
ENTRE A INFÂNCIA E A MATURIDADE

A psicanálise
diante da juventude
As formas de viver encontradas pelos jovens, na maneira original de se
vestir, de arrumar os cabelos, ou nas atitudes tomadas, são estratégias
para fazer frente à falta de solidez e de referência dos tempos atuais

Carmen Silvia Cervelatti
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"Entre o homem e o amor
Há a mulher,
Entre o homem e a mulher
Há um mundo,
Entre o homem e o mundo
Há um muro."
(Antoine Tudal, Paris en l'an 2000)

Os versos acima sintetizam o percur-
so que desenvolverei sobre a juventude e
a psicanálise. Na verdade, metaforizam a
condição humana, talvez por isso Lacan os
tenha citado em dois de seus textos, "Fun-
ção e campo da fala e da linguagem em
psicanálise" e "O saber do psicanalista".
Neles percebemos que entre dois termos,
que supostamente se complementariam,
entra um terceiro, fazendo barreira. Para
o homem poder amar é necessária a mu-
lher, para poder aceder a uma mulher há
um mundo que circula e para se deparar
com o real (outro nome para o muro) pre-
cisa estar no mundo.

A humanidade sempre quis conhecer o
que' está atrás do muro, não só por uma
questão de simples curiosidade, mas por-
que desta maneira algum conhecimento

se produz. Tanto é assim que as ciências
quando se servem disso para produzir o
conhecimento, inscrevendo no mundo
aquilo que estava "atrás do muro", dão um
sentido ao enigma. Apesar disso, o muro
não deixa de estar sempre lá, entre o ho-
mem e o mundo, preservando-o fora do
sentido, ou seja, há um real que nunca dei-
xa de ser real, esse é o real da psicanálise e
material para os poetas.

Quando se é jovem...
Entre a infância e a maturidade, an-

tes da maturidade, antes da maturidade
sexual, a forma imatura de um ser vivo...
Para a Assembléia Geral das Nações Uni-
das, acontece entre os 15 e os 24 anos; para
o Estatuto da Criança e do Adolescente,
entre 12 e 18 anos; para alguns, entre 16
e 29 anos...

Juventude é um termo que sempre se
prestou a vários aspectos imaginários:
rebeldia, ausência de responsabilidade,
alienação, vitalidade, liberdade, o futuro
da nação, revolução, idealismo, e assim
por diante. É padrão de estética, de con-
sumo, de moda (moda jovem). Parecer jo-



vem é uma mania, quando não se é mais
jovem. Enfim, no imaginário da cultura,
essa palavra é carregada de significações.
No entanto, o sentido de desorientação
persevera até os dias atuais, talvez tendo
como referência maior o desamparo fren-
te ao futuro.

Já a palavra adolescência faz mais su-
cesso hoje: está na boca dos pais, dos edu-
cadores, da mídia, da ciência, enfim, de
quase todos. Afinal, a que se deve a fama
que a adolescência tem em nossos dias? É
consenso que nessa fase da vida, tida como
problemática, algo excede, transborda,
manifestando-se em comportamentos e
fenômenos que promovem, no ambiente
em que o adolescente está inserido, uma
série de perturbações, especialmente entre
pais e educadores, que colecionam fracas-
sos e dificuldades em relação a eles. Crise,
transbordamento, perturbação são indí-
cios de uma especificidade dessa fase, para
uns mais, para outros menos. A difusão e a

notoriedade do termo e das consistências
a ele associadas se deveu, segundo alguns
estudiosos do assunto, ao discurso da ciên-
cia aliado ao capitalismo e seus imperati-
vos de consumo. Isto permite localizar a
disseminação do cultivo da adolescência
na cultura, principalmente no que diz
respeito à identificação ao grupo: todos
falam, vestem-se, divertem-se, escutam,
quase sempre, as mesmas músicas; enfim,
reina a identificação ao mesmo e a procura
da última novidade lançada, o que interes-
sa bastante ao mercado produtivo.

