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GOLDENBERG, Ricardo. No Círculo Cínico ou Caro Lacan,
por que negar a Psicanálise aos canalhas?. Rio de Janeiro:
Relume Dumará, 2002. ISBN 8573162775.

Ricardo Goldenberg é um psicanalista
argentino, residente em São Paulo des-

de meados dos anos oitenta. É membro da
Associação Psicanalítica de Porto Alegre e
do Percurso Psicanalítico de Brasília. Mes-
tre em filosofia pela USP e doutor em Co-
municação e Semiótica pela PUC-SP, é au-
tor de ensaios e artigos em diversas publi-
cações especializadas em Psicanálise.

Este livro é de extrema relevância para
pensarmos uma determinada forma discur-
siva cada vez mais comum em nossa socie-
dade. O autor aponta um decréscimo dos
seguidores da ética kantiana, lembrando que
a máxima de “levar vantagem em tudo” está
cada vez mais vigente em nossa cultura.

Nessa obra, Goldenberg demonstra
que, como qualquer outro discurso, o que
ele denomina como “discurso do cínico”
determina a organização de vínculos em
que se forma nossa subjetividade.

A esse respeito valho-me de dois pro-
dutos culturais de grande circulação. Em
ambos os produtos noto acentuada preo-
cupação com uma certa ética baseada no
cinismo, muito em voga em nossos dias.
Importante notar que as éticas participam
da constituição das subjetividades. A Ética
foi recentemente inserida como disciplina
curricular nas escolas, fato que revela a
contemporaneidade dessa discussão. Nes-
se livro, o autor lembra que em uma escola
de classe média alta de Brasília foi convo-
cada uma reunião com os pais para discu-
tir se a educação das crianças deveria ser

voltada exclusivamente para o sucesso.
Como é apontado no texto de Goldenberg,
não é relevante se a direção da escola se-
gue ou não tal direcionamento. A simples
colocação do dilema “educar para ser ho-
nesto e fracassado ou educar para ser cor-
rupto e bem sucedido” seria impensável
algumas décadas atrás.

A música de Frejat – “Amor prá reco-
meçar” – tem sido executada com grande
freqüência nas rádios de todo o país. Ela
diz: “E que você descubra que rir é bom,
mas que rir de tudo é desespero”. Mais
adiante: “Eu desejo a você que ganhe di-
nheiro, pois é preciso viver também. E que
você diga a ele, pelo menos uma vez, quem
é dono de quem”.

Em No círculo cínico, Goldenberg pro-
põe um capítulo com um título curioso: “Con-
sumidores (consumidos)”. Nele, o autor rela-
ta um caso de um amigo que possui vários
produtos de grifes conhecidas e se ressente
por não conseguir desfrutar de nada. Discu-
tindo o caso, o autor traz um raciocínio base-
ado no “divórcio entre os valores libidinais e
os valores do eu”. A impossibilidade de usu-
fruir de um bem com alto valor libidinal indi-
ca que o compromisso narcisista com ele im-
pede seu consumo, na medida em que ele
nos realiza como falo. Na relação sujeito-
objeto, quem manda em quem?

Já no artigo “O risco adolescente: as
incertezas da passagem para a vida adul-
ta”, de Maria Rita Kehl (2000), recentemen-
te publicado em revista de grande circula-
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ção nacional, a autora constata que “esta-
mos com medo de nossos adolescentes”.
Kehl afirma que temos medo de nossos fi-
lhos, principalmente porque a desobediên-
cia civil, marca da adolescência, conduz a
“um tempo de incertezas” – um modo er-
rado de iniciar a vida adulta. Tememos as
drogas, a delinqüência e a marginalidade.
A vida adulta tem sido associada a vida pe-
rigosa – a infração das leis. Estaríamos di-
ante do império da razão cínica? Goldenberg
nos lembra da “lei do Gerson”, que nos con-
dena a ficar reduzidos aos nossos egos. So-
mente eu posso levar vantagem em tudo e,
mais ainda: às custas de algum otário.

Como antítese do cinismo, temos o que
Goldenberg denomina “o moralismo unila-
teral do bom moço”. Voltando ao artigo so-
bre adolescência, temos aqueles que en-
tram com enorme avidez no consumo, com
todo incentivo da família e dos meios de
comunicação. Meninas de doze anos se ves-
tem como “peruas”, com tamancos de sal-
to e cabelos pintados. Meninos de catorze
anos querem sair sozinhos de carro e fre-
qüentar casas noturnas. Alguns pais se sen-
tem aliviados com a escolha conservadora
de seus filhos. “Patricinhas” e “Maurici-
nhos” ingressam na vida adulta pela via do
consumo, mostrando uma enorme indife-
rença pela alteridade existente no mundo.

O interesse voltado para shoppings e
discotecas, ambientes “protegidos” das di-
ferenças, revela a mediocridade dessa op-
ção. Kehl, lembrando que a adolescência “é
um período de grande interesse pelo mun-
do”, ressalta o “desperdício existencial des-
sa escolha”. Talvez Frejat oferecesse seus

versos para nossos “adolescentes moralis-
tas”. Esses versos, em nossa concepção,
trazem consigo um Cinismo (kynismus) em
oposição ao cinismo (zynismus). Tal distin-
ção é uma importante contribuição trazida
por Goldenberg para refletirmos sobre as
expectativas extremas que construímos
sobre nossos jovens: caretas ou infratores.

Os Cínicos surgidos no século XVIII,
usam sua retórica para “criticar a cultura e
elogiar o retorno a natureza e o afastamento
da civilização”. Já o cínico em sua acepção
moderna, é o nome “de uma atitude que não
reconhece nada como sagrado e que insulta
os valores, sentimentos e o decoro provoca-
tivamente, com mordente sarcasmo”. En-
quanto o Cinismo é um jogo do espírito livre,
o discurso do cínico é fechado em si mesmo e
não responde a nenhum outro discurso, neu-
tralizando a incidência do desejo. Fechando
o acesso de nossos adolescentes à alteridade
– e, conseqüentemente, ao outro – não esta-
ríamos produzindo modernos cínicos?
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