comparecimento de alguma forma de violência (id, ibid). 

É neste ponto de nossa reflexão, em que se fala do confronto entre o real e o 

ideal, que devemos lembrar e destacar o papel do simbólico enquanto o registro do nó 

borromeano que possibilita a coexistência dos contrários, substituindo o exclusivismo 

do ‘ou’ pela adição do ‘e’. Sem o simbólico, ficamos absorvidos pelo trauma do real ou 

aprisionados na ortopedia do imaginário. Com o simbólico temos um lugar enquanto 

sujeitos – lugar do “ser e não ser”. É com esse sujeito – barrado, dividido, ambivalente 

e que se coloca na posição daquele que ignora - que a psicanálise opera, promovendo a 

mediação entre a imagem do eu (vinculada ao imaginário) e o seu déficit original-

estrutural (oriundo do real). Lacan já avisara que sem a mediação da fala e do mundo do 

símbolo a função humana se esgotaria na destruição do outro como tal (2009 [1953-54], p. 

225).  

 Na psicanálise, esse declínio imaginário do mundo, esse crepúsculo que, para 

Lacan (2009 [1953-54], p. 302), beira uma experiência limite à despersonalização, é na 

verdade, aquilo que constitui o próprio sujeito em análise. Pois é o que abre a 

possibilidade a um despertar. Esse despertar é um desejo que se reconhece. Sendo a ética 

da psicanálise a ética do desejo – e, por excelência, do desejo de despertar, como aponta 

Coutinho Jorge - o que cabe à experiência analítica é justamente levar o sujeito a ter 

acesso aos significantes fundadores de sua história e originários de sua própria 

constituição. Isso torna presente a face estranha de tudo o que, até então, lhe era familiar 

(COUTINHO JORGE, 2011, p. 153). 

 Depois da irrupção desse desconhecido um novo sonho começa. Não tem jeito, 

como dizia Lacan, estaremos sempre grudados no sentido. Mas como lembra Pigozzi, 

“o destino humano é despertar de quando em quando, nos raros momentos de graça que 

nos permitem sonhar um novo sonho, um novo sentido” (2011, p. 63). Com isso, valoriza-

se a vertente criativa da pulsão de morte, que nos impele à reconstrução, transformando, 
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como diz Coutinho Jorge, “a prisão domiciliar da fantasia num domicílio do desejo” 

(2011, p. 153). Esse é o caminho para a responsabilização do sujeito e, consequentemente, 

a via de resolução para esse modelo social vigente, tão alienante e tão infantilizado.  

 Para tanto, precisamos mais e mais da psicanálise no contemporâneo. E, por 

isso, nossa proposta aqui é fazer um apelo para que ela continue a trabalhar em prol 

desse sujeito do inconsciente; para que continue a nos advertir que o desejo é o operador 

da vida, e não a autoestima, a performance, as promessas utópicas de felicidade, os 

recursos estéticos ou neurocientíficos. Esses apelos até podem compor o cenário da vida 

contemporânea, contudo, enquanto estiverem grudados na idéia do júbilo especular só 

contribuirão com o aumento do mal estar na cultura, fazendo com que a roleta 

‘rivalitária’ entre indivíduos (e não sujeitos) transforme o espaço social unicamente em 

mercado. Sabemos que a bandeira narcisista está hasteada e que todos são impelidos a 

cantar “Eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim” (Banda Ultraje a Rigor, anos 

80). No entanto, não podemos desistir dessa outra aspiração, mesmo num mundo tão 

narcotizado pelo adormecimento. A esse respeito, Denise Maurano (2011, p. 150) lembra 

que “resta-nos um trabalho de resistência, um trabalho que faz flores brotarem na pedra, 

despertando possíveis primaveras”. Cremos que é isso que nos move. Cremos que é por 

isso que estamos aqui. 
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