Em seus textos, Freud utilizou as pala-
vras "puberdade" em "Três ensaios sobre a
Teoria da Sexualidade" [1905] e "jovem"
em 'Algumas reflexões sobre a psicologia
do escolar" [ l9 l4 ] . Jacques Lacan escre-
veu um pequeno texto, porém complexo,
o "Prefácio a O despertar da primavera"
[1974], em que desenvolveu algumas con-
siderações a partir da peça homônima de
Frank Wedekind. Inúmeras elaborações

Juventude é um termo
que sempre se prestou
a vários aspectos
imaginários: rebeldia,
irresponsabilidade,
alienação, vitalidade,
liberdade...
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foram e continuam sendo desenvolvidas
ao redor do tema, baseadas no drama, pre-
sente nesta obra de 1891, dos jovens que
ao quererem fazer amor com as meninas
veem despertar seus sonhos. Essa obra,
anterior às-elaborações freudianas sobre a
sexualidade infantil, foi tema de uma das
famosas reuniões das quartas-feiras de
Freud com seus discípulos, em 1907.

Século 21, cem anos depois de Freud
e muitas décadas depois de Lacan. Algo
de novo na cultura? Certamente. É per-
ceptível que os ideais e a autoridade não
mais orientam a vida dos jovens. A época
vitoriana, repleta de atitudes repressivas
na conduta humana, sobretudo em rela-
ção ao sexo, funcionou como berço para a
formulação do mito edípico formulado por
Freud. Lacan, desde os anos 1940, já dizia
do fracasso do Édipo e da instância pater-

Século 21, cem anos depois de Freud, muitas

décadas depois de Lacan. Algo de novo na
cultura? Certamente. É perceptível que os ideais e

autoridade não orientam mais a vida dos jovens

na na sociedade moderna. Se analisarmos
o movimento da história da civilização hu-
mana neste contexto específico, é possível
perceber que o período chamado de "re-
pressão sexual" foi um campo fértil para
sua contestação através dos filhos daquela
geração — a revolução sexual; por sua vez,
os filhos dos pais da época da revolução
sexual sofrem hoje os efeitos da tônica
vigente na cultura daquele momento. Da
repressão à permissividade, o jovem atual
delata a falta de uma inscrição, se há ideal
ou autoridade, ela é fragilmente exercida.
Os fenômenos e os comportamentos da
juventude refletem este estado de coisas.

Tudo começa com a sexualidade
Tanto para Freud como para Lacan,

podemos dizer que adolescência e juven-
tude não são conceitos, diferentemente de
infância e puberdade, pois nestas "fases",
ou períodos da vida, acontecem operações
fundamentais na constituição da subjetivi-
dade humana. Na infância, desenvolve-se
a constituição propriamente dita, porém a

18 diferença entre masculino e feminino não

foi subjetivada e a pulsão sexual por ser au-
toerótica não está ligada a nenhum objeto.
Na puberdade haveria uma atualização de
escolhas objetais já delimitadas na infân-
cia, hetero ou homossexuais, junto com o
aparecimento de uma série de mudanças no
corpo. Esses desenvolvimentos podem ser
encontrados no texto "Três ensaios sobre a
Teoria da Sexualidade", de Freud. Para ele,
a vida sexual normal e seus desvios são de-
terminados pelas manifestações infantis da
sexualidade; portanto, na puberdade deve
acontecer uma subjetivação da diferença
entre os sexos e um endereçamento da pul-
são ao objeto sexual.

A divisão do objeto sexual, incestuoso
na infância, em duas correntes, uma terna
e outra sexual, exige do púbere um tra-
balho psíquico ímpar. A tarefa, deflagrada
pelo aparecimento dos caracteres sexuais
secundários, reside numa travessia destas
duas correntes: a corrente terna deverá
atualizar o amor filial, passando dos pri-
meiros objetos amorosos a novos objetos,
e pela corrente sexual a escolha do par-
ceiro sexual. "É como a conclusão de um
túnel cavado através de uma montanha, a
partir de dois lados", disse Freud. Os la-
dos se encontram? Unificam-se, ou algo
se conserva entre os dois?

A partir do complexo de castração e
após o período de latência, Freud diz que
a sexualidade ressurge, só que com um
acréscimo em relação à infantil. Com a se-
xualidade organizada ao redor do falo, re-
sultado da operação edípica, o sujeito de-
para-se com a possibilidade do ato sexual
e com o Outro sexo, como escreve Lacan;
essa a razão das infindáveis inquietações e
dúvidas: como, quando e o quê fazer?

