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CRISE NA CULTURA 

 

 A psicanálise contribui para o estudo do relacionamento do sujeito com a lei 

interior à cultura e à noção de laço social. O sujeito e o coletivo de que faz parte 

participam das mesmas regras de jogo, mas a psicanálise não é a reprodução de um 

modelo social habitual. Implica na exploração da outredade que reside no núcleo da 

cultura. Mas a outredade que se conhece por meio da psicanálise é filtrada por meio da 

palavra e se encontra com o inconsciente como um efeito da linguagem. E no campo 

dessa outredade, qualquer oposição entre realidade e discurso pode ser tão parcial e 

ideológica quanto o é uma oposição entre a ciência (com suas premissas e consecuções) 

e o inconsciente (com suas formações). 

 O inconsciente e a ciência têm o mesmo sujeito, que não é gramatical, nem 

tampouco o primeiro sujeito do cogito cartesiano, mas o segundo: um sujeito preso na 

própria matéria sociopolítica da linguagem. Lacan o escreveu $, sujeito cruzado pelo 

significante na cultura. Não podemos conceber as representações inconscientes da 

mesma maneira, se as considerarmos no nível coletivo, já que não há sujeito coletivo 

para a enunciação. O inconsciente da psicanálise freudiana trata um sujeito determinado 

que não conduz a concepções religiosas ou ideológicas em que prevaleceria a 

identificação com um líder no registro do imaginário, o que levaria a uma deriva 

totalitária. 

 O homem, como ser que fala, está duplamente dividido. Não se reduz a um ser 

da natureza, já que de um lado pode sair de si para pensar, e de outro está dividido pela 

sua captação na ordem do discurso. Embora haja uma ética que surge como a resultante 

da representação de ideais científicos ou religiosos, para a psicanálise há uma outra 

ética, que, graças às manifestações da psicopatologia, habilita a questionar essa ética 

que insiste em ignorar o inconsciente tentando reduzir sua importância. 

 A psicanálise procura fazer surgir, localizar, uma dimensão ética profunda, e não 

apenas aliviar o padecimento; é uma ética orientada ao nível subjetivo de uma 

responsabilidade envolvida no próprio sofrimento. Envolver-se em relação aos próprios 

sintomas até o extremo máximo situa a orientação da nossa clínica. Isto é: o campo do 

gozo que se deriva dali é o que determina a finalidade da cura. Então, trata-se um 

tratamento do gozo e de uma ética que supõe assumi-lo tanto a seu cargo quanto na 

cultura. Ao falar, acredito de verdade que minha identidade, minha função social e meus 

antecedentes parecem estar bem assegurados; mas repentinamente se produz alguma 
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coisa que irrompe e fala, e isso é o inconsciente, que é o incorreto por excelência. Os 

desejos do inconsciente são regular e sistematicamente não corretos e desconformes, 

mas a pouca vida que temos é mantida por esses desejos inconscientes. O mesmo 

inconsciente interpreta, ao devolver uma substância a uma materialidade, e não ao 

espírito nem à alma, já que o inconsciente remete a um apoio material. 

 Por que é necessário atualmente questionar a cultura com e da psicanálise? 

Porque é claro que, se bem ambos tenham surgido do desenvolvimento lógico próprio à 

prática, a psicanálise levou em conta os avanços das ciências conexas, associados aos 

diversos avatares do laço social e político. Acreditar no inconsciente é uma determinada 

maneira de se ser materialista e em absoluto idealista. “O inconsciente, isso quer dizer o 

que há de significante no real". Em qualquer caso, no real há indubitavelmente a 

literalidade que permite que isso exista para cada um de nós. O mecanismo de dejeção 

no real da letra é um mecanismo vinculado à fisiologia interpretativa própria da 

literalidade. Rejeita-se no real o suporte do sexo, e não é preciso que haja a literalidade 

no real. Ali está, com certeza, o que explica o nosso compromisso particular para com o 

que é da ordem textual, e o nosso compromisso de que se deve interpretar o que se 

propõe como textual. 

