
« REENCONTRAR BABEL? » 

 

Em uma coluna do jornal Le Monde, Roger Pol-Droit, perguntando-se sobre o estado de crise em 
que nos encontramos, escreveu: “Tudo se passa como se vivêssemos uma série de impasses 
justapostos, mais ou menos desarticulados". Estamos nos debatendo com as mudanças climáticas, a 
revolução digital, a ascensão do populismo, da homofobia, do antissemitismo, da supremacia 
branca, da opressão das mulheres e a lista não para por aí. 

Tentar compreender o que está acontecendo causa vertigem em função da magnitude desses 
fenômenos e de sua grande diversidade. Nosso pensamento salta de um problema para outro como 
se nos escapasse o elo que os conecta. 

Uma das maneiras de sair dessa confusão é considerar que "o capitalismo universal submete a 
cultura de cada um a sua própria ordem". Essa é uma das frases do argumento que nos convocou 
para nos encontrarmos hoje. 

Efetivamente, o capitalismo se tornou um processo de civilização mundial. Todo mundo está 
subetido, e de certa forma se submete a ele. Rolo compressor, esse processo nivela as diferentes 
culturas, ele  a-cultura civilizando.  

Um dos instrumentos dessa a-culturação é constituído pelas "novas tecnologias".  

Nós assim os nomeamos porque são recentes o suficiente para que nós, nós guardemos a memória 
do momento em que elas não existiam. Mas interroguem os jovens – eles não podem imaginar o 
mundo sem elas. Para eles,  elas não são recentes, estão aí desde sempre. 

Podemos constatar que o que continuaremos aqui a chamar de "novas tecnologias" modificam a 
linguagem e, por sua vez, enfraquecem as línguas. 

Consideremos, num primeiro tempo, a web: criada há trinta anos, ela foi imaginada como uma 
ferramenta de compartilhamento de informações para a comunidade científica. Tomada no sistema 
capitalista, tornou-se um dos meios de alienação os mais performáticos que sejam. 

O objeto "televisão" já estava nessa via: em 2004, Patrick Le Lay, diretor de um canal de televisão 
francês de grande audiência (TF1), explicou que as emissões de reality shows de seu canal tinham 
como único objetivo "relaxar" os telespectadores, a fim de vender de maneira mais eficaz aos 
anunciantes o "tempo do cérebro" disponível.   

Hoje, através do "GAFA", estamos sujeitos um a um às leis dos algoritmos que induzem nossos 
comportamentos, um a um assistidos por máquinas que nos governam, a fim de produzir em nós os 
reflexos da compra.  

Um novo objeto apareceu apenas dez anos atrás: o smartphone. Um habitante do mundo a cada dois 
tem um no momento. Extensão do corpo, novo órgão ou objeto de transicional? 

« É seu objetinho de estimação», disse uma mãe sentada, falando de seu filho de quatro anos. Ou 
ainda, ao jornalista que o interroga e fica surpreso, na praia, com o número de pessoas estendidas 
com um telefone, um adolescente responde: "Se eu fosse à praia sem meu smartphone, não saberia 
o que fazer." 

Tweet, mensagens de textos... não conversamos mais, laicamos... Podemos constatar o que isso 
produz sobre à fala e à linguagem: um empobrecimento do vocabulário, uma língua utilitária. 



Assistiremos nós a uma perversão do sentido das palavras tal como Victor Klemperer definiu em 
seu livro LTI, a linguagem do terceiro Reich? 

Por meio dessa nova extensão do nosso corpo, estamos "conectados". Certo, o Google nos permite 
fazer pesquisas, encontrar links rapidamente, mas com o pretexto de economizar tempo (mas para 
fazer o quê?), logo que começamos a digitar algumas palavras, ele automaticamente amplia nossa 
frase: "nos traz de volta ao domínio da linguagem que ele explora, nos convida a seguir o caminho 
estatístico traçado por outros internautas. As tecnologias do capitalismo linguístico, assim, 
pressionam no sentido de uma regularização da lingua”.1 O capitalismo apropriou-se da linguagem, 
“faz das palavras uma mercadoria”. E isso inevitavelmente empobrece a língua.  

