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7 A fragmentação da política e a busca da 
verdade

O colapso da eficácia simbólica da função paterna pode ser constatado, 
entre outras coisas, nas tentativas de “ressurreição” forjadas de autori-
dades simbólicas, bem como na estudada indiferença à macropolítica 
econômica, que se resume na fragmentação cada vez maior da política. 
Estas atitudes, para Zizek, em The Ticklish Subject, resultariam do distan-
ciamento cínico e da proliferação da crença na existência “real” do grande 
Outro (não como ficção simbólica). Esses dois fatores se ligam no sentido 
de que o hipotético sujeito ocidental atual é aquele que, enquanto descrê 
de toda ideologia pública, entrega-se sem restrição às paranoicas fantasias 
sobre conspirações, ameaças e outras formas excessivas de gozo do Outro.

O mal-estar no mundo globalizado pode ser detectado na busca por 
saídas compensadoras ou substitutivas dos processos identificadores tra-
dicionais, bem como na busca alucinada por uma originalidade sem lastro. 
Os sintomas dessa busca podem ser verificados nos mais diversos campos 
da cultura e podem ter os mais variados reflexos comportamentais.

Uma das coisas que chama a atenção na discussão científica do 
chamado pós-moderno é a quantidade de teorias que defendem teses 
exatamente opostas. Longe de denunciar ou promover a discussão sobre 
os fundamentos científicos, essa tendência desenvolve uma espécie de 
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cientificismo petrificado, que evita discussões acadêmicas de seus esta-
tutos e se concentra com frequência em associar os conceitos de ciência 
e de verdade.

Cinema, paranoia e verdade 

No campo estético do cinema, essa busca paranoica da verdade parece 
verificar-se na existência do Movimento Dogma. Concebido, segundo 
seus fundadores, com base num conjunto de regras (não utilizar cortes, 
nem música sem representação, nem efeitos gráficos etc.), o Movimen-
to Dogma buscaria evitar os truques comuns ao cinema hollywoodiano, 
em defesa de um cinema mais “realista”. Aqui é possível discutir a relação 
dialética entre a não-existência do grande Outro e sua positiva personi-
ficação. A ingenuidade (se é que se trata disso) do Movimento Dogma 
em defender um cinema “realista” contra o cinema “comercial”, ainda que 
produzindo obras extremamente interessantes, parece denunciar-se em 
seu próprio alicerce: “realidade” e “comércio” não são opções do cinema. 

A ideia de cinema como realidade parece ter sido superada, ao menos 
para os críticos e acadêmicos, há décadas. Mesmo sem recorrer à Psicaná-
lise (que sempre questionou a concepção da realidade como algo positivo), 
vários autores da própria teoria do cinema concluíram que a aproximação 
entre cinema e realidade (que teve em André Bazin um dos seus maiores 
defensores) desenvolveu-se a partir de certas palavras que encerravam 
conceitos (como a “objetividade” e a “neutralidade” da câmera) e que 
eram usadas geralmente para defender o cinema ideologicamente engaja-
do, encobrindo o fato de que o aparato cinematográfico nada mais era que 
um conjunto de regras e procedimentos sujeitos à própria época e muito 
distantes de qualquer neutralidade.

Por outro lado, a ideia de um cinema “puro” contra um “comercial”, 
sem entrar nos méritos de uma discussão estética, funciona, se não para 
os produtores, ao menos para grande parte do público, como um meio 
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de ofuscar o fato de que tudo o que se produz num sistema capitalista é 
produto de troca no mercado. 

A própria ideia marxista de que o limite do capital seria a exploração 
total dos “recursos naturais” (alimentos, terras, ideias etc.) parece estar 
longe de chegar ao fim – ao menos no terreno da arte, em que as mais bi-
zarras formas de protestos contra o status quo acabam em pouco tempo se 
transformando em objetos fetichistas, sendo postas à venda, etiquetadas 
e valorizadas como “raridades”. Ou seja, não é o Movimento Dogma que 
diz o que será ou não comercial, e sim o sistema econômico. Essa é uma 
das consequências mais pobres do atual pensamento econômico despo-
litizado: a tentativa de isolar-se esteticamente em busca da originalidade 
acaba encontrando o glamour no passado e constrói móveis novos com 
madeira velha.

Feminismo & Patriarcalismo

Outros efeitos desta fragmentação política e da busca de originalidade, 
entretanto, não se restringem ao campo da estética. A verdadeira batalha 
que se trava nos bastidores acadêmicos entre os trabalhos de orientação 
feminista e as teses sobre o patriarcalismo vem produzindo um grande 
volume de estudos; todavia, como costuma ocorrer com a produção acadê-
mica, esses estudos não chegam ao público senão ocasionalmente. Nessas 
raras ocasiões, eles revelam não apenas a tendência mais conhecida do 
feminismo, mas também uma defesa, ainda que incipiente, do patriarcado 
no campo da ciência.