 A entrada à linguagem põe em jogo o corpo e a letra. Se o corpo está feito para  

falar e consagrado à palavra, está destinada a letra a esta encarnação, encarnação que 

seria talvez o retorno a uma origem mítica da linguagem? Trata-se, para Lacan, de duas 

ordens que se conjugam sem estar nunca perfeitamente adequadas uma à outra, sendo 

irredutível o objeto de sua reflexão, seu corte, sua diferença: a letra. Se o corpo intervém 

ali, é só depois da submissão ao poder da letra. 

 Hoje na cultura, na medicina, na religião e na filosofia se promove um 

relacionamento regrado entre o corpo e o gozo. A condição de saúde para o corpo 

parece ser a conservação de prazer, numa tentativa de pacificar o gozo. Estes preceitos 

estabelecem uma matriz para o prazer-corpo, que a psicanálise denuncia como 

impossível. Que o corpo próprio possa em alguns casos apresentar-se como estrangeiro 

merece que nos interroguemos sobre isso que ouvimos quando nos dizem que temos um 

corpo. A assunção de um corpo surge de uma operação real, simbólica ou imaginária? 

ou de uma combinação das diferentes ordens entre elas? Essas diferentes leituras a 

respeito da assunção do corpo próprio não são excludentes entre si. Isto nos permite 

valorar e assinalar a variedade de suas manifestações clínicas, seu estatuto de 

encruzilhada estrutural e a significação possível na cura psicanalítica. 

 O saber estatuído hoje pelo sociopolítico em nossa cultura se esforça em centrar 

este objeto, visando torná-lo transparente ao discurso. Mas uma das  funções da 

psicanálise é negar essa operação e nos acolher no "o entre dois” da estrutura, o que 

torna a psicanálise uma ciência impossível, o saber de um não saber, cujos efeitos não 

carecem de verdade nem de realidade. A falta (dimensão fundamental do desejo) se 

desdobra em ambas as dimensões da verdade e do saber. No nível da verdade, a falta é o 

inconcebível, um nada, o impensável: o que é excluído absolutamente e se perdeu 
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quando a estrutura se fundou e funcionou. A esta perda, o sujeito do saber se resiste: o 

suporte desta resistência é a miragem do saber. O saber é o que vem no lugar da 

verdade, depois da perda de objeto. O objeto da psicanálise é o que se perdeu da 

estrutura significante no processo da significação, mas este objeto perdido não tem 

nenhuma qualidade positiva. 

 Analisar-se e investigar a partir da psicanálise é aprender a interrogar isso que 

nos governa sem que nossa consciência saiba, mas que nosso ser registra: o sofrimento 

subjetivo e social. Questioná-lo, encontrar-lhe uma resposta, obtém o melhor. Alguém 

poderia me dizer: "mas então a psicanálise é um tratamento dirigido exclusivamente a 

aliviar o sofrimento de um sujeito, a fazer que se apaguem os sintomas de um sujeito". 

Não. A psicanálise interroga também o sofrimento no nível cultural. Diria que isso é 

essencial, mas não é o único. O importante é não abordarmos “isso” que chega e que 

pode chegar a se refletir num alto montante de angústia, numa leitura pontual, mas 

numa extensa, já que numa leitura em que localizarmos o perplexo numa centralidade e 

como algo formal, correremos o risco de apagar o singular dessa experiência. 

 O importante é se aproximar em transferência da maneira em que cada sujeito 

tenta superar a perplexidade inicial para possibilitar a construção de sua pergunta. O 

sujeito tem a certeza de que o que sente significa alguma coisa, mas não saberia dizer o 

quê. Quando alguém está disposto a avançar em sua análise, este avanço o leva não 

apenas a resolver o primeiro, que sem dúvida ao sujeito aparece como urgência e que 

são seus sintomas, suas inibições, sua angústia, mas também adverte os benefícios de 

revisar as marcas de sua história e de renunciar aos gozos parasitários pelos que paga, 

justamente, esse preço tão caro. A psicanálise é revolucionária para o sujeito, e, 

portanto, em sua função na cultura. 