Na puberdade, a escolha objetai será
refeita; o sonho, permeado pela promessa
de complementaridade, é rompido, e o jo-
vem desperta para essa realidade; mas em
vez de acontecer uma conjunção da sexua-
lidade e da genitalidade num novo objeto,
que não os pais, há uma disjunção, reedita-
da na busca da parceria com o Outro sexo,
enquanto que o possível do encontro amo-
roso entre parceiros heterogêneos traduz-
se em insucesso, desencontro, de interes-
ses, de desejos, de expectativas etc. Não
há harmonia, o encontro é sempre faltoso,
pois se depara com o real do sexo, ou seja,
com a impossibilidade de ser totalmente
recoberto. O como, o quando e o quê fa-



zer, tão inquietantes, principalmente para
a juventude, mostram que o encontro na
passagem pelo túnel é sempre interminá-
vel, há sempre um empecilho, nunca fica
pronta totalmente.

O despertar, um pesadelo?
Sonhamos para continuar dormindo.

Esse é um dos postulados freudianos, en-
contrado em A interpretação dos sonhos. O
inconsciente trabalha, pela via da elabo-
ração onírica, transformando, pelos meca-
nismos de condensação e deslocamento, as
representações recalcadas, que estariam
prontas para surgir na consciência e acor-
dar o sonhador, num conteúdo formado
de imagens e representações disfarçadas
por estes mesmos mecanismos — essa é a
condição do retorno do recalcado e possi-
bilidade da interpretação, quando um su-
jeito está no dispositivo psicanalítico. Isto
porque o inconsciente também trabalha
segundo a repetição, o retorno ao mesmo,
dando lugar a algo disruptivo. Dessa ma-
neira, há um rompimento da homeostase
e da cadeia de significantes da elaboração
onírica, acordando a pessoa. O que seria

sonho transforma-se em pesadelo, acor-
damos — um excesso, da ordem do fator
quantitativo, na teoria de Freud, e que La-
can chamou de gozo, um encontro com o
inassimilável, presente tanto no pesadelo
quanto no exercício da sexualidade.

Com a explosão hormonal da puber-
dade também acontece algo parecido, ir-
rompe alguma coisa de que as palavras
não dão conta no momento, exigindo uma
recolocação, uma reorientação de seus
sonhos. "Você está se tornando uma mu-
lher", "agora você é um homem", explica-
ções como estas não recobrem o buraco,
o furo que experimentam em sua subje-
tividade. Trata-se, mais do que tudo, da
eclosão do novo, e frente a isso o sujeito
não tem uma resposta pronta, prêt-à-por-
ter. Essa é a razão de as turbulências de
percurso serem o resultado desse furo do
sexual encontrado inicialmente na pu-
berdade, pois nenhum pai pode oferecer a
seu filho um saber sobre a relação entre
os sexos e nenhuma mãe pode ensinar o
que é ser mulher para a sua filha. Às vezes,
somente a possibilidade de um encontro
com o Outro sexo pode ser um pesadelo,

Um dos postulados
freudianos, de A

interpretação
dos sonhos, é:

sonhamos para
continuar dormindo
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"Por isso, além desta
vertente simbólica, o
Outro deve ser encarnado
por um ser vivo, de
carne e osso, para
acontecer o laço social"

©AnaTeixeira. Reprodução
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como vemos em tantos jovens, que adiam
esse encontro ou se jogam indiscriminada
e freneticamente nos jogos sexuais, com
muitos parceiros numa mesma noite.

O jovem tem então esta tarefa, de fazer
uma passagem, de elaborar esse resto que
resultou do encontro com o traumático,
sempre sexual, para Freud, com o impossí-
vel, para Lacan, e desenvolver uma parceria
com o Outro sexo.

A mal-dição do sexo
A impossibilidade de um saber no real

sobre a relação entre os sexos advém da
condição humana. Os animais, diferente-
mente dos homens, por serem seres ins-
tintivos, sabem o que devem fazer diante
do outro sexo. O instinto é um saber já
inscrito no organismo, fazendo da cópu-
la uma invariável porque há um padrão
determinado pela espécie. Variações são
observadas nos animais domesticados,
que mimetizam o homem, ou mesmo a
mudança de sexo em machos de algumas
espécies quando faltam fêmeas suficientes
para a preservação do grupo.

