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CEG. Paris 2019. A Crise na Cultura. 
“A Psicanálise e sua função diante da Crise na Cultura”  

 

Este texto é produto de um trabalho da Escola, do intercâmbio, das perguntas que foram 
surgindo, do debate e do questionamento a respeito do tema que nos convoca: “A crise na 
cultura”. A partir desta proposta, temos refletido no que diz respeito de nossa 
responsabilidade no assunto. 

Nesse percorrido, não conseguimos evitar nos perguntar se ambos os termos mal-estar e crise 
tinham alguma relação; se o mal-estar do qual falava Freud em seu escrito de 1930 se 
assemelhava à crise à qual nos referimos hoje.  

Freud dizia que estar submersos na cultura não era sem mal-estar, pela renúncia pulsional que 
isso acarreta. Portanto, o mal-estar é inerente à existência humana. Lacan expõe no seminário 
de “A Ética da Psicanálise” que Freud toma com toda seriedade essa questão ao desenvolver 
como “as potencias da vida desembocam nas de morte” 1 e este gozo maligno e absoluto é o 
que põe o sujeito em conflito com a civilização, com sua ordem simbólica. “Temos que lidar 
com Das Ding”, diz Lacan neste seminário, com esta realidade muda, inquietante, que o 
inconsciente não consegue traduzir nem simbolizar.  

O mal-estar também se refere a uma sensação vivenciada por aquele que sofre, o sofrimento é 
registrado e isso dá lugar à queixa, ao reclamo, à palavra, à produção de algum placebo que 
acalme.  

Já, a definição de crise acarreta um perigo, o de “interromper o desenvolvimento de um 
assunto ou processo”. Crise, do ponto etimológico é algo que se quebra.  

 Que se faz com a crise?  

Nossa práxis como analistas nos enfrenta o tempo todo com sujeitos em crise. Como o 
abordamos? ; Poder-se-á estabelecer alguma relação entre a crise subjetiva e a crise na 
cultura?  

Talvez, precisemos fazer uma análise dos tempos atuais e de que cultura estamos falando. 
Como se apresenta o real de nossa época? Como se apresenta no laço social?  

Tempos da imediatez, tempos nos quais o “vertiginoso” do avanço tecnológico e científico 
confere uma crença ilusória de que “Tudo” é possível, deixando o sujeito fora de jogo; preso 
da demanda que o retém, é claro, como objeto. Quedando assim, interceptada a subjetividade 
pelas “demandas expansivas da civilização” e a “máquina digital” que o assiste. 

O sujeito, então, periga de ficar “atrofiado”, deslocado, - daí nossa preocupação- em prol de 
um avanço do individualismo que renega da castração. 

Esta lógica do Tudo, da individualização, a biologização do sofrimento e a medicalização do 
padecimento subjetivo atentam contra a dimensão subjetiva. 

Que propõe nosso discurso diante deste real que atenta de um modo tão virulento? Trata-se de 
uma cristalização do discurso capitalista que quebra o laço social? Tratar-se-á de produzir 
uma viragem desde a crise, que aliena o sujeito, à vivência do mal-estar? Como implicar o 
sujeito na crise para que vire ao mal-estar? Não implica redobrar a aposta no discurso, na 
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palavra e no singular do sujeito como alternativa ao “individualismo”? A psicanálise ao 
apostar no sujeito, não é uma resposta se sustentamos a política do sintoma? 

Talvez, seguindo a definição etimológica de crise como “separação”, “distinção”, “eleição”, 
“discernimento”, “resolução”; então, a psicanálise possa orientar uma saída que reconstrua o 
laço social. Mas também, se implica separação, quiçá se trate de separar aquilo que o 
imaginário encola tal como Lacan nos adverte no que diz respeito a se valer de certos 
dispositivos. 

A crise poderia ser pensada não só como algo grave, mas também como uma oportunidade 
para ler aquilo que não funciona, talvez o importante seja a posição que a gente toma diante 
disso. Sabemos que muito depende de como se age perante estes acontecimentos: se eles são 
negados, se são rejeitados ou, pelo contrário, se são lidos no sentido de abrir alguma brecha 
na subjetividade. 

A direção proposta pela política da psicanálise é a de sustentar, legitimar, apostar na “divisão 
subjetiva”, a condição desejante como motor da vida como oportunidade de saída de um 
discurso totalizante. 

Se crise implica ruptura, então a psicanálise vem para religar. 

Se os avanços da ciência e da tecnologia atentam contra a dimensão subjetiva, em sua lógica 
de incompletude; então a psicanálise tem a responsabilidade de devolver o sujeito dividido 
sua dignidade. Os psicanalistas, como operadores da falta, temos a responsabilidade de 
reintroduzir a lógica do não tudo, da castração, pôr em ato o desejo e apostar na transmissão. 

A crise na cultura, então, pode ser pensada como a estagnação em um discurso que se 
cristaliza, que se impõe. Crise que estabelece a fragilidade do laço social que deixa o sujeito 
isolado, submerso em um gozo autoerótico; ou no avanço da tecnologia que “assiste” o sujeito 
e o automatiza; uma oferta que supera amplamente à demanda desorientando o sujeito 
respeito do desejo, quando não o expulsa do campo do desejo.  

Encontramo-nos, então, com a dificuldade da instalação do discurso analítico aí onde há 
ruptura do laço social por um sujeito que se consome no consumo, nossa proposta será: Como 
não retroceder diante da crise na cultura? 

Estamos trabalhando desde a Convergência nesse sentido, a articulação entre o estrangeiro, 
nossa comunidade analítica e a Pólis, a transferência de trabalho entre as instituições e o laço 
social. Pensar agora a crise na cultura é um passo a mais nesse percorrido. 
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