 Freud e Lacan permitem questionar a política atual partindo da observação do 

mal-estar na cultura dominada pelo superego e pela lei do Pai. No Ocidente, os irmãos 

convivem ansiosos por gozar do serviço de um objeto cuja economia de mercado venera 

o seu reinado. Por suposta que seja a sua imprevisibilidade, errática e total, aparece 

balizada por crises cíclicas e devastadoras. O discurso capitalista é o que reina, e a 

circulação do que se vende e compra oferece o benefício de um gozo ilimitado. O 

desprezo dos direitos humanos é uma das causas das desgraças públicas e da corrupção 

dos governos, bem como das disparidades atuais de riquezas excessivas, o 

desenvolvimento da exclusão e a miséria. Sem valores, não há sociedade, só uma 

multidão: “gente”. A sociedade precisa de uma história em que todos se possam 

reconhecer, uma história que, simbolicamente, fale. 

 Trata-se da narrativa da lei e em particular da Constituição na construção de uma 

sociedade política. Na medida em que se pactua reconhecer a parte da economia, a 

história, a sociologia, a religião, fica mais difícil se admitir, e inclusive se pensar na, 

possível parte da lei para o trabalho político. É algo que parece vir depois, uma vez que 

tudo acabou, para pôr tudo em ordem oferecendo um discurso de legitimação. Com o 
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que pode a psicanálise contribuir para estas áreas sem fazer disso uma "concepção do 

mundo"? 

 É verdade que a nossa observação sobre a política e a economia como 

psicanalistas sempre se baseou na nossa prática clínica. Mas não nos esqueçamos de que 

a questão clássica nas ciências políticas do reinado da harmonia social se refere a elas 

como a do sintoma. O que resta da política a partir disso? São aqueles a quem querem 

continuar idolatrando no sentido freudiano da palavra, por sua própria conta, através de 

um líder ou um amo? As insígnias de poder estão certamente golpeadas por esta 

maldição que pesa sobre o comando e suas ideologias inspiradoras, que agora aparecem 

desvalorizadas pelo critério de uma satisfação coletiva tão caprichosa quanto fugaz. 

 É necessário se aceitar a crise moral da política que tem atingido a sociedade. 

Aparece um profundo abismo entre os sujeitos e suas elites; é o que produz 

desconfiança de todos os possuidores do poder, e particularmente dos atores 

institucionais ou partidários da vida política. A pergunta é se este desencanto, essa 

ruptura do pacto de confiança, é totalmente nova, irreversível ou pontual. Talvez 

devamos assumir que isto não seja uma fatalidade inerente aos princípios operativos da 

nova “aldeia global”, e admitir que precisamos procurar em nossa história e em nossa 

tradição política os elementos estruturantes de uma refundação necessária. O Real é o 

escolho rumo ao qual vamos velozmente e parecemos não ser capazes de mantê-lo 

unido à nossa grande narrativa, à nossa imaginação e à força do simbólico como único 

portador do efetivo possível. 

 Quando se fala em moralidade exposta aos riscos da ciência, ou na ciência 

exposta aos riscos da moralidade (laica ou religiosa), questiona-se a dimensão 

inconsciente do pensamento. A psicopatologia da vida cotidiana, os sonhos, sintomas ou 

outras formações do inconsciente, podem ser interpretados como aqueles pontos ou 

linhas de rompimento que, sem o conhecimento do sujeito consciente, expressam e 

frustram todas as fantasias da totalidade homogênea. Mas nossa responsabilidade como 

psicanalistas é não nos retirarmos do debate cidadão: a ideia é evitar ficarmos 

monopolizados pela própria política da instituição de que formamos parte. Mas temos 

de estar advertidos de que nesta preocupação correta por uma política para a psicanálise 

corremos também o risco de colocá-la do lado do imaginário e do ideal. 

