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O clamor dos sexos: a juventude na tela de Elia Kasan e no real psicanalítico. 

 

Ilka Franco Ferrari1 

 

A partir da obra que Freud deixou, não é difícil concluir que se vive em uma 

época diferente daquela do início da Psicanálise. Quanto a isso parece não haver 

discordância no meio psicanalítico, marcado por diferentes escolas. Essa certeza é 

tamanha que tem sido comum o uso da expressão “sintomas contemporâneos”, para 

marcar as novas formas de manifestações sintomáticas. 

O filme Clamor dos sexos, do diretor Elia Kasan, é um bom caminho para 

que se possa abordar as diferenças nos modos de vida, modos da era freudiana e 

atuais, principalmente no que se refere às questões próprias aos jovens dessas 

épocas. Não se trata de fazer uma análise clínica dos personagens e, muito menos, 

de analisar o diretor por meio da obra. Sobre esses cuidados Freud já advertia, em 

18972, pois uma obra é construída graças a uma experiência singular que não é 

conhecida o suficiente para que se ouse tratá-la como caso clínico. Além do mais, 

não se faz análise de sujeito algum em sua ausência, ainda que perante sua obra.  

É bem verdade que se vive a “tentação” da análise e, muitas vezes, ela é 

feita, já que nas obras - dos escritores, atores, diretores, pintores, ou seja, dos 

inventores criativos - são representados aspectos universais constitutivos da 

subjetividade humana com os quais, sabendo ou não, cada qual pode se identificar. 

Pode acontecer, então, o que Pacheco3 escreve: “somos lidos pelo escrito, pelo 

                                                
1 Ilka Franco Ferrari é Doutora em Psicologia pela Universidade de Barcelona (UB),  

professora no curso de graduação e mestrado em Psicologia do Instituto de Psicologia da 
PUC Minas, participa do estágio supervisionado no Hospital Galba Velloso, é membro do 
Colegiado do Mestrado em Psicologia e do Comitê de Ética da PUC Minas e aderente da 
Escola Brasileira de Psicanálise (MG). 
 

 
2 FREUD, Sigmund. Escritores criativos e devaneios. In: FREUD, Sigmund. Obras 

Completas. Rio de Janeiro: Imago, v. IX, p. 147-158. 

 
3 PACHECO, Lilany. Atividades preparatórias da “X Jornada da EBP Minas”. Jovens 

on-line, Boletim da X Jornada, n. 4, 20/10/04 (difundido na Internet por EBP-VEREDAS, lista 

eletrônica da Escola Brasileira de Psicanálise). 
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texto do Outro, somos assistidos pelo filme”. Clamor dos sexos será, desta forma, 

nada mais que uma referência para situar modos de vida distintos, a partir das 

contribuições da Psicanálise. 

Sobre o “ser assistido pelo filme”, citado anteriormente, vale dizer que é 

comum escutar as pessoas se referirem a Clamor dos sexos como um belo e triste 

filme. Belo e triste porque toca, diretamente, nas dificuldades da experiência 

amorosa, próprias da luta dos sujeitos para encontrarem um modo de inscrição no 

Outro, um lugar no desejo do Outro. Experiência de todos os sujeitos e que não é 

sem conseqüências para sujeito algum. 

O título do filme, em português, e seu início com o encontro dos corpos de 

Bud e Deanie, em romântico cenário da cachoeira, já acusando um sofrimento, 

montam um cenário em que o espectador se depara com o fato de que não importa 

a época, a sexualidade é uma questão que se impõe aos sujeitos. Nela há 

dificuldade de saber o que fazer, há ausência de um saber a priori. É exatamente 

essa situação de dificuldade de saber o que fazer, relativa ao sexo, que os 

psicanalistas lacanianos têm chamado de “inexistência da relação sexual”, ou, 

dizendo de outra forma, que a relação sexual “não existe”. Bud e Deanie têm frases 

em que dizem, claramente, que não agüentam mais “isso”, expressam a sensação 

de que “há um problema” e não sabem o que fazer com ele. Há, entre Bud e Deanie, 

verdadeiros diálogos nos quais expressam que os recursos simbólicos de que 

dispunham, até então, não funcionavam mais, que o saber que vem do Outro falha, 

que falham os saberes enciclopédicos. A falta de saber, no real, gera angústia. 

