
 

Crise na Cultura 
 

O modelo do Neoliberalismo e a globalização contribuem com a crise em nossa cultura, 
quer seja no apagamento de diferenças, na universalização de padrões ou pela 
imposição dos interesses do Mercado postos acima de tudo e de todos. Nesse sentido, 
no Neoliberalismo, o mercado é essencial e a lei econômica é superior a tudo. O sujeito 
entra na engrenagem identificado ao modelo da empresa. É estimulado à competição, a 
vencer o outro a qualquer preço, até mesmo a destruí-lo e a se autogovernar para 
melhor se adaptar às permanentes variações do mercado. Ele é cobrado, muitas vezes, 
a ter falha zero. Tudo isso modifica e incide em todas as práticas e relações cotidianas. 
Nesse esquema, o sujeito passa a ser considerado com sucesso a partir de sua vida 
profissional, permanecendo alienado totalmente a esse campo. Há, portanto, um 
esvaziamento da subjetividade, dos desejos, das realizações pessoais e um 
deslocamento de seus interesses para as áreas do coaching, programação 
neurolinguística, análise transacional, que buscam dirigir a conduta do sujeito para 
dