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Encontros Maria Lucia Homem

‘Como é possível, na era da felicidade,
não ficar doente de tristeza?
Para analista, redes sociais impulsionam busca pela perfeição – mas há saída: “Ninguém está propriamente bem. E nunca foi problema não estar feliz o tempo todo”.
PAULO GIANDALIA/ESTADÃO

Para a psicanalista Maria Lucia Homem, o interesse em
assuntos do universo da psicanálise é cada vez maior. E
há uma razão clara para isso.
O ser humano, diz, está mais
aberto a se descobrir e enfrentar seus sofrimentos:
“As pessoas fazem análise e
não acham que são loucas
por causa disso. Isso é uma
revolução. O sujeito contemporâneo sabe onde buscar
ferramentas para se perguntar o que é a depressão, o
que é a loucura, a violência,
o racismo, a guerra”.
Segundo a analista lacaniana, formada pela USP e com
especialização no Collège International de Philosophie
da Universidade de Paris 8,
as redes sociais contribuem
para que vivamos em uma
espécie de Show de Truman
– em escala planetária. “Trata-se de um grande circo
contínuo, divertido, engraçado e feliz, um delírio. Isso
tem um custo. A clínica mostra isso claramente”, diz a
professora da Faap – que ministra curso, dia 16, sobre cinema e psicanálise na Casa
do Saber. Para ela, a psicanálise ajuda nesse processo
porque atua no “backstage”
e dá espaço para que os pacientes possam... falar. “Falar transforma uma pessoa.
Simples assim.”
Abaixo, os principais trechos da conversa com a coluna, na casa de Maria Lucia,
no bairro paulistano da Lapa.
● Existe uma curiosidade por
temas da psicanálise. Andrew
Solomon foi aplaudido de pé
na Flip e o suicídio de Robin
Williams, amplamente debatidos nas redes sociais. Há um
crescimento e uma popularização desse interesse?

te que eu poderia fazer do fenômeno. Entretanto, há um
rebote.
● Qual?

A gente não faz essa ritualização, por exemplo, do casamento ou dos aniversários
das crianças só como uma
forma de reflexão, de simbolizar as passagens. As pessoas “espetacularizam”, contratam o buffet x, as flores y,
o vestido não sei como,
transformam tudo em um
grande evento, por onde circula muito dinheiro. Depois, vêm a infelicidade e a
separação.
● Isso tem tudo a ver com as
redes sociais?

Sim, acredito que a lógica da
rede social é transformar o
seu ‘eu’ em várias imagens
postadas numa lousa chamada mural (Instagram). Ou em
um local chamado linha do
tempo (Facebook).
● E as pessoas só postam imagens felizes...

Isso anda junto. Quando a
gente trabalha com essas formas de apreender o mundo,
estamos falando em fazer
um Show de Truman (filme
protagonizado por Jim Carrey, que descobre que sua vida,
na verdade, é um programa de
TV) em escala planetária. É
um grande circo contínuo,
divertido, engraçado e feliz,
um delírio. Só que isso tem
um custo e a clínica mostra
isso. Claramente.
● E como a psicanálise ajuda nesse entendimento?

A psicanálise é uma ferramenta gigantesca, uma lupa. É como se a gente descobrisse uma
espécie de microscópio da alma. Para mim, isso é pedagógico. Triste, mas, ao mesmo tempo maravilhoso.

