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Sua palestra no Café de
Ideiashoje temcomotema
asmudançasexperimenta-
das nestes tempos de glo-
balização. Que mudanças
sãoessas?

Saímos de uma sociedade
queeraverticalmenteorienta-
da – padronizada, com certo e
errado– epassamos parauma
sociedade múltipla que é uma
verdadeiracoleçãodesingula-
ridades. A pessoa não tem
mais um padrão externo para
medir se está certa ou se está
errada. A sociedade é múlti-
pla e flexível, e o exercício da
escolha e a responsabilidade
pelaescolhasãomuitosmaio-
res que na sociedade anterior.
As pessoas de hoje estão mais
felizes, mas muito angustia-
das,porque têmdefazerasop-
ções das suas vidas e se res-
ponsabilizarpor elas.

OsociólogoZygmuntBau-
man diz que vivemos atual-
mente um “interregno”, ou
seja, a maneira antiga de
agirnãofuncionamaiseain-
da não conseguimos inven-
tar novas. Comosuperar es-
seimpasse?

Concordo com Bauman. Só
não sei bem se é um interregno
– mas isso seria preciosismo de
minhaparte.Concordocomele
que o mundo que a gente vive
hojeemaparênciaé igualzinho
aomundoanterior.Hápessoas,
ruas, casas, famílias, pais,
mães,colégios,faculdades…Is-
so tudo está aí e faz com que a
gente pense que nada mudou,
masnãoéverdade.Estamosvi-
vendo em outro planeta. Exis-
tem objetos e pessoas como no
planeta anterior, mas as regras
são completamentedistintas. E
aíeuconcordocomelequenão
sabemos ainda viver na
pós-modernidade. Não sabe-
mos o que fazer quando exis-
tem, por exemplo, as passeatas
comoasdejunhodoanopassa-
do, que não respondem a uma
ordem unida ou a uma queixa
objetiva.Aspessoas ficamafli-
tas,ogovernosereúne…Ficam
tentandodescobriroqueaspes-
soas querem e aí acham, por
exemplo, que é uma diminui-
ção da passagem de ônibus. E
mesmo diminuindo as passa-
gens de ônibus haverá outra
passeata. As pessoas vão ter
que se responsabilizar muito
mais por experiências que não
têmcausaaparenteneminapa-
rente.Ou seja, vão ter de se res-
ponsabilizar frenteà surpresa e
ao acaso, e isso nós não sabe-
mos fazer ainda. A rapidez da
mudança do mundo moderno
paraopós-moderno, do indus-
trialparaoglobalizado,foimui-
tomaior que anossa capacida-
de de nos prepararmos para li-
darcomessenovomundo.Esta-
mos apanhando muito, mas já
menosquenoanopassado,que
dezanosatrás...

O senhor tem dito que
precisamos inventar no-
vasformasdeviver,denos
relacionarmos, inventar o
futuro,enfim.Comoimagi-
na esse futuro? Acredita,
por exemplo, que esses jo-
vens manifestantes das
ruas estão inventando es-
sefuturo?

Se quisermos saber a matriz
do novo laço social, temos que
olhar para os novos e não para
os velhos. Os velhos estão aco-
modados nas suas certezas do
mundo anterior. Os jovens es-
tão inventando novas formas
de ser. Nos meus estudos e pes-
quisas sobre após-modernida-
denosúltimos15ou20anos, o
mais importante que apreendi
domovimentodosjovenséque
elessãocapazesdeestaremjun-
tossemanecessidadedesecom-
preenderem. Repito: os jovens
nos ensinam a estarmos juntos
semanecessidadedenos com-
preendermos. Vemos isso, por
exemplo, nas festas com músi-
caeletrônica.Amúsicaeletrôni-
cajunta2milhõesdepessoas,3
milhõesdepessoas,numaTech-
no Parade, por exemplo. Como
é que algo que não faz sentido,
que não tem um significado
compacto, pode juntar tantas
pessoas? Esses jovens começa-
ramanosexplicar…Aliás,não!
Eles não explicam nada! Eles
começaram a demonstrar que
existeumaformadeestar junto
sem se compreender. Não per-
gunto se você me compreen-
deu. Pergunto se o que fiz o to-
coudealgumaforma.Eaforma
perguntar issoé:“Táligado?”O
que eu quero dizer é que já te-
mosmanifestaçõesnasocieda-
de de novas formas de as pes-
soas estarem juntas, mais coe-
rentescomummundoondevo-
cênãotemumpadrãoúnico.Es-
tamos numa época em que ca-
daumtemdeinventaroseusen-
tido, uma vez que não existe
umpadrãogeral.Temosdepres-
tar atenção a como 2 milhões
depessoasficamjuntasemtor-
noaumamúsicaquesótemrit-
mo e não tem palavra. Os pais
dessesjovens,quecantaramCa-
minhando, do (Geraldo) Van-
dré, ou Sabiá, do Chico (Buar-
que), não entendem por que os
filhos gostam de uma música
quenãotempalavras,significa-
do,bandeirade lutanemmoral
comum. Mas estamos num
mundo que realmente não tem
uma moral comum. Tem uma
éticamaior do que a anterior. E
uma moral múltipla diferente
daanterior.