As pessoas estão acostumadas a pensar que a angústia é efeito de rupturas 

e não há equívoco nisso. Havia ali uma ruptura, algo faltava e presentificava a perda 

das referências nas quais Bud e Deanie se sustentavam. Pode-se dizer, no entanto, 

que a angústia é ela mesma uma ruptura, que ela surge de um buraco nas 

referências simbólicas e que, por esse buraco, entra um sofrimento enorme. Os dois 

viviam a experiência desse buraco no simbólico, com a força que a puberdade lhes 

impunha. Faltavam-lhes as palavras. Daí eram levados às perguntas feitas aos pais, 

aos médicos, estes últimos considerados detentores de saberes sobre os corpos. 

Eram levados, então, ao desespero, porque tampouco as respostas às perguntas 
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feitas eram esclarecedoras: o Outro faltava. Surgiam os atos desenfreados, pois 

seus corpos, habitados pela linguagem, levando as marcas do simbólico histórico de 

cada um, não obedeciam ao saber natural do instinto, ou seja, não visavam somente 

à procriação. 

Bud, Deanie e os familiares envolvidos, todos, levam o espectador para um 

lugar bem especial. Esse lugar é onde cada um pode perceber, a seu estilo, que 

quando os sujeitos se encontram no abraço, nos beijos, na dança, etc., cada qual 

tem sua fórmula própria, fórmula que supõe algumas condições inconscientes. Se 

não for assim, como entender que Bud continuasse amando alguém, com um amor 

que doía tanto, como ele mesmo disse? Como entender a devastação que esse 

amor provoca em Deanie? Como entender que quando os casais se formam, tantas 

pessoas estejam envolvidas? 

Desta forma, ainda no início do filme já se pode perceber que o corpo não é 

biologia, mas uma posição sexuada que coincide ou não com os dotes biológicos. 

Ele é uma superfície, um território colonizado pela imagem, pelas representações de 

época que o sustentam, pelos significantes que o modelaram e, sendo assim, 

freqüentemente os corpos se entendem mal. Só se entendem bem quando 

encarnam um signo que o outro pode ler, fantasmaticamente. Para gozar, passando 

pelo corpo do outro, é necessário ser, então, leitor de um texto secreto. Bud, por 

exemplo, se afasta de Deanie imediatamente após se deparar com Virgínia, sua 

irmã, jogando-se nos braços dos rapazes, ou seja, com o desejo de uma mulher 

culminando na cena sexual. Briga, sai machucado e, na mesma noite, comunica a 

Deanie que não agüenta mais e não quer mais vê-la. Passa, então, a se encontrar 

com Juanita, a moça liberada, “degradada”, do colégio. Em outra cena, agora da 

festa do colégio, é Deanie quem lhe pede para fazer sexo e ele, lembrando-lhe que 

era uma moça honesta - ainda que esta lhe dissesse que não mais o desejava ser -, 

se afasta, deixando-a ali com sua dor e, logo a seguir, com o ato suicida. Estar 

diante do desejo de mulheres amadas parece ter feito muita diferença para Bud. 

Parece que ali estava parte de seu texto secreto até para si mesmo e que Deanie 

também não conseguia ler e adoece. Bud acaba por se casar com uma mulher que, 
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mais que demonstrações de desejos sexuais, cuidou dele e lhe deu filhos, 

rapidamente. 

 

Outros tempos? 

No filme há, então, aspectos possíveis de serem encontrados na existência 

de qualquer sujeito. Sua trama, no entanto, é ambientada na época em que as 

interações humanas se pautavam pela força dos ideais, o que faz diferença. 