Nos seres falantes não há este saber a
priori, aprende-se. Não se sabe bem o que
fazer quando estão frente a frente, não se
sabe "naturalmente" o que complementa
os sexos, qual a devida proporção entre os
sexo*s. Se imaginarmos um casal de jovens
que cresceram sem nenhum contato com
a cultura, como o Bom Selvagem rous-

seauniano, eles supostamente poderiam
aprender quase tudo, poderiam descobrir
o mundo e o que fazer com suas próprias
necessidades, só não saberiam o que fazer
quando formassem um casal. Seres de de-
sejo, desejo esse que subverte a necessida-
de, somos sujeitos divididos pela intrusão
da linguagem no organismo; porém, nem
o simbólico nem mesmo o imaginário re-
cobrem o todo do falasser [termo lacania-
no para marcar a inscrição da linguagem
no corpo do ser humano], uma parte fica
exposta, fora da possibilidade de ganhar
sentido, fora do simbólico, instalando no
cerne do sujeito um fracasso, algo que
rateia, por mais explicações, fantasias e
ficções que se possa erigir para tentar re-
mediá-lo, para encontrar a justa medida
que responderia à eterna pergunta: o que
o Outro quer de mim?

Em O mal-estar na civilização (1929),
Freud postula que a renúncia à satisfação
é o preço pago pelo homem para entrar na
cultura, há uma antítese entre a sexualida-
de e a civilização. No capítulo IV, ele escre-
ve: "A descoberta feita pelo' homem de que
o amor sexual (genital) lhe proporcionava
as mais intensas experiências de satisfação,
fornecendo-lhe, na realidade, o protótipo de
toda felicidade, deve ter-lhe sugerido que
continuasse a buscar a satisfação da felici-
dade em sua vida seguindo o caminho das
relações sexuais e que tornasse o erotismo
genital o ponto central desta mesma vida".



Escultura da artista
francesa Louise
Bourgeois, denominada
Arco da histeria:
"A civilização
viabiliza sintomas"

A renúncia pulsional, o desvio dos objeti-
vos sexuais ou a inibição da finalidade se-
xual da pulsão constitui a base do processo
civilizatório. É claro que tal renúncia não
se dá impunemente; para Freud, ela deve
ser economicamente compensada para que
não se traduza em distúrbios, pois a pulsão
sempre busca a satisfação, é seu propósito e
sua vocação. Uma das saídas se dá pela for-
mação do sintoma, uma satisfação substi-
tutiva, um modo de obter satisfação frente
à defasagem instalada pela inserção do ser
na linguagem, ou frente à Castração, como
diria Freud.

Lacan faz uma leitura do "mal-estar na
civilização" freudiano usando a expressão "a
maldição sobre o sexo", no texto Televisão
(1973), implicando aí não uma promessa de
bem-estar e sim a impossibilidade de "bem-
dizer" sobre o sexo. Escrevi "mal-dição" para
incluir aí a linguagem, desde que para erigir-
se como ser falante, ou falasser, renuncia-se
a possibilidade de dois fazer um, renuncia-se
a satisfação autoerótica, instalando uma im-
possibilidade lógica, de haver um saber fazer
com o Outro sexo por não haver um par-
ceiro sexual "natural" para a espécie huma-
na. Os comportamentos apresentados pelo
jovem, que incomodam a tanta gente, suas
infindáveis incertezas são resultado da an-
gústia proveniente de um "tempo para com-
preender" o "instante de ver" do encontro,
sempre traumático, com o real do sexo da
puberdade, real porque se conserva sempre

fora da possibilidade de ganhar sentido e de
ser recoberto por identificações tanto sim-
bólicas quanto imaginárias. Disso resultam
sintomas e dificuldades no laço social, prova
do mal-estar na civilização.

Dois argumentos
para uma mesma função

O conceito de Outro em Lacan transita
entre duas vertentes. É um lugar simbó-
lico, o lugar do tesouro das frases e das
idéias já elaboradas, e tem um caráter abs-
trato, ou seja, conserva-se mais além do
individual, quase anônimo, pois mostra
sua presença naquilo a que todo ser falan-
te se refere em face das mensagens dirigi-
das aos seus semelhantes. Por isso, além
dessa vertente simbólica, o Outro deve
ser encarnado por um ser vivo, de carne e
osso, para acontecer o laço social.