Para a psicanálise, tam-
bémnãoéumdesafio esse
novo mundo em que o rit-
motemmaispesodoquea
palavra?Comoéessanova
psicanálise?

Éumdesafio enorme.A psi-
canálise se atrasou, inclusive,
na escuta desse novo mundo.
Agora está tirando o atraso.
Mas se atrasou porque insistiu
em compreender esse mundo
através do grande software in-
ventado por Freud para com-
preenderomundode1900,que
foi o complexo de Édipo. Todo
mundohojeemdiasabeoqueé
isso. Esse software funcionava
na verticalidade, num sistema
com pai forte na família, chefe
forte na empresa e um senti-
mento forte de pátria na socie-
dade civil. Esses três sentimen-
tos – o pai, o chefe e a pátria –
são típicos do mundo anterior.
São verticalidades identitárias
do mundo anterior. No mundo
dehojevocêtemumpairelativi-
zado,umchefeprovisórioeum
mercadocomumnolugaronde

havia o sentimento de pátria.
Nãohámais, insisto,umaverti-
calidade frente à qual preciso
me posicionar, que foi o que
Freudfezcomumapsicopatolo-
gia das posições frente ao pai.
Nesse mundo de hoje a pessoa
não vem à análise mais tanto
para saber o que lhe ocorreu,
mas para saber de que maneira
ela pode inventar um futuro. É
muitomaisumaanáliseparasa-
berseapessoaaguentaaconse-
quência de suas escolhas do
quea revelação dehistórias es-
condidas. É uma mudança de
180 graus. Quando não há um
padrão,aumentaasuapossibili-
dadedeescolha.Eentredezpos-
sibilidades de escolha, se você
escolhe uma, a única certeza é
quevocêperdenove.Muitoas-
sustadas, as pessoas estão vol-
tando atrás e buscando formas
tontasdesedefendercontraes-
sa angústia da escolha–- livros
de autoajuda, neorreligiões,
exorcismos de televisão à
meia-noite… A psicanálise de
hoje tem de cuidar dessas pes-
soas, fazer com que vivam o
seu tempo. E o tempo de hoje é
interessantíssimo.Éotempode
umnovohumanismo,umtem-
poemqueamarcadohomemé
superioràmarcadatécnica.

O senhor tem falado so-
bre o homem desbussola-
dodosdiasatuais.Durante
um tempo esse homem
acreditou que poderia se
agarrar à razão para fazer
umaboaescolha.Hojedes-

confia até dela. Por onde
passa o processo de esco-
lha?

Nãotemosmaisumabússo-
la externa que nos acomode e
nosdêumaresposta tranquili-
zadora. A vida de hoje exige,
a cada momento, uma corre-
ção de rumo. Estamos todos
comoumGPS:“Corrigindoro-
ta, corrigindo rota...” Mas
existe uma nova bússola nos
diasdehoje. Essanovabússo-
la é a maneira como me posi-
ciono junto a outras pessoas:
um novo tipo de amor. Não
posso explicar, por exemplo,
o amor de um pai por um fi-
lho, o amor de um homem por
umamulher.Oestatutodaex-
plicação do amor, a DR (dis-
cussão de relacionamento), é
ridicularizado.Quemquerex-
plicar o amor dá com os bur-
ros n’água. Mas percebemos
que o fato de o mundo estar
desbussolado não quer dizer
que podemos fazer qualquer
coisa. E o que nos orienta?
Nossas escolhas seguem um
elemento próprio, que é o no-
me de cada pessoa. Cada pes-
soadescobreque temumafor-
ma habitual de preferir A e
não B. Elas recebem informa-
ções do seu corpo, das suas
aflições, dos seusprazeres.

Na questão da educação
dos filhos, o senhor defen-
dequeospais “emprestem
consequência” e
“responsabilizem” os fi-
lhos pelas próprias deci-
sões ao invés de fornecer
respostas prontas. O que é
exatamenteisso?

Naépocaanterior,opai, es-
pecialmente o pai brasileiro,
era um pai provedor. Ou seja,
se faltavao dinheiro parao fi-
lho levar a namorada ao cine-
ma, o pai dava; se recebia no-
tabaixadaprofessora, opai ia
naescolabrigarpormeiopon-
to a mais; se o filho atrasava o
trabalho da escola, o pai fazia
o trabalho junto com o filho.
Toda vez que o filho falava
“Ô, pai, eu me deparei com es-
se limite”, o pai completava o
alémdo limite.Hoje emdiase-
ria mais interessante o pai fa-
zer com que o filho se depare
com os limites normais da vi-
da. Tipo: “Eu não estudei, fui
mal na escola e agora eu vou

ficar de segunda época”. O
pai: “De fato, quem não estu-
da fica de segunda época”.
Ou: “Papai, gastei a mais em
tal coisa e agora eu não tenho
dinheiroparapagarumjantar
para a minha namorada”. O
pai: “Perfeitamente, se você
gasta seu dinheiro dessa ma-
neira, fica sem a oportunida-
de de jantar com a
namorada”. E assim por dian-
te. Que o pai seja alguém que
possaajudarofilhoareconhe-
cer os limites da vida. Porque,
ao fazer isso, o filho também
sabe onde tem de inventar so-
luções. O limite é onde a solu-
ção não é dada. Pai que fica
complementando o limite faz
um mau serviço. Impede que
ofilhodesenvolvaacapacida-
de criativa de inventar solu-
çõespróprias.