Freud4 escreve sobre o modo de vida orientado pelos ideais, por meio do que 

chamou “moral civilizada”. Nela, com seu apogeu localizado na segunda metade do 

século XIX, os valores morais objetivavam instituir o pai como um Outro simbólico 

absoluto e promover a inibição do gozo, para fazer existir a relação entre os sexos. 

Suas características marcantes são, então, a primazia do simbólico, a renúncia 

pulsional, a realização do gozo via sacrifício, podendo chegar a uma vertente 

mortífera. Clamor dos sexos mostra essa vertente mortífera, na qual jovens são 

esmagados pelo peso dos ideais e encontram no desespero, na culpa e até na 

tentativa de morte, modos de lidar com o sentimento de não corresponder às 

expectativas do Outro, seja no que respeita às exigências de renúncias sexuais ou 

às exigências de produções intelectuais. 

Miller5, no início da fala em Comandatuba, depois de haver passado a manhã 

ouvindo os colegas psicanalistas dizerem que os sujeitos contemporâneos, pós-

modernos ou hiper-modernos, são desinibidos, neodesinibidos, “desbussolados”, ou 

seja, sem bússola, se perguntou desde quando isso era assim, para concluir que 

isso é assim desde que a moral civilizada foi abalada. A moral sexual civilizada 

fornecia uma bússola, um apoio aos desamparados, ainda que de forma cruel, por 

                                                
 
4 FREUD, Sigmund. Moral sexual ‘civilizada’ e doença nervosa moderna. In: FREUD, 

Sigmund. Obras Completas. Rio de Janeiro: Imago, v. IX, p. 185-208. 

 
5 MILLER, Jacques-Alain. Conferência no IV Congresso da A.M.P. Disponibilidade e 

acesso (restritos a membros da AMP) a partir da World Wide Web: 

<htpp://www.wapol.org/pt/miembros/usuários/TempleZSHtml.asp?varios/jan-
comandatuba.html> 
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meio daquilo que ela inibia. Nesse instante, remete os ouvintes ao texto freudiano de 

1908, “Moral sexual ‘civilizada’ e doença nervosa moderna”6, no intuito de aclarar o 

que falava. 

O filme Clamor dos sexos e este o freudiano citado por Miller se entrelaçam. É 

possível captar algo de freudiano em sua lógica e não é sem razão. Elia Kasan 

(1909-2003) foi um importante diretor e até motivo da tese de doutorado da 

historiadora Sheila Schvarzman, autora de um texto intitulado “Como o cinema 

escreve a História: a América de Elia Kazan”, publicado na revista O olho da história. 

O jovem Kazan, como se sabe, era ator e diretor de grupos de teatro amador, 

preocupado com as desigualdades, injustiças, com o desemprego na América 

depois de 1929, com o surgimento do fascismo na Europa e ficou conhecido por 

dedicar-se, na maioria de seus filmes, segundo Schvarzman, a momentos em que os 

indivíduos são alvo de crises e mudanças, ao mesmo tempo existenciais e 

históricas, pressionados por forças contraditórias. Acontece que Elia Kasan, como 

outros cineastas europeus – Hitchcock, Chaplin, Minelli – que imigraram para os 

EUA, conforme nos conta Roudinesco7, conhecia o texto freudiano e dele lançava 

mão, inclusive de modo mais original do que acontecia na Associação Internacional 

de Psicanálise (IPA) norte-americana. 

Ambientado no período da grande depressão ou crack do capitalismo e da 

democracia liberal, mais especificamente entre 1928-1929, no sudeste do Kansas, 

nele circulam os homens, as mulheres, os casais, as famílias da moral sexual 

civilizada freudiana. Ali estão sujeitos adoecidos pela dura repressão sexual. 

