
Laço social e facticidade

Gostaria, em função das questões levantadas para este colóquio, tomar alguns 
pontos para pensar.
Os discursos atuais propõem modalidades particulares para o laço social: qual 
é neste ponto sua incidência na subjetividade?; por que os avanços da ciência 
ligados ao discurso capitalista nos tomariam tanto como para ir em detrimento 
do singular de cada sujeito? 
Nesse sentido me pergunto sobre que lugar resta para a subjetividade nesse 
contexto,  em  relação  ao  desdobramento  necessário  para  a  constituição  da 
mesma e a construção de laços. A proposta é pensar em como fazemos laços 
hoje e porque o chamado progresso científico e tecnológico proporcionaria ou 
não colaboração, para silenciar o subjetivo.
Uma das linhas que eu entendo emerge desses discursos é que aparecem no 
ponto do ideal como "facilitadores" da nossa vida e,  nesses pontos trazidos 
como questões, poderiam ser "obturadores".
Mateo  chega  à  consulta  trazido  pelos  pais  porque  na  entrada  da  1ª  série 
apresenta dificuldades no laço escolar. Especificamente, não pode ficar sozinho 
em nenhum momento, não pode ir ao banheiro sozinho, deve sempre ter a 
companhia de um adulto ou ... de uma tela. Essa situação, já presente em sua 
casa  e  no  seu  cotidiano,  não  tinha  representado  para  os  pais  dele  muito 
obstáculo, já que se resolvia com a companhia da televisão ou do celular. Uma 
tela  que  olha  para  ele.  Isso  havia  "facilitado"  na  vida  familiar,  ignorar  as 
dificuldades  dessa  criança,  no  processo  de  separação  com  os  significantes 
proporcionados pela relação com a mãe. O fantasma da mãe, que não podia 
tirar os olhos dele e, portanto, não podia ficar sozinho, estava articulado a que, 
se isso não estava presente, algo ruim aconteceria e se ligava a um duelo não 
resolvido de sua própria história familiar. Assim, essa dificuldade em Mateo, 
esse  tipo  de  impasse  em  seu  processo  de  constituição  subjetiva,  devinha 
"tampada" ou velada por esses dispositivos.
Um casal de pais consulta por uma menina pequena que na sala do jardim 
dela,  realiza  obscenidades,  trazendo  problemas  à  instituição  escolar.  Nas 
entrevistas com a mãe, o fantasma do "obsceno" surge na chegada ao mundo 
dessa menina. Foi concebida através da fertilização  in vitro, considerada pela 
mãe um tratamento de manipulação e forçamento do científico que violava ou 
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ia contra seus preceitos religiosos e o que ela considerava o natural, o sagrado 
e o desejado na concepção. O tratamento de fertilização não contemplou a 
posição dessa mãe sobre o qual era a maternidade possível para ela ou o que 
implicava utilizar esse avanço da ciência em seu desejo de um filho.
Em  que  pontos  essas  propostas  tecnológicas  facilitariam  algo  para  a  vida 
desses sujeitos? A que finalmente assistem?
No caso de Mateo, a tela aparece como menos problemática do que os outros 
parentais, do que um par, do que ter que lidar com outros corpos e com suas 
dificuldades  e  diferenças  nesse  possível  encontro.  Se  ele  parece  localizado 
naquele ponto como objeto de gozo de sua mãe, que lugar de Outro ocuparia a 
tela?
Nesta mãe que realiza um tratamento de fertilização assistida, a que assiste 
este tratamento? A que desejo transgressor de maternidade que viola suas 
próprias crenças religiosas?
Entendo  que  nessas  situações  clínicas,  diferentes  entre  si,  as  propostas 
tecnológicas científicas aparecem no ideal  como uma "facilitação",  mas que 
permanecem ao serviço de evitar se confrontar, com algo não resolvido, não 
processado da subjetividade, que se enquadra nos diferentes tempos que cada 
sujeito tem para poder realizar alguns movimentos.
Então  os  supostos  facilitadores  se  tornam  obturadores.  Obturadores  nas 
possibilidades de emergir uma posição que possa estar articulada a uma falta, 
a uma divisão que explica o singular modo desejante nesse laço.
Como podemos por para trabalhar esses significantes que parecem estáticos 
no plano da naturalização e da idealização social?  E como fazê-lo para que 
estas propostas da nossa época não nos pareçam uma exterioridade a que 
devemos lutar, pois fazem parte da nossa realidade.
Lacan diz em relação aos efeitos do discursivo da ciência e do capitalismo, que 
há  efeitos  de  forclusão  da  castração  na  lógica  dos  laços.  Nesse  sentido,  o 
sujeito não se voltaria para o outro em busca de um saber, gerado por um 
enigma,  uma  interrogação,  mas  encontraria  no  discursivo,  propostas  ou 
respostas  fechadas,  imediatas  e  coaguladas  em  si  mesmas.  O  sujeito 
encontraria seus objetos e bens no mercado, que lhe ofereceriam modelos de 
satisfação universal de gozo, de enlatados.
Se  essas  propostas  são  facilitadoras  de  gozo,  para  que  tipo  de  gozo  nos 
convocam? E para qual dimensão do Outro se dirigem?
