
Desafios da plateia 

NA ERA DO ESPETÁCULO, QUEIXAS DE DIFICULDADES DE SE 
EXPRESSAR EM GRUPO SÃO CADA VEZ MAIS COMUNS NA CLÍNICA 

Fa la r em público tem sido uma atividade cada vez mais 
estimulada nas escolas, na vida corporativa e nas situações 

sociais - e visto como exigência do investimento na sociabili-
dade do contato múltiplo e permanente. É possível que com 
o aumento da importância da fala pública também se tornem 
mais visíveis e preocupantes as dificuldades que a cercam. 
Dar aulas, apresentar intervenções, comentários e seminários 
são hoje atividades inerentes a uma nova forma de trabalho, 
mais compartilhada, flexível e com maior horizontalidade do 
processo decisório. É compreensível que a queixa clínica de 
que no momento de falar em público sobrevenham dificulda-
des corporais, impedimentos e embaraços tenha se tornado 
mais rotineira. Uma cultura que se organiza em estrutura de 
espetáculo cria dificuldades para aqueles a quem a privacidade 
é essencial. Por exemplo, no quadro clínico chamado mutismo 
seletivo, crianças e adolescentes - e mais raramente adultos 
- criam situações nas quais o falar se torna gradualmente 
prescindível, reduzido a poucas pessoas próximas. Dispositi-
vos digitais têm ajudado a sustentar tais quadros. 

Desde que Immanuel Kant, no século 18, definiu a auto-
nomia como uso público da razão, estabelecendo esse critério 
para distinguir a maioridade moral, ficou claro que se tornar 

sujeito envolve a capacidade 
de expressar-se. Ocorre que 
o uso da linguagem é condi-
cionado tanto por estruturas 
formais (cognitivas, sintá-
ticas, discursivas) quanto 
pela tomada de posição com 
relação a valores estéticos, 
culturais e identificatórios. 
Assumir a língua (que se im-
põe a nós) por meio da fala 
já é visto como definição da 
competência humanizante e 
desejante conferida pela lin-

guagem. Encontramos um exemplo de como o uso público da 
linguagem é cada vez mais fetichizado quando um texto didáti-
co emprega a expressão "oslivro" para discutira diferença entre 
oralidade e norma culta, e é atacado violentamente pelos que 
advogam a limpeza étnica da língua ensinada às crianças. Hoje, 
muitas produções neológicas são admitidas, mas ao mesmo 
tempo o falar público tornou-se perigoso, pois denuncia algo 
especial e involuntariamente revelador sobre nós pela forma 
como falamos. E o inibido verbal sabe disso. Na Inglaterra, por 
exemplo, é comum encontrar pessoas que forjam sotaques, 
pois sabem que isso pode ser decisivo para fechar negócios 
ou ser admitido em um emprego. O sotaque upper class é 
uma marca de origem e distinção social, eventualmente mais 
valiosa que a indumentária e as posses materiais. 

Freud argumentava que sintomas são "exagerações" de 
processos úteis e relevantes em outros contextos. As dificul-
dades de fala pública não são propriamente um sintoma, mas 
o que a psicanálise chama de inibição - a suspensão de um 
processo ou função. Esta evitação pode generalizar-se em uma 
atitude que empobrece as relações, obstruindo a capacidade 
de realização e oferecendo em troca apenas algum controle 
artificial da realidade. A inibição organiza-se como uma identifi-
cação, ou como um "sintoma envelhecido ou fora de contexto". 
Isso quer dizer que o problema pode não ser notado, pois a 
pessoa evita, contorna ou cria barreiras para não se expor a 
determinada situação. Se a culpa é o afeto central dos sintomas 
(propriamente ditos), a vergonha é típica da inibição, exigindo 
uma nítida separação entre o público e o privado. Em muitos 
casos, na dificuldade de colocar-se publicamente está em 
jogo uma espécie de defesa e lembrança veemente de nossa 
origem. Diante da impossibilidade, imaginária ou real, de 
fazer-se reconhecer por meio do lugar de onde veio, o sujeito 
escolhe retirar-se dojogo. Não é só um fracasso do desempenho 
discursivo; há também um sentido crítico contra a situação 
social em que a indeterminação da fronteira entre público e 
privado se torna cada vez mais nebulosa e precária. 
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