Freud8 se orienta no que escreveu Von Ehrenfels (1859-1932) - professor de 

filosofia em Praga e crítico das instituições do casamento -, no livro A ética sexual, 

no qual essa moral é definida como uma obediência moral sexual que estimula os 

homens a intensa e produtiva atividade cultural, ainda que ela cause sérios 

                                                
 
6 FREUD, Sigmund. Moral sexual ‘civilizada’ e doença nervosa moderna... 
 
7 ROUDINESCO, Elizabeth. História da Psicanálise na França. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, p. 182-185. 
 
8 FREUD, Sigmund. Moral sexual ‘civilizada’ e doença nervosa moderna... 
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prejuízos, ao favorecer o desenvolvimento cultural. Suas características 

fundamentais são: 1) a admissão de uma moral dupla, com restrições diferentes 

para homens e mulheres, para as quais é proibida toda relação sexual, exceto 

dentro do casamento; 2) gerar ocultação da verdade, falso otimismo, enganos a si 

próprio e aos demais, pois essa ambigüidade não pode levar muito longe o “amor à 

verdade, à honestidade e à humanidade”; 3) glorificação da monogamia 

impossibilitando a seleção pela virilidade.  

No filme, o jovem e apaixonado Bud, perplexo diante das exigências do sexo, 

é orientado, aconselhado por seu pai, a buscar aliviar as tensões de seu corpo com 

as outras mulheres - porque sempre há dois tipos de mulheres -, já que aos homens 

são permitidas as buscas de alívio para as tensões sexuais. Por outro lado, a mãe 

de Deanie, diante das mesmas constatações, comendo um enorme sanduíche, lhe 

diz que os homens não respeitam as moças que facilitam. Quando Deanie lhe 

pergunta se é “horrível sentir estas coisas” por um rapaz, a mãe lhe responde que 

nenhuma boa garota sente essas coisas. “Você nunca se sentiu assim?” Esta é a 

nova pergunta de Deanie, para a qual surge a resposta: “Seu pai só me tocou no 

casamento. As mulheres não gostam disso, só os homens. Elas deixam que os 

homens se aproximem para ter filhos”. Aumenta o desespero da jovem que joga o 

urso no chão, seu brinquedo de criança, beija os retratos do amado e reza. 

Freud concorda com tais constatações e acrescenta o como essa situação 

leva ao aumento do que chamou “doença nervosa moderna” e até imagina a 

possível frase que um paciente diria a seu médico: “Em nossa família todos nos 

tornamos neuróticos porque queríamos ser melhores do que, com nossa origem, 

somos capazes de ser (p. 188)”.  

Na página 189 desse artigo, Freud cita algumas realizações dos tempos 

modernos, apontadas por W. Erb, na tentativa de esclarecer o mal-estar da época e 

que, guardadas as dimensões, são muito atuais: descobertas e invenções, 

progresso gerando competições e esforço mental; aumento das exigências impostas 

aos sujeitos; ânsia por prazeres materiais; irreligiosidade; incremento das 

comunicações pelo telégrafo e pelo telefone; a noite aproveitada para viajar e o dia, 

para negócios; crises políticas, financeiras; vida urbana intranqüila; nervos exaustos 
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buscando refúgio em maiores estímulos e prazeres intensos; literatura despertando 

paixões e encorajando sensualidade e desprezo por princípios éticos e ideais; 

músicas ruidosas; etc. Freud cita o que observava W. Erb para marcar que, se essas 

situações existiam, as teorias que tentavam explicar o contemporâneo de sua época 

deixavam de lado, no entanto, o fator etiológico da neurose: a exigência do recalque 

da sexualidade, nocivo à vida sexual dos povos (ou classes) civilizados, por meio da 

moral sexual civilizada que os rege. 