Acabamos de ter aqui
em Goiânia uma chacina
horrível – quatro adoles-
centesmortas.Foiasegun-
da chacina em menos de
15 dias. As pessoas estão
assustadas com a violên-
cia e a criminalidade. Co-
mo a psicanálise pode aju-
dar a entender esses dois
fenômenos?

Estamos ainda muito acos-
tumados a pensar que tudo
que ocorre tem uma causa
que justifique. E no nosso
mundo várias coisas ocorrem
sem causas que justifiquem.
Oscrimes inusitados,comoes-
se em Goiânia, como o crime
de ontem (sexta-feira, 7) em
SãoPaulo,damãematandofi-
lho enora e se suicidando, co-
mo o menino entrando no ci-
nema e atirando a esmo... Es-
ses tiposdecrimessãocaracte-
rísticos de uma sociedade em
curto-circuito.Oqueéumaso-
ciedade em curto-circuito?
Como você não tem mais um
padrãouniversaldecomporta-
mento, as pessoas respondem
asua satisfaçãodeuma forma
não mediada por um padrão,
mas imediata, comosedisses-
sem: “Me chateou? Eu dele-
to.” Da mesma forma como
nocomputador, aspessoases-
tão se deletando. E pessoas
próximas estão se deletando
de uma forma que assusta to-
domundo. Por quê? Primeiro,
porqueficamos tristespelo so-

frimento da família. Segun-
do, e o que faz com que a im-
prensa repercuta, porque to-
do mundo pensa: “Isso tam-
bém poderia ocorrer na mi-
nha família.” E as pessoas têm
toda a razão. Não temos mais
a garantia que o padrão dava.
Não quer dizer que prefiro o
mundo anterior. Mas sabía-
mos lidar com isso numa so-
ciedade de padrão dado e não
sabemos lidaragora,numaso-
ciedadedepadrãoflexível.Es-
se tipo de crime que nos põe
em dúvida sobre a nossa con-
dição de seres humanos é um
fenômeno atual e será dimi-
nuído na medida em que a so-
ciedade responsabilizar mais
nãonosentidopunitivo, supe-
regoico, mas no sentido de as
pessoas se ajudarem a depa-
rar cadaumcomoseupróprio
limite.

Osenhoranalisouaelei-
ção de Lula em 2002 como
um aceno da população
brasileira a um novo tipo
de liderança. Como viu es-
se, digamos, sentimento
nacional nos últimos 12
anos e comovêagora, vés-
peradeoutraeleição?

Quando falei isso à época,
diferenciava razão objetiva
de razãosensível. Razãoobje-
tiva éuma razãoquedefine os
fatosapartir deumaprova ra-
cional.A razão sensível éuma
razão que define os fatos na
soma da prova racional com a
sensibilidade. A pessoa com-
pletaosdadoscomasuasensi-
bilidade. Para que isso fique
claro, é só lembrar as campa-
nhas de José Serra e de Luiz
Inácio Lula da Silva. Serra se
apresentou com um discurso
racional objetivo e o Lula se
apresentou com um discurso
racional subjetivo – e sensí-
vel. E o povo brasileiro votou
no racional sensível. A socie-
dade brasileira é tida como
uma das mais avançadas do
mundo na pós-modernidade.
DomenicoDe Masi (sociólogo
italiano) diz em seu novo li-
vro,OFuturoChegou, quenes-
se momento o melhor modelo
de laço social para o tempo
que vivemos é o modelo so-
cial brasileiro. Não estou di-
zendo que fizemos bem ou
que fizemosmal. Estoudizen-
doque eraprevisível que a so-
ciedade brasileira, sociedade
essa que tem mais facilidade
que outras para lidar com a
pós-modernidade, escolhesse
amisturadarazãocomasensi-
bilidade.Asociedadebrasilei-
ra continuará votando na ra-
zão sensível, mas na razão
sensívele eficiente.Eospossí-
veis candidatos que se apre-
sentam até agora estão apos-
tando nesse viés. O tempo do
grande estadista – de Charles
de Gaulle, Winston Churchill
–acabou.Omundoatualpede
outro tipo de líder. O líder da
globalização é um líder muito
mais flexível do que o líder
emblemático do mundo ante-
rior. Acredito que na campa-
nha haverá uma insistência
naracionalidade sensível.
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