Sem sombra de dúvidas.
Freud foi uma figura importantíssima para fazer uma ● Percebe isso no consultório?
espécie de divulgação de Lógico. Um dos grandes prouma outra concepção de blemas da clínica contemporâsubjetividade. Hoje, qual- nea é uma “psicologização”
quer pessoa, em muitos dos pacientes. Eles já chegam
meios, conhece a palavra dizendo: Eu tenho um trauma
“inconsciente”. E também de infância” ou: “Eu tenho histermos como “ego”, “supe- tórico de abandono”. O pacienrego”, “ato fate chega com
lho”, “recaluma etiqueta. E aí
que”. São pala- “NOS FRUSTRA
você precisa desvras que já es- TENTAR TORNAR
montar isso para
tão em pleno O IMPOSSÍVEL
começar o procesuso. Então, nós
so analítico real.
podemos dizer POSSÍVEL”
É muito comum
que, inconsescutar “sou decientemente, somos todos pressivo”. E, na verdade, nós,
freudianos. Já estamos há profissionais, sabemos muito
cem anos sensíveis a nos ob- mais do que esse senso coservarmos de um ponto de mum a respeito da depressão.
vista mais sofisticado e menos ingênuo.
● O que, por exemplo?
Tem um texto que eu gosto da
Elisabeth Roudinesco (historia● Como assim?
Já não achamos que existem dora e psicanalista francesa)
forças transcendentais que que explica como a lógica da
guiam as nossas cabeças – is- nossa sociedade é depressiva,
so, claro, dentro de uma ou é – para ser mais precisa –
massa ocidental e intelectua- “depressivante”. Não tem colizada. As pessoas fazem aná- mo – em uma cultura pautada
lise e não acham que são lou- pelo ideal da felicidade – não
cas por causa disso. Isso é existir infelicidade. Vivemos
uma revolução. O sujeito na era do imperativo, do “be
contemporâneo vem com es- cool”, “be happy”. As pessoas
sa bagagem, ele sabe exata- têm de estar sempre se divermente onde buscar ferra- tindo, viajando, na distração,
mentas para fazer pergun- no delírio, no bliss. Mas a prótas a si próprio. Esse interes- pria definição do momento de
se é crescente. As pessoas se êxtase é aquilo que é raro – e
perguntam: o que é a depres- as pessoas transformam isso
são, o que é a loucura, a vio- em algo necessário. Existe
uma inversão muito clara. Quelência, o racismo, a guerra?

remos tornar o impossível possível. E nos frustramos por nos
sentirmos fracassados perante
esse ideal.
● Que ideal é esse?

Sei lá, meu primeiro milhão,
minha casa, meu casal lindo de
filhos. Então, a clínica nos mostra que existe um gap entre o
que a pessoa é e o que ela acha
que tem de ser; como ela acha
que deveria estar se sentindo e
como o outro espera que ela seja. As coisas ficam embaralhadas e o resultado é que se sofre
muito. Esta é uma das razões
que fazem com que as pessoas
tenham mais interesse a respeito desses assuntos. Porque ninguém está propriamente bem.
E nunca foi problema não estar feliz o tempo todo.
● Isso é um problema do nosso
momento histórico?

Com certeza. Não que a gente
não tenha tido ideais desde
sempre. Sempre houve melancolia – isso é retratado pelos
gregos. Mas uma coisa é retratar a melancolia como quadro
possível, outra coisa é colocar
a felicidade, o prazer e o entretenimento como obrigações
contínuas. Todas as estatísticas mostram que estamos em
uma epidemia de sintomas
mentais em que depressão, pânico e transtornos alimentares
são a ponta de lança. Como
não estar doente de tristeza na
era da felicidade? Como não estar doente de desemparo, de
medo, de pânico quando todas
as redes de amparo estão esgarçadas? O individualismo mata
os elos comunitários. É um paradigma que não tem como
não jogar o sujeito no desamparo. Os iguais são seus concorrentes e você tem de se desta-

car. Então, como é possível
não ter medo? Como o pânico,
a fobia, a fragilidade não vão
ser os sintomas básicos de um
era que só prega o ideal de força, potência e vitória? E como
não ter transtorno ou distúrbios com o corpo e com a imagem que se tem de si em um
universo que dita o tempo todo o corpo que você deve ter:
jovem, magro e belo?

você também está operando
em um real “hiperfetichizado”
do que seria o amor, o casamento, o casal, o comercial de
margarina. Exigimos muito do
outro – o mesmo tanto que exigimos de nós mesmos. Entretanto, os afetos, no meio disso,
pulsam – graças a Deus. E é justamente porque eles pulsam
que a gente acaba sofrendo. O
afeto não mente.

