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Resumo
A proposta deste trabalho é a discussão acerca da contemporaneidade e sua perspectiva 
de negar as alteridades inerentes às próprias subjetividades. Destaca-se as tentativas da 
sociedade de amenizar o mal-estar presente no laço social, mas que falham nessa 
função. O argumento é que o laço social é alimentado por um regime imaginário, isto é, 
ocorre uma prevalência de ideais. Entretanto, isso é causador de sofrimento psíquico e, 
com base numa leitura psicanalítica freudo-lacaniana, a reflexão gira em torno de que o 
Real não cessa de se inscrever. Nesse ponto, o traumático e a alteridade estão marcando 
a suposta segurança prometida na vida atual. A lógica segue o pensamento que no 
“sonho” já encontra-se o elemento traumático que remete o sujeito ao “acordar”, assim a 
cidade ideal de 'segurança' plena está para o sonho da mesma forma que os atentados, 
acidentes, catástrofes naturais estão como elementos traumáticos. Como consideração 
final, são nestes momentos que surgem as oportunidades para a ascensão do sujeito e a 
possibilidade de ressignificações. A aposta reside na ideia de que por mais que se tente 
amenizar ou calar o sofrimento psíquico, só aumenta-se o apagamento da subjetividade e 
é nesse ponto que o sujeito há de advir.
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The incidences of the Real in the safety of the City
Abstract

The objective of this work is to discuss the contemporaneity and its perspective of denying 
the subjectivity`s inner otherness. It is marked the society`s attempts to ease the psychic 
suffering that resides in social ties, but they all fails. The main argument is that the social 
tie is fed by an imaginary polity, what means that occurs a prevalence of ideals. However, 
that is generator of more psychic suffering and, based on freud-lacanian psychoanalysis, 
the discussion is guided by the idea that the Real don`t stop to register itself. At this point, 
the traumatic and the otherness are affecting the supposed safety in the present life. The 
logic follows the thought that in the “dream”  is already presented the traumatic element 
that reminds the subject to the “wake up”, therefore the ideal city, full of 'safety', is to the 
dream as the attacks, the accidents, the natural disasters are to the traumatic elements. 
As final thought, these are the moments that opportunities appears to the subjectivity`s 
ascension and the possibility of re-signification. The final bet is linked to the idea that if the 
bigger attempts of easing and shutting up the subject`s inner psychic suffering are, they 
only increase the fading of the subjectivity and it is at this point that the subject has to 
come for.
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