Homens e mulheres tinham seus destinos subjetivos bem diferenciados. Aos 

homens era concedida, até mesmo pelo código sexual mais severo, uma liberdade 

sexual à qual, com freqüência, recorriam. Já as mulheres - verdadeiros instrumentos 

dos interesses sexuais da humanidade e possuidoras de pequeno dom de sublimar 

suas pulsões - estavam fadadas a contrair graves neuroses. Segundo Freud, nada 

protegia melhor a virtude de uma moça quanto a doença nervosa, indicadora da 

repressão. Deanie sabia das preocupações dos pais a respeito de sua virgindade, 

sempre bem-expressas pela mãe e, frente ao conflito que o encontro com o sexo lhe 

causa, tenta se matar e passa dois anos e meio em uma clínica. Se os filhos que 

amamentavam podiam funcionar como substitutos do objeto sexual para as 

mulheres, continua Freud, quando eles cresciam já não tinham essa função. 

Desiludidas com o casamento, as mulheres adoeciam. Só as jovens muito saudáveis 

toleravam bem o casamento e, enfaticamente, os pacientes masculinos eram 

orientados, pelos médicos, a não se casarem com moças que antes do casamento já 

sofriam de doenças nervosas. O médico que atendia a Deanie, depois da tentativa 

de suicídio, aconselhou Bud a se afastar dela. A cura se dará pela infidelidade 

conjugal, prossegue Freud, sempre a partir daquilo que os casos clínicos lhe 

ensinavam, mas, no conflito entre os desejos e o sentimento de dever, uma vez mais 

a mulher se refugiará na neurose.  

Para as naturezas femininas, não bastava suprimir a sensualidade: eram 

mantidas na ignorância do papel a desempenhar, nelas não tolerando qualquer 

impulso amoroso que não fosse o de conduzir ao casamento. Assim procedia a mãe 

de Deanie e foi por não permanecer dentro dessas normas que Juanita, a garota 

liberada do colégio, sofreu e fez sofrer com os golpes de sua transgressão, bem 
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como a irmã de Bud, que em seus constantes desafios à lei do pai e frente ao 

silêncio da mãe, realmente acaba se matando em um acidente de carro.  

Essa educação das mulheres, de acordo com Freud, fazia com que elas 

oferecessem aos maridos nada mais que desapontamentos, já que seus 

sentimentos permaneciam presos aos genitores, cuja autoridade acarretou a 

supressão de sua sexualidade, tornando-as anestesiadas, frígidas. Parece 

desnecessário dizer que as mães de Bud e Deanie retratam bem a questão e que as 

jovens filhas, diante dos impossíveis que lhes eram apresentados e geravam 

conflitos, buscavam organizar seus possíveis, suas respostas, seus sintomas. 

 A educação dedicada às mulheres as impedia de se ocuparem 

intelectualmente dos problemas sexuais, embora o assunto lhes despertasse 

curiosidade, intimidando-as, condenando tal curiosidade como “pouco feminina”, 

indício de disposição pecaminosa. A sublimação da sexualidade, que faz com que 

as forças pulsionais sexuais sejam derivadas do objetivo sexual para fins culturais 

mais elevados, era vista por Freud como uma possibilidade aberta a poucos 

indivíduos e muito difícil no período ardente e vigoroso da juventude. A luta contra a 

sexualidade consome energia, principalmente nos jovens, exatamente quando eles 

precisam de forças para conquistar um lugar na sociedade. Bud se sai mal no 

esporte em que deveria correr, também pelo pai impossibilitado; se sai mal nos 

estudos tão idealizados pelo pai, bebe intensamente, adoece. Ele só queria se casar 

com Deanie, viver no campo. Em mais de uma ocasião tenta que seu pai o escute, 

pede para ser escutado e reconhecido como responsável por sua palavra, mas ao 

pai só interessava que ele fosse muito correto com Deanie, porque antes do 

casamento deveria ir para Yale. Sobre Deanie, as desgraças só não foram maiores 

porque o pai a acolhe, a sustenta nos piores momentos, barra a mãe. Mostra-lhe que 

o pai é aquele que ama suas crianças, por quaisquer que sejam seus méritos ou o 

que elas fizerem e que, por manter um amor assim, na ocasião que se fizer 

necessário, pode sancioná-las. 