A questão da “cena primeira”, do “início dos tempos”, incentiva deba-
tes, especialmente entre os estudiosos de base antropológica, sobre “quem 
nasceu primeiro”, se o patriarcado ou o matriarcado. O derrisório (mas 
não desinteressante) deste conflito é que ele ocorre exatamente no mo-
mento em que se defende a possibilidade de orientações sexuais fora das 
tradições e costumes – o que constitui uma interessante contradição.
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De um lado, sob a perspectiva da “defesa do matriarcado”, da “supe-
rioridade feminina” ou, ainda, das denúncias “às perseguições contra as 
mulheres”, pode-se encontrar praticamente de tudo, especialmente na aca-
demia americana. Há, por exemplo, os que defendem que o(a) primeiro(a) 
programador(a) de computadores foi, na verdade, uma mulher (Ada Lo-
velace); os que dizem ter havido um “holocausto” das mulheres na caça 
às bruxas da Idade Média; e mesmo os que preconizam a “libertação da 
mulher gorda” dos “estereótipos masculinos sobre a beleza feminina” ou 
a representação feminina de Deus (por exemplo, os sites www.igc.apc.org/
womansnet e www.fatso.com; ou no documentário The Goddess Remem-
bered (1989), dirigido por Donna Read). Do outro lado, encontram-se as 
defesas do patriarcado e outras teses francamente misóginas (por exem-
plo, Steven Goldberg, em The Inevitability of Patriarchy; Warren Farrell, 
em Why Men Are the Way They Are; David Thomas, em Not Guilty – The 
Case in Defense of Men), que geralmente se fundamentam em pesquisas 
antropológicas, mas que aos poucos vão se mostrando ideologicamente 
impregnadas, chegando até aos argumentos genéticos da neuroendocri-
nologia e das características hormonais do “macho dominador” – tudo 
sempre coberto pelo discurso asséptico da não-subjetividade científica.

Sob a perspectiva psicanalítica, seria possível pensar que os anos 90, 
como lembra Elisabeth Roudinesco, foram marcados, especialmente nos 
Estados Unidos, por um retorno da teoria da sedução (a tese de que os 
conflitos neuróticos advinham de um abuso sexual real), na forma – diz 
ela – de um “antifreudismo, ao qual se misturaram a vitimologia, o culto 
fanático às minorias oprimidas e a apologia de uma tecnologia da confis-
são, amplamente apoiada na farmacologia” (Roudinesco, 1998, p. 699). 

Nesse caminho, pode-se refletir também sobre a discussão acerca do 
assédio sexual (que, principalmente na última década do século, ganhou 
estatuto paranoico) e sobre até que ponto ele é fruto deste mesmo fenômeno 
– ou seja, da questão de aceitar ou não o papel da fantasia na neurose (como 
autorrepresentação imaginária da história do sujeito). Mais ainda, pode-se 
discutir de que forma isso estaria se atualizando hoje nas relações de poder.
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Longe de reduzir todo evento à fantasia ou inversamente buscar sem-
pre causas “reais” em eventos traumáticos, é conveniente considerar estas 
questões como originando-se de duas ordens de realidade, muitas vezes 
superpostas. Com isso, é possível afastar algumas proposições como a 
que promove a atitude perversa de negar a realidade dos fatos e cair no 
cinismo; ou a que alardeia histericamente toda e qualquer lembrança, sob 
a perspectiva de uma vitimação impotente.

A despeito de o conflito entre feministas, machistas e (anti)patriar-
calistas ter sido até agora mais cômico que violento, há nele um dado 
bastante interessante: o fato de esta discussão ocorrer especialmente no 
locus geográfico – mas principalmente imaginário – dos defensores da 
ideologia hegemônica nesta passagem de século, os Estados Unidos. 

O papel dos EUA no imaginário do mundo atual é o de um ícone 
isolado da globalização, sustentado por seu crescimento econômico apa-
rentemente sem fim (embora sua catástrofe seja anunciada anualmente), 
e que, ao mesmo tempo em que procura demonstrar o acerto dessa “esco-
lha”, promove um discurso repetido no mundo ocidental, semelhante ao 
que faria a mais feroz ditadura totalitária: conferir naturalidade a seus atos 
(“ora, pessoas ficam mesmo obsoletas com o tempo”; “um certo nível de 
desemprego é estrutural”; “é imperativo diminuir as conquistas trabalhis-
tas para reduzir o ‘custo Brasil’” etc.). 

De resto, essa “naturalidade” lucra com a ideia de que o capitalismo é 
espontâneo, e com isso, diversamente do que ocorreria em outras formas 

de organização política, não há “outro” a quem culpar pelas mazelas.