A linguagem, além de sua articula-
ção ao inconsciente, é o meio pelo qual
abordamos a realidade, graças ao Outro.
Além de seres de linguagem somos seres
de gozo, em constante busca da satisfação
pulsional. Com a entrada na civilização,
com a entrada do Outro da linguagem,
produz-se uma perda de gozo. Essa perda
é ocasionada pela operação que na psica-
nálise chamamos de castração.

Como recuperar algo dessa perda, pa-
tente pelo advento da linguagem, da perda
da satisfação? Como bem-dizer o sexo? O
gozo primordial perdido, após a operação 21
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da castração, pode ser recuperado por uma
operação simbólica, que localiza, orienta
o gozo, antes caótico, desorganizado. O
falo dá um contorno ao caos inicial; para
Lacan, trata-se de uma função, operada
através da-castração que permite ao su-
jeito organizar simbolicamente o gozo e
encontrar satisfação a partir do Outro. O
falo é um instrumento com o qual se pode
lidar com a falta de um parceiro natural.

Para os dois sexos, lá onde falta um
saber sobre o sexo, no inconsciente, ins-
creve-se a função fálica. O falo é então o
referente comum para os sexos, masculino
e feminino, porém cada um deles sustenta-
rá e exercerá essa função de maneira dife-
rente. Não se trata de papéis imaginários,
nem de conceitos ou comportamentos es-
perados para o homem ou para a mulher.
O cortejar viril orienta o comportamen-
to do homem, por sua subjetividade estar
praticamente toda recoberta por essa fun-
ção, a fálica, o que permite tomá-los como
um conjunto; o mesmo não é válido para
a mulher, parte de sua subjetividade fica
fora desse referente, conserva-se fora des-
sa lógica, impedindo a universalização do
feminino. Por essa razão, Lacan fala que a
mulher, não-toda submetida à significação
fálica, somente pode possuir o homem, o
seu falo. O homem, "aquele que se vê ma-
cho sem saber o que fazer disto" segundo
Lacan (Seminário 20), aborda a mulher
através do objeto causa do desejo; às vezes
um pequeno detalhe no corpo da mulher
pode funcionar como condição para o ho-
mem se apaixonar. Essas são as maneiras
do homem e da mulher buscarem recupe-
rar a perda de gozo, pois o sexo biológico
por si mesmo não indica o parceiro a ne-
nhum dos indivíduos da espécie humana,
e mais, não é isso que faz com que dois
sujeitos se tornem parceiros.

O sintoma, desde Freud, é uma forma
de satisfação, um modo de obter gozo,
de responder à "não-relação sexual"; po-
rém o sintoma também se constitui num
envoltório formal, apresenta-se de uma
forma e possui um sentido inconsciente,
por esta razão ele torna-se decifrável pela
interpretação psicanalítica. Essa segunda
parte, por articular-se como uma lingua-
gem, depende do Outro, envolvendo assim
a dimensão da civilização ou da cultura.
Busca-se recuperar algo perdido, o objeto
primordial, para sempre perdido — isto se

dá através do Outro, fonte de eterna an-
gústia. Esse é o fundamento que, ao aliar
as dimensões do gozo, da satisfação pul-
sional, e do Outro da linguagem, faz do
sintoma o sustentáculo do saber-fazer pe-
rante o mal-estar da cultura e da existên-
cia de cada um no mundo.

Para a psicanálise lacaniana, quando
se estabelece uma parceria, ela é sempre
sintomática, pois o sintoma, além de obs-
táculo, é mediação, é o melhor a ser feito.
Nesse sentido, bem-dizer o sexo é esta-
belecer uma parceria com o Outro sexo,
cada um poder seduzir o parceiro a partir
da particularidade da posição feminina ou
masculina e de sua posição de sujeito.

O mal-estar na civilização atual
A civilização viabiliza sintomas. Na

outra face do sintoma, o sintoma enquan-
to obstáculo e sofrimento, existe uma in-
finidade deles que conservam uma proxi-
midade com a época em que se vive. Nos



manuais de classificação das doenças, o
DSM-IV e o CID-10, é possível ver a in-
cidência significativa de alguns sintomas
relacionados à sociedade capitalista ou às
sociedades industrializadas, como a ano-
rexia e a bulimia, por exemplo. Há um au-
mento considerável desses sintomas, es-
pecialmente em sociedades em que não há
rituais de passagem para a vida madura.