● As pessoas querem mandar
uma no corpo da outra?

● Mas há, hoje em dia, um resgate dos casamentos mais tradicionais, com cerimônias religiosas.

Sim, e isso é muito autoritário.
Quer maior autoritarismo do Isso é um aspecto interessanque o conceito de “humanos, te. Eu vejo que os rituais simnão envelhebólicos têm uma
çam” – sobretuimportância, mando mulheres? Vi- “HOJE, AS
tiveram um valor
vemos em uma MULHERES NÃO
simbólico, o peso
cultura que diz PODEM MAIS TER
da tradição – para
“tempo, não pasusar uma expresse”. Ora, isso é FILHOS EM PAZ”
são clichê. Aquilo
impossível. Enque sempre foi feitão, estamos numa luta ingló- to carrega um peso simbólico
ria, dando murro em ponta de que pode ser interessante.
faca com grandes preceitos da
vida. Como não sofrer? Como ● Como assim?
não ter uma forma de defesa Para além dessa leitura meio
psíquica com isso tudo?
superficial de que vivemos em
um momento de “caretização”
global. Acho que é mais com● E você acha que o amor e o caplexo do que isso. Eu ousaria
samento também sofrem com
colocar lenha na fogueira e diessa ‘superidealização’?
Claro. É interessante analisar zer que a gente pode olhar paas estatísticas do momento, ra trás e se perguntar: o que
mas cerca de metade das rela- posso aprender com quem vições termina em divórcio. As veu antes de mim? Enterrapessoas mais se desencontram mos os mortos, alguma sabedodo que se encontram. E ao se ria isso deve ter. É útil? A rigor
encontrarem – aquele encon- não sei se é. Mas talvez a gente
tro real mesmo, quando ‘bate precise desse ritual simbólico
o santo’, tem química, identifi- para elaborar a perda, a nossa
cação do inconsciente - não é própria consciência enquanto
tão óbvio, é mais raro, é quan- seres mortais. Então, eu quero
do você está muito à vontade acreditar que esse retorno pocom alguém e quer dar o seu de ter alguma sabedoria. “Rimelhor. Ainda assim, quando tualizar” as uniões ou os pachá tudo isso, é muito difícil tos pode ter alguma força, mas
manter essa sensação. Porque isso é a leitura mais interessan-

● De que forma?

Ouço o avesso disso. A clínica
é o backstage desse circo. Um
exemplo: as mulheres nem
podem mais ter filhos em
paz. Tem que pensar qual vai
ser a roupa, a foto, a lembrancinha. E o pós-parto é um momento difícil, como o período
da amamentação. Aí a pessoa
chora quatro meses sem parar, tem depressão pós-parto.
Não se pode nem sofrer e
nem envelhecer em paz.
● E o afeto, onde fica?

É o ponto crucial. Esse é o
nosso problema. Por que a
psicanálise funciona? Porque falar transforma uma
pessoa. Simples assim. E
por que isso acontece? Porque a fala, a linguagem e a
maneira de se expressar estão ligadas ao afeto. Isso é
uma das bases do que Freud
cifrou. A psicanálise funciona porque sentimos e falamos. E, se fazemos isso a
partir de uma posição apropriada, não tem como não
ter uma transformação e caminhar numa direção que te
leve a sofrer menos com o
que você mesmo causa a você. Quando chega um paciente na análise, normalmente é alguém que já está
desconfiado que aquilo que
ele sofre tem a ver com ele
mesmo. E existe essa vontade de saber o que é isso.
● Pode ser que a gente venha
a viver melhor?

Sim! E não digo isso de maneira ingênua, mas acho que
existe essa possibilidade,
mesmo com a nossa cultura
não favorecendo isso por si
só./ MARILIA NEUSTEIN