Freud termina o texto concluindo que as neuroses, quaisquer que sejam sua 

extensão e sua vítima, sempre conseguem frustrar os objetivos da civilização, 

efetuando, assim, a obra das forças mentais suprimidas que são hostis à civilização. 
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Ali se pergunta se a moral sexual civilizada vale o sacrifício que impõe, já que 

“estamos ainda escravizados ao hedonismo a ponto de incluir entre os objetivos de 

nosso desenvolvimento cultural uma certa dose de felicidade individual” (p. 208). 

O final do filme, em que retorna o poema de Wodworsth interpretado por 

Deanie, em desespero, diante da professora, como querendo dizer que “quando 

somos jovens vemos as coisas mais idealizadas e quando crescemos temos que 

esquecer os ideais e buscar forças no ficou para trás”, nos mostra o fim clássico do 

amor não-vivido, do ideal que toma mais a forma de eu ideal, mais imaginarizado do 

que simbólico, dizendo-nos da reminiscência de um amor ideal. No filme, dessa 

forma, trata-se não somente de uma passagem da juventude para a vida adulta, dos 

ideais da juventude, mas, primordialmente, dos ideais da infância, ou seja, dos ideais 

dos pais e sua função superegóica. 

Pode-se dizer que aos jovens de hoje já não são reservados esses modos 

de vida ou que, pelo menos, já não são prioridade. Eles são convidados a se 

desinibir, a ultrapassar as inibições. Conforme observa Souto9, a atualidade 

presencia um sujeito habitado por uma falta que os valores não cobrem, confrontado 

com os objetos suscetíveis de restaurar essa falta, ou seja, objetos produzidos pelo 

mercado, fazendo crer que a satisfação está ao alcance. Nesse ledo engano, o de 

que possuir o objeto é igual a quitar o desejo, Lacan ensinou a observar que, tal 

como no modo de vida regido pelo ideal, o efeito é o de perda de gozo, de crescente 

à insatisfação, levando à atitude de buscar um objeto, outro, mais outro, na tentativa 

de satisfação pulsional imediata. Bud, por exemplo, era diferente dos jovens atuais 

que desejam e esperam que as possibilidades surjam e desapareçam em velocidade 

crescente e em volume cada vez maior, sustentando a promessa de que serão mais 

satisfatórias a cada vez. 

A partir desse retorno ao texto freudiano e dos pontos abordados sobre 

Clamor dos sexos, pode-se, então, compreender por que Miller diz que ficamos 

“desbussolados” quando encontramos a bússola: a prática freudiana ajudou a 

                                                
 
9 SOUTO, Simone. O futuro de uma desilusão.  Seminário Preparatório da X Jornada 

da EBP-MG, 2004. 
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compreender a força do recalque e da repressão presente nas neuroses e, daí, 

traçou a via para a liberação do gozo. Freud favoreceu o entendimento de que para 

fazer existir a relação sexual foi necessário refrear, inibir, recalcar o gozo, mas o 

imperativo do mais gozar, presente em nossa atualidade, devasta e dispersa a 

natureza, faz explodir o casamento, remanejar os corpos. Tal imperativo é a própria 

evidência da inexistência da relação sexual e não temos mais, como nos tempos dos 

ideais, a proteção que nos impede o confronto com tal inexistência. 

Como bem assinalou Tizio10, a psicanálise sempre se antecipou à sua época 

não por uma capacidade de adivinhação, mas porque é uma praxis que escuta os 

balbucios das mudanças nas formas atuais dos sintomas. E, sem dúvida, esses 

balbucios se apresentam no cinema, na literatura, no teatro, enfim, nas artes, tão 

apreciadas por Freud e outros psicanalistas. 

 Lacan, por exemplo, no final de seu ensino, já mostrava o que Miller agora 

escreve com ênfase, ou seja, que a atualidade se sustenta no privilégio do “Um-

sozinho comandado por um mais de gozar”11, apoiado no imperativo da 

rentabilidade. Outra forma com que Miller se refere aos tempos atuais é marcando-o 

pelo predomínio das “patologias da ética”12, pois, segundo ele, já não se trata mais 

do velho mal-estar na cultura, mas do predomínio de impasses a nível da ética.  

Tarrab13, a partir de estudos lacanianos, afirma que estamos no mundo de 

“posições subjetivas céticas, canalhas, cínicas e tontas”. Descrevendo essas 

posições subjetivas, posiciona os céticos como os descrentes da eficácia do saber, 

caso este saber não se refira a números e esteja encarnado na tecnologia. Sobre o 

                                                
 
10 TIZIO, Hebe. Conferência no IV Congresso da AMP. Disponibilidade e acesso 

(restritos a membros da AMP) a partir da World Wide Web: 

<htpp://www.wapol.org/pt/miembros/usuários/TempleZSHtml.asp?varios/jan-
comandatuba.html> 

 
11 MILLER, Jacques-Alain. Conferência no IV Congresso da A.M.P. ... 
 
12 LAURENT, Eric; MILLER, Jacques-Alain. O outro que não existe e seus comitês de 

ética. Curinga. Belo Horizonte, n.12, p. 4-18, set.1998 

 
13 TARRAB, Maurício. Mais – além do consumo. Curinga, Belo Horizonte, n. 20, p. 

55-78, nov. 2004.  
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saber do inconsciente, há pouco interesse, na atualidade; a canalhice está no 

aperfeiçoamento das técnicas de domínio e controle; o lado cínico do mundo pode 

ser visto na ênfase de que aquilo que conta é o gozo de cada qual e sua idiotia, 

representada por Homer Simpson, o paradigma do adulto normal de nossa época, 

essa espécie de sombra feliz deste mundo.  

Para Laurent14, o século XXI será aquele que permitirá que se diga da 

civilização e de seu trauma, já que nele há uma generalização e até um 

desvirtuamento da noção de trauma e, nesta linha de raciocínio, Veras15, em recente 

artigo, afirma que estamos na “era do trauma”.  

Essas são algumas formas de caracterizar a atualidade, a partir de heranças 

de Freud e Lacan. Em todas elas, o que se observa é que esta é uma atualidade em 

que há forte rechaço ao saber inconsciente e primado do gozo, que pode ser o de 

intoxicar-se com drogas, o da anorexia, da bulimia, do endividar-se, da violência e 

muitos outros, porque, conforme afirma Tarrab, há um enorme shopping aberto para 

nossos contemporâneos. A atualidade mostra cada qual indo atrás de sua dose de 

gozo, o que implica que quem decide é o gozo e que o consumidor é também objeto 

de consumo.  

Ao privilegiar o autismo do gozo, os jovens atuais evitam, rejeitam o laço 

com o Outro, dispensam o laço social com seus parceiros e fazem parceria com os 

objetos: o computador, os carros, os livros, as roupas de marca. Neste mundo do 

capital, briga-se com a renúncia pulsional. É como se ela não fosse exigida, pois as 

relações são, preferencialmente, estabelecidas com objetos de consumo, e não 

propriamente com as pessoas. Sobre essas questões, Lacan se dedicou em texto 

chamado “Televisão”16, no qual localizou o mal-estar da modernidade nas relações 

                                                
 
14 LAURENT, Éric. O trauma ao avesso. Papéis de Psicanálise, Belo Horizonte, v.1, n 

1, p. 21-28, abr. 2004. 
 
15 VERAS, Marcelo. A era do trauma. Anais do XIV Encontro Brasileiro do Campo 

Freudiano. Rio de Janeiro, p. 16-19, 2003. 

 
16 LACAN, Jacques. Televisão. In: LACAN, Jacques. Outros escritos. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 2003, p. 542. 
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dos homens com o capitalismo. Se aqui foi utilizado o filme Clamor dos sexos para 

se dizer do modo de vida regido pelos ideais, sobre os modos de vida atuais, poder-

se-ia citar inúmeros filmes, a exemplo de Réquien para um sonho, de Darren 

Aronofsky, em que se pode observar a parceria dos personagens com o gozo 

desenfreado das drogas, muito diferente, por exemplo, dos tempos do “sexo, drogas 

e rock’n roll”, quando uma geração insistia em afirmar que o sonho não havia 

acabado. Em Réquien..., o que se observa são personagens que se defendem da 

dor, do mal-estar, do real por meio do real do corpo. Nele, pode-se ver uma das 

funções da droga: anestesiar, fazer esquecer, apagar as determinações subjetivas, 

substituindo as palavras pelo mutismo da droga. 

Nesse imperativo do “não poder abster-se” de comer, de comprar, de matar, 

de não comer, de se drogar, etc., o que se observa é um eclipse, uma suspensão da 

responsabilidade do sujeito, daquele que deve responder por seus atos, e a 

culpabilidade e a vergonha, marcas de uma desarmonia que pode levar a invenções 

e mudanças de lugar, são reduzidas.  

 

 

Por que é assim? 

Esta é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem a si mesmas e aos 

profissionais da área. A partir da clínica, a Psicanálise lacaniana vem fazendo suas 

construções teóricas e um “diagnóstico do contemporâneo” que lhe permite afirmar 

que essas características da atualidade são decorrentes de declínio do pai e da 

conseqüente queda de ideais unificadores em nosso mundo. Essa é uma elaboração 

teórica complexa, nada simples, mas não é objeto deste trabalho. 

Nessas caracterizações do mundo atual há uma maneira pontual de pensar 

a civilização, ou seja, que ela é “um modo de gozo, uma repartição sistematizada 

dos meios e das maneiras de gozar (p. 10)”17. O tempo social, pode-se dizer junto 

                                                
 
17 LAURENT, Éric; MILLER, Jacques-Alain. O outro que não existe e seus comitês de 

ética. Curinga. Belo Horizonte, n. 12, p. 4-18, set.1998. 
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com Tizio18, é considerado, desde Freud, em relação ao gozo. Isso significa que nele 

se pode observar um excesso ou um menos, um antecipar ou um diferir, o que 

implica um modo de fazer com o gozo. O tempo social é, então, subjetivado por 

efeito de uma eleição sobre o gozo e o sujeito é essa resposta, é uma forma de ler o 

tempo. Clamor dos sexos mostra uma época de primazia dos ideais e o lado pesado 

dos ideais, mas, também, o tempo em que era bem comum que os sujeitos se 

apresentassem do lado cartesiano, das perguntas, do pensamento, desenvolvendo a 

cadeia de significantes em busca de algo que dissesse da causa do desejo, da 

causa daquilo que experienciavam. Não se pode dizer que já não existem famílias 

como aquelas, jovens como aqueles, mas, tampouco que elas prevaleçam. A 

atualidade já não é a da primazia dos ideais. Não se trata de nostalgia, de buscar 

repetir o passado, mesmo porque já se comentou os riscos da ênfase nos ideais. 

Trata-se de buscar caminhos para se trabalhar com os novos sintomas – problemas 

de aprendizagem, anorexias, bulimias, toxicomanias... –, neles incluindo a violência 

despropositada. A Psicanálise se atenta para o fato de que a clínica mudou. Em 

meio ao consumo de corpos, de drogas, de objetos, em uma busca de mais de 

gozar, importa voltar a colocar em questão o sujeito do inconsciente, quando tudo 

contribui para seu apagamento. Importa manter viva a atitude de perguntar-se pela 

causa do desejo, em vez de adentrar-se nas patologias dos atos e distanciar-se da 

palavra. 

 

 

 

 

 

                                                
 

18 TIZIO, Hebe. Conferência no IV Congresso da AMP. Disponibilidade e acesso 
(restritos a membros da AMP) a partir da World Wide Web: 
<htpp://www.wapol.org/pt/miembros/usuários/TempleZSHtml.asp?varios/jan-
comandatuba.html> 