Giles Lipovetsky escreve em O crepús-
culo do dever (Le crépuscule du devoir, 1992):
"Desde a metade de nosso século, uma nova
regulação social dos valores morais se con-
figurou, e ela não se sustenta mais sobre o
que constituía o móvel mais importante do
ciclo anterior: o culto ao dever. [...] O 'É
preciso' cedeu lugar à encantação da felici-
dade; a obrigação categórica, à estimulação
dos sentidos; o interdito irrefutável, às re-
gulações à la carte".

O conceito de civilização em Freud
estava conectado às características vito-
rianas: uma sociedade que proibia falar,

totalmente apoiada na repressão sexual,
tendo no pai simbólico o fundamento da
interdição e da instalação da castração,
que restringia e normalizava o acesso ao
gozo, através do falo — o agente supere-
goico. No seminário El outro que No existe
y sus comitês de ética, Jacques-Alain Miller
comenta essa passagem: "Acreditou-se
que uma sociedade permissiva, no lugar
da repressiva, acabaria com a repressão
no sentido psicanalítico. No entanto, a
experiência histórica passada permite a
Lacan sustentar que isso não ocorre dessa
maneira, que é a repressão enquanto tal
que engendra a coerção social e que é em
vão esperar de uma sociedade permissiva
o desaparecimento da repressão".

Para Freud, o recalque não provém da
repressão e sim o contrário, por isso a so-
ciedade e a família foram criadas a partir do
recalque primário. Essa articulação foi de-
senvolvida por Lacan em Televisão a partir
da pergunta de Miller sobre o rumor exis-

Grafites são "marcas
sem sentido, mas que
delatam e identificam a
passagem de um jovem
ou de um grupo deles
naquele local"

23



ENTRE A INFÂNCIA
E A MATURIDADE

A psicanálise é "mais
uma das parcerias
possíveis, além da
parceria entre os sexos,
uma maneira de incluir
o Outro pelo amor
de transferência"

tente de que "se gozamos tão mal é porque
há repressão do sexo e a culpa é, primeiro,
da família e, segundo, da sociedade e, parti-
cularmente, do capitalismo". Segundo La-
can, a "gulodice com a qual [Freud] denota
o supereu é estrutural, não efeito da civili-
zação, mas 'mal-estar (sintoma) na civiliza-
ção'". E ainda: "Mesmo que as recordações
da repressão familiar não fossem verdadei-
ras, seria preciso inventá-las, e não se deixa
de fazê-lo. O mito é isso, a tentativa de dar
forma épica ao que se opera da estrutura".
Se transplantarmos essas afirmações para
o século 21, a época da globalização, da so-
ciedade líquida, conforme propõe o sociólo-
go Zygmunt Bauman, essas afirmações de
Lacan, ainda se sustentam?

A repressão não deixa de existir já que,
para os neuróticos, o recalque é originário,
isso é estrutural.

A gulodice do supereu é uma constan-
te. A oferta frenética dos objetos fabrica-
dos pela ciência e pelo capitalismo incita
ao consumo na medida em que viabiliza
a compra, uma maneira de distribuir o
gozo; adquirir, consumir sempre mais,
compulsivamente, traduz a gulodice do
supereu por seu viés imperativo: goza!

Vemos assim uma transposição do supe-
reu freudiano (o proibido, o dever e a cul-
pabilidade), onde incidia sobre o pai uma
função repressora e sublimatória, para o
supereu lacaniano, que o além do Édipo se
traduz num imperativo de gozo, o que não
deixa de ser uma leitura do supereu freu-
diano, especialmente a partir de "Totem e
tabu" — o acesso ao gozo se daria com o
assassinato do pai primevo — outro mito
proposto por Freud.

Atualmente, prevalece a identificação
imaginária à simbólica, o direito e o em-
puxo ao novo, a imersão nos semblantes
(aparências) a despeito da referência pa-
terna, um declínio dos ideais e da autori-
dade, que angustiaram tanto a juventude
das gerações passadas. A busca da esta-
bilidade familiar, financeira, nas relações
interpessoais e de trabalho, hoje é subs-
tituída por errância e desorientação, não
há mais uma referência para sustentar o
desejo. A busca desenfreada do objeto,
caracterizada pelo objeto de consumo,
que traz uma satisfação imediata, torna-
se generalizada e sem limite.