 Para tal, é preciso questionarmos nossas paixões. Os grandes racionalistas, como 

Spinoza, Descartes e Hume, conheceram e analisaram as paixões, tentando canalizá-las 

para o bem-estar do homem. Em Descartes as paixões da alma são as de um corpo 

excluído do cogito, um corpo que retorna inquietante nas figuras que a subjetividade 

impõe ao discurso. Em seu Tratado das paixões admite que são impulsos brutais e 

repentinos que nos assaltam, porém não aconselha eliminá-las, mas entendê-las para 

poder vivê-las com pausada intensidade. Reconhece que são boas por natureza e 

teríamos que somente evitar seus maus usos ou excessos. Há, pois, que as apaziguar 

com ajuda de uma razão auxiliar humana, sem jamais as extinguir e menos as 

desconhecer. 
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 Para Spinoza, as paixões são afecções que nos mantêm vivos, voluntários, tesos, 

e nos fazem persistir em nossa existência. Viver é apaixonar-se sempre de tudo e por 

tudo, é a energia que nos faz perdurar. "Disso se depreende que o homem está 

necessariamente submetido às paixões". Tanto Descartes quanto Spinoza julgaram as 

paixões, então, como sendo escravidões e fraquezas da alma, que deviam submeter-se 

aos cuidados da suprema deusa Razão. 

 De outro lado, David Hume sustenta que não é filosoficamente sério se falar em 

luta entre paixão e razão: "A razão é, e só deve ser, escrava das paixões, e não pode 

pretender outro ofício que o de as servir e as obedecer". Essa é a essência do 

naturalismo de Hume. Liberdade para a libertinagem das paixões? De maneira alguma, 

pois Hume sustenta que as paixões são sentires naturais, comedidos, racionais, e a 

própria razão é uma faculdade que a paixão tem para inferir, travar e enlaçar aquilo que 

padecemos ou experienciamos. É a crítica de Hume à tradicional oposição entre razão e 

paixão. 

 Para Hegel, na Fenomenologia do espírito se tratou da exploração consciente no 

território sombrio dos sentires do homem. O ego não pode ser compreendido sem as 

paixões que o sustentam e animam. Embora nada magno possa realizar-se no mundo 

sem a paixão, como afirma Hegel, as paixões as deixa subordinadas a fantasmas 

diabólicos e malevolentes, para realizar os fins últimos do Espírito. Marx tentou corrigir 

este finalismo moralista ou transcendente de Hegel, afirmando que a paixão era a 

energia suprema do homem, que o leva à realização objetiva de si mesmo. A paixão, 

assim, torna-se o motor da história e da mudança, a protagonista decisiva e avivada das 

revoluções. Entretanto, tanto Hegel quanto Marx tiveram uma concepção um tanto 

abstrata da paixão. Alguns colocam que algum dia seria preciso se escrever uma crítica 

da paixão pura. 

 Mas como psicanalistas sabemos que a paixão não tem uma causa endógena. 

Para Lacan, “as paixões fundamentais” são o amor, o ódio e a ignorância (de falar sem 

saber o que se diz). Na obra dos nossos mestres fica explícita a linguagem quando 

propõem um discurso do inconsciente. O sujeito é distinto do ego e se serve de seus 

fragmentos. Ele o faz pulverizando a unidade imaginária em elementos significantes que 

se poderiam articular em sintomas. É um movimento complexo entre: 1) o encontro do 

desejo desse sujeito do inconsciente e 2) a paixão própria desse ego pela unidade 

imaginária e alienante que é, precisamente, a imagem do outro. 

 Mas a paixão do sujeito se estabelece no ato de falar, e se encontra com a paixão 

do significante que o suporta. As paixões falam na resolução de assumir a palavra. 

 Em 1973, em Televisão, Lacan diz que "a simples extração das paixões da alma, 

como São Tomás nomeia com maior precisão esses afetos, a ressecção de Platão destas 

paixões sobre o modelo do corpo: cabeça, coração, inclusive, como diz επιθυμία 

(desejo), ou sobre-coração, não é já o testemunho do que é inevitável para sua 

abordagem, a necessidade de aproximar-se deles através do corpo, que eu digo não estar 

afetado mais do que pela estrutura?". 
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 A lógica parece enaltecer a racionalidade esquecendo que as paixões da 

sociedade e a economia política criam paixões reformistas para as mudanças sociais. 

Prova disso é a bem-vinda e necessária revolução contemporânea do feminismo. Mas 

nem todas as paixões são irremediáveis e não podem ser explicadas apenas como 

expressões da pulsão de morte. Trata-se também, na sociedade e na economia política, 

de se pensar no afeto em seu relacionamento com a linguagem das paixões. 

 Se os efeitos de tudo que Freud descobriu são consequências do fato de sermos 

uns falantes seres, isso nos restitui a legitimidade para o nosso ato de intervir do modo 

como devemos a esse lugar: lembrar que a diferença dos lugares, a perda de gozo e a 

incompletude sempre são plausíveis. Embora o fundamento seja da ordem do real, na 

cadeia de significação as categorias sugeridas por Lacan, de insistência, persistência, 

consistência e ex-sistencia, estão determinadas pela ordem de uma temporalidade 

lógica. Todas são identificáveis na estrutura gramatical da oração, que se reproduzem na 

respiração e no phoné; e também se identificam no curso temporário do pensamento, 

com sua plenitude, suas pausas, seus vácuos, suas vacilações, seus obstáculos, seus 

atrasos e seus arrebatamentos. A análise nada mais é que o que se diz em uma análise e 

que a única resistência à confissão de desejo se deve exclusivamente à 

incompatibilidade do desejo com a fala. 

 Podem então o sujeito e a sociedade atual suportar o ato analítico? Podem. Se 

pudermos restaurar a impotência do discurso e restabelecer a verdade em sua função. 

Para tal, Lacan nos propôs o sintoma, que tem um efeito revolucionário. O sintoma é a 

irrupção de um gozo inconciliável que obriga a uma renovação do laço social. A uma 

invenção cultural e a uma mobilização de todos os recursos da sublimação. Situemos 

então a nossa prática entre o sujeito e o saber. Existe um falho no saber sem o qual a 

orientação para o Real seria impossível. Os exemplos usados por Lacan para pôr luz na 

noção de impossibilidade podem ser-nos úteis. O discurso do analista produz outro 

discurso que o do Amo, e só pode fazê-lo restabelecendo o sujeito em seu 

relacionamento com a fala e a linguagem. Lacan, em Encore o nomeou "mudança de 

discurso". Uma histerização como mudança, que produza uma transformação, que 

mostre por sua vez que o amor se manifesta em cada mudança de discurso. 

 Sejam quais forem os méritos e os esforços de alguns intelectuais e acadêmicos 

universitários, não podem seguir ignorando um século de pesquisa e trabalho sobre o 

inconsciente freudiano, um século de conceituação da psicanálise. Cabe-nos, como 

psicanalistas, que seja levado em conta o inconsciente, o seu discurso, o seu desejo, o 

seu sujeito, todas as categorias percebidas como abaixo dos limites do politicamente 

correto. É a prática do inconsciente que torna possível se abordar estas perguntas com 

muito mais disjunção do que o que permitem os discursos de domínio levados a efeito 

rio acima e abaixo da política. A ética freudiana deve intervir. 

 Perante esse avanço ideológico de uma pseudociência que se apoia em 

estatísticas e perante uma pluralidade de práticas psicoterapêuticas, cabe lembrar que 

para o sujeito o relacionamento com o objeto não é imediato. O gozo não deve ser 
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confundido com os prazeres que essas práticas prometem, já que ele (o gozo) se 

entrelaça com o desejo inconsciente, impedindo uma satisfação que possa aportar algum 

objeto que traga satisfação. O real do gozo fundamenta uma reorientação da nossa 

prática e rejeita toda ontologia. Sem saber, o sujeito que sofre demanda saber sobre o 

gozo, e não uma plenitude de prazer impossível. Lacan, em 1974, disse que uma análise 

é o pulmão artificial graças ao qual tentamos garantir isso que faz falta encontrar de 

gozo no falar para que a história continue. 

 A psicanálise é uma resposta à dor e ao sofrimento de cada um dos que o 

demandam em seu estatuto social e político. O sintoma, a angústia, as inibições, as 

dores de que o sujeito acusa sofrimento, são manifestações distintas que indicam 

quando o sujeito, aquele que padece, se encontra submetido a algum mandato 

(individual ou social), a alguma coisa que do Outro lhe funciona como aquilo que não 

pode interrogar, do que não pode falar. 
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