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Um dos problemas é a pregnância e a fascinação com que essas propostas são 
apresentadas, determinadas pelo progresso espetacular da ciência e a suposta 
acessibilidade universal oferecida pelo consumismo capitalista. Eu me pergunto 
como  podemos  furar,  fazer  um  buraco,  um  lugar  possível  para  essas 
apresentações oferecidas pela clínica sem demonizar essas realidades.
Sabemos  pelo  mal-estar  na  cultura  que,  como  seres  falantes  e  sujeitos  à 
castração,  temos  a  tendência  de  naturalizar,  factualizar  o  discurso  com  a 
consequência  de  considerá-lo  fixo  e  não  modificável.  Esse  movimento  é 
inerente e próprio da nossa estrutura como sujeitos,  como sujeitos de laço 
social, e entendo que é uma condição que não muda com as épocas, apenas 
muda sua forma e sua incidência particular. Portanto, sempre encontraremos 
essa factualização e seus efeitos indesejados.
A facticidade é o movimento que subjaz a essas cenas fáticas, que bate e está 
lá, mostrando-nos eventualmente, mesmo que nos custe pegá-lo, o disruptivo, 
o discordante, os hiatos.
Lacan leva em consideração uma série de denegações de Kant e as transforma 
em afirmações para explicar seu conceito de facticidade.
Kant  fala  de  um  mundo  onde  há  continuidade,  explicação  racional,  lógica, 
comunidade de sentidos,  sem casualidades,  sem quebraduras e sem cortes. 
Um mundo homogêneo e previsível.
Lacan diz,  dando volta a essas categorizações,  que: há imprevisibilidade, há 
determinações  inconscientes,  há  diferenças,  há  quebras,  rupturas, 
rasgamentos, oposições, falta de concordância, saltos, disrupções, disjunções.
As facticidades, então, são configuradas como o que seria deixado de fora e 
abaixo,  por  assim  dizer,  do  factual,  do  evidente,  do  aparente,  do  kantiano 
poderíamos dizer. Seriam as latências que deixam efeitos que se sustentam e 
trazem consequências.  Latências que deixam traços,  sinais.  "Isso sempre foi 
assim  ou  isso  só  pode  ser  assim",  se  configuraria  como  o  reverso  da 
facticidade, seria o fático.
Acredito que esse conceito de facticidade ajuda a entender sobre o que se 
sustenta e sustentamos o discurso capitalista e sua ligação com o discurso da 
ciência.
Talvez na leitura das diferenças entre ambas, entre factualidade e facticidade, 
seja possível observar a alternância entre o que é apresentado como facilitador 
e o que pode obturar - nesse enlace discursivo -, em oposição ao que abre a 
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singularidade do sujeito e suas possibilidades de entrar em jogo como tal. É 
esse um lugar possível para sustentar algo que representa o laço social com os 
outros,  com  suas  diferenças,  tempos,  impossibilidades.  Caso  contrário,  o 
"facilitador que obtura" estaria alimentando, em sua lógica homogeneizadora - 
mais uma vez - efeitos e fenômenos de massa, com seus inevitáveis efeitos de 
segregação.
A  leitura  desses  desajustes,  onde  temos,  por  um  lado,  o  momento  e  a 
conjuntura com que cada sujeito pode tirar algo dessas propostas e, por outro 
lado, o que prometem e conseguem encobrir ou enlatar, como pode nos ajudar 
a pensar este tipo de apresentações?
Não se trata de questionar o uso e a relação com o científico tecnológico, mas 
de localizar o que é posto em jogo, neste caso em Mateo e nessa mãe, naquela 
assistência particular, que só vemos a posteriori em seus efeitos indesejados.
A leitura dessas gretas e a aposta em acionar as factualidades estáticas que 
promovem esses discursos,  poderiam gerar  outros efeitos nessas realidades 
fáticas?
Entendo assim que o diálogo desde a psicanálise com outros discursos e com o 
epocal torna-se imprescindível, a esta altura inevitável e um tanto complexo e 
desafiante.
Como podemos dizer e falar sobre, por exemplo, os tratamentos de fertilização, 
com a possibilidade e esperança que geram e sustentam em relação a algo tão 
prezado  e  socialmente  valorizado  quanto  os  desejos  de  maternidade  e 
paternidade?
Como podemos dizer e falar sobre o uso da tecnologia em crianças, sem que se 
transforme  em  um  mandato  superegoico  para  os  pais  de  "protegê-las"  da 
exposição digital?
Sabemos que apenas nos entender entre poucos aporta ao factual e nos isola 
em  nossa  bolha  narcísica.  A  formalização  excessiva  e  a  pretendida  pureza 
conceitual em forma rígida neste sentido nos aproximaria da lógica dominante.
Lógica dominante do discurso da ciência que, em seu enlace com o discurso 
capitalista,  oferece-nos  a  homogeneização,  a  globalização,  às  custas  de 
forclusões, naquilo que nos acontece como sujeitos barrados e desejantes. A 
partir  daí,  o  desafio  de como abrir  o  jogo,  com outros  no laço,  e  a outros 
discursos e disciplinas, sem perder a episteme e a singularidade que define o 
discurso e a práxis da psicanálise.
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Como podemos pensar um diálogo, um possível laço com outros diferentes, 
desde uma lógica não segregativa e não homogeneizante que, portanto, não 
resulta muito convocante? E nesse laço diverso, como podemos pensar em um 
dizer perfurante e desejante, que possa ser tomado, desde a psicanálise em 
extensão?
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