E mais: é perceptível um movimento
mais global da civilização, um hedonismo de



massa, reino do acesso ao gozo a mais para
todos, objetos prontos a serem consumidos.

Se pudéssemos falar de uma grande
neurose contemporânea, segundo Miller,
ela teria como principal determinação a
inexistência do Outro, condenando o su-
jeito a sair à caça do mais-gozar, termo
este que Lacan retirou da mais-valia de
Marx. Proliferam-se sintomas como a to-
xicomania, a bulimia, a obesidade mórbida,
a compulsão ao jogo, ao sexo, à internet,
às compras, às academias de ginástica etc.
- puro exercício do automático da pulsão,
compulsão que tem como determinante
um real excluído do simbólico, ou seja,
sintomas que não se endereçam ao Outro,
modos de gozar que dispensam o Outro,
num circuito autoerótico.

A juventude e suas invenções
Em O amor líquido: sobre a fragilidade dos

laços humanos, Bauman analisa os relacio-
namentos na pós-modernidade: buscam-se
"relacionamentos de bolso", são procura-
dos quando e como se quer e depois são
guardados ou descartados, evitando-se o
compromisso e a responsabilidade; são "re-
lações virtuais", da mesma maneira com
que se conecta, se desconecta, simplesmen-
te. Ele cita um jovem de 28 anos que, numa
entrevista sobre o aumento da popularida-
de do namoro pela internet, apontou a van-
tagem da relação virtual: "Sempre se pode
apertar a tecla de deletar". Apaixona-se e
desapaixona-se com a mesma facilidade,
basta inserir ou deletar.

Além dos relacionamentos, observam-
se outros fenômenos pós-modernos mais
ligados ao corpo, a inserção de marcas no
próprio corpo feita pelos jovens, como
tatuagens, piercings, plásticas, implantes.
Para enfeitar, dar formas diferentes, mu-
dar as formas, essas marcas podem servir
para apaziguar a turbulência que experi-
mentam nessa fase da vida, numa tenta-
tiva de fazer alguma inscrição do desejo.
Marcas também são feitas nos muros e
prédios das cidades, marcas sem sentido,
mas que delatam e identificam a passa-
gem de um jovem ou de um grupo deles
naquele local.

As formas de viver encontradas pelos
jovens, seja na maneira original de se ves-
tir, de arrumar os cabelos, ou nas atitudes
tomadas, são estratégias para fazer frente
a essa falta de solidez e de referência dos

tempos atuais. Festas raves, grupos de
rap, esportes radicais, baladas de música
eletrônica são algumas das formas que
eles encontraram de fazer laço social.

Estes são exemplos de invenções, se-
melhantes ao sintoma enquanto mediação,
feitas pelos jovens da sociedade contem-
porânea, pós-moderna, pós-edípica para
defender-se do real, impossível de ser to-
talmente recoberto pelas ofertas da civi-
lização, exigindo metonimicamente, num
movimento constante, novas invenções.

Se atualmente o sujeito é bem mais
light, de pouca consistência, mais sujeito às
intempéries do movimento civilizatório, ele
deve estar sempre de prontidão para aten-
der à voracidade do imperativo do supereu.
O "para todos" do empuxo ao consumo e do

Como escreve Bauman, os "relacionamentos de

bolso" são característicos da pós-modernidade:

procurados e descartados quando e como se quer,

neles evita-se o compromisso e a responsabilidade

acesso ao gozo autoerótico maltrata a parti-
cularidade e a diferença da posição subjeti-
va, do desejo que é próprio a cada um.

O psicanalista deve estar atento ao
movimento civilizatório, sua prática está
intimamente interligada à época em que
ele está inserido. A psicanálise não pode
estar à mercê da nostalgia dos bons cos-
tumes e da orientação que o pai simbó-
lico oferecia, nem visar à retificação do
mal-estar atual através do bem-estar,
oferecendo soluções prontas. Os sinto-
mas atuais são legíveis para a psicanálise,
o psicanalista acolhe esses sintomas, iné-
ditos ou não na civilização, para que a an-
gústia dos sujeitos possa ancorar-se em
algum saber, muito mais num saber-fazer
a partir da particularidade do sintoma de
cada um. Essa é mais uma das parcerias
possíveis, além da parceria entre os se-
xos, uma maneira de incluir o Outro pelo
amor de transferência.
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