A maneira como Donald Trump, presidente dos Estados Unidos se expressa, é um exemplo 
magnífico disso: vocabulário pobre, insultos, atalhos ideológicos, frases não estruturadas, 
inconsistências gramaticais e, acima de tudo, indiferenciação entre a língua oral e a escrita.2  

Como a civilização capitalista tende a homogeneizar e simplificar tudo em seu caminho, o 
capitalismo impõe uma única língua, a contrário das culturas que, elas, são poliglotas. Poderíamos 
sustentar com Marie José Mondzain que o capitalismo implementa uma figura do totalitarismo?3  

O capitalismo, que tem capacidade de digerir até o que é contrário a ele, para torná-lo uma fonte de 
lucro, faz também fogo de toda lenha e se apóia sobre o gozo voyeurista, sádico etc. Ele manipula 
as pulsões para fins mercadológicos. 

Os operadores turísticos oferecem viagens para visitar os locais de desastres: "Chernobyl se tornou 
um palco servido por uma dúzia de operadores turísticos. Na Lituânia, no Parque Grütas, foram 
coletados todos os artefatos da era soviética: estátuas de Stalin e Lenin, torres de vigia de campos de 
concentração, vagão de trem … e aí servimos a sopa chamada "nostalgia". Na Letônia, a prisão de 
Karosta, que até 1997 recebeu todos os tipos de dissidentes, oferece aos visitantes a oportunidade de 
"se colocarem no lugar de um prisioneiro durante uma noite escura e sombria", dormindo 
duramente e com interrogatórios”.4   

Façamos a hipótese de que a civilização capitalista não joga mais no registro do desejo, mas explora 
as pulsões por meio das "novas tecnologias". O processo de civilização descrito por Freud como a 
transformação da pulsão em sublimação ainda é congruente para dar conta do que está 
acontecendo? Freud considerava que nossa aptidão para a civilização repousava na capacidade de 
transformar os impulsos5, e que o "mal-estar" na civilização resultava da tensão entre o singular 
(pulsão) e as demandas da coletividade. 

Ainda podemos falar de um mal-estar na civilização no sentido de Freud? E se sim, como definir 
"mal-estar" quando as pulsões são exploradas e não mais reprimidas? 

 De certa forma, desejar é deixar-se colocar em tensão. O tensionamento requer tempo, a 
instantaneidade é a regra hoje. Os algoritmos nos tomam constantemente e nos levam a "clicar", nos 
empurrando para o ato de comprar. 

O desejo aí é curto-circuitado. Trata-se de uma manipulação das pulsões para fazer consumir o que 

                                                 
1  Cf. Artigo muito interessante de Frederic Kaplan, em Le monde diplomatique, « Quand les mots valent de 
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2  Cf. La langue de Trump [A língua de Trump], de Bérengère Viennot. 
3  Marie José Mondzain, Confiscation – pour une autre radicalité ; Les liens qui libèrent ; 2017 ; pages 60-61. 
4  Le Monde ; Tourisme de la désolation [Turismo da desolação]; 11/02/2015.  
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não precisamos tampouco desejamos, o que nem sequer pedimos ainda. Não se trata mais de 
satisfazer a demanda, mas de antecipá-la. 

"Estamos em uma lógica puramente estatística, puramente indutiva. Não há mais nada a dizer aos 
"sujeitos": tudo já está "pré-dito". Os dados falam por si; eles não devem mais representar nada, 
porque tudo está sempre presente, até o futuro, no estado latente, nos dados".6  

Os indivíduos são reduzidos a mecanismos, sempre mais controlados, pois fornecem eles mesmos 
os meios desse controle (dados, traços, etc. deixados na web ou nas redes). 

Moustapha Safouan em seu livro: A civilização pós-edipiana escreve: "a cura pela palavra só pode 
murchar em uma civilização do mercado, da demanda e não do desejo." 

 Há razões para se ser pessimista, estamos no tempo de uma única língua, de uma homogeneização 
de culturas ... 

Claro que vozes são ouvidas. Assim, Mary Jose Mondzain convoca "à reapropriação política de 
palavras que falam do nosso poder de transformar o mundo. [...] as palavras mais ameaçadas são 
aquelas que a linguagem do mercado mundial da comunicação verbal e icônica faz desaparecer 
pouco a pouco depois de submetê-las à torção sob torção a fim de curvá-las à lei do mercado. 

Pouco a pouco, é a capacidade de agir que é destruída por esses mesmos confiscos, que querem ser 
mestres de toda energia do desejo”.7  

Mas como não duvidar da possibilidade mesmo de influenciar o processo em andamento quando se 
pensa no texto de Guattari, As Três Ecologias, escrito em 1989. Guattari previu a ascensão dos 
nacionalismos e estabeleceu um programa de luta. 

Ouçam o que ele escreveu: 

"Assim como as algas mutantes e monstruosas invadem a laguna de Veneza, as telas de televisão 
ficam saturadas com uma população de imagens e declarações degeneradas. Outra espécie de alga 
marinha advinda, desta vez, da ecologia social, consiste nesta liberdade de proliferação que é 
deixada a homens como Donald Trump, que se apropriou de bairros inteiros de Nova York, Atlantic 
City etc. para "renová-los", aumentando os aluguéis e, na mesma ocasião, expulsando milhares de 
famílias pobres, a maioria condenada a tornarem-se "sem teto", o equivalente aqui aos peixes 
mortos da ecologia ambiental". 

Hoje, Donald Trump é presidente dos Estados Unidos! 

A hipótese freudiana do inconsciente será solúvel no capitalismo? Devemos lutar? 

Um certo número de Estados está se esforçando para fazer desaparecer a peculiaridade da 
psicanálise, tornando sua prática ilegal para aqueles que não são nem médicos nem psicólogos; 
submeter-se a racionalizações, protocolos, avaliações reduz a psicanálise à uma terapia com 
finalidade médica, ou mesmo a uma simples técnica. 

Não seria melhor, pelo contrário, apoiar o antagonismo entre a descoberta freudiana e o processo da 
civilização capitalista? 

Esse antagonismo evidente não seria considerado que a partir de um simples ponto: o próprio 
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dispositivo da cura. Enquanto a sociedade atual preconiza o imediatismo, o gerenciamento de seus 
objetivos por cada indivíduo, o resultado em qualquer ação tomada, o dispositivo da cura contraria 
esses elementos: a análise requer tempo,  um ritmo (várias vezes por semana, você precisa ir ao 
local onde o analista está), precisa do corpo e da voz in situ (sem mensagens, skype) etc. 

É questão de demanda, da qual nada se sabe, a princípio, além do fato de que ela procura um 
endereço. Que ela requer um tempo indefinido, um compromisso sem uma meta pré-estabelecida, 
sem objetivo definido. 

Hoje, a questão não é mais a de defender a psicanálise contra detratores, mas a de criar a 
coletividade necessária para que ela exista fora das ordens estabelecidas para normatizá-la, fazendo 
com que ela perca assim toda a consistência. 

Retomemos, então, o trem com Freud, não um TGV (trem de alta velocidade), mas um trem que 
promove a psicanálise como uma arte de viajar: 

"Diga então tudo o que passa pela sua mente. Conduza-se à maneira de um viajante, sentado ao lado 
da janela em um vagão de estrada de ferro, descrevendo, para alguém instalado no interior, a 
paisagem se modificando sob seus olhos".8  

Retomemos então esse trem para uma jornada lenta que dê novamente liberdade à palavra, à lingua 
e à cultura de cada um, que desnodula as determinações e as ordens nas quais todos são impedidos. 

 

Michèle Skierkowski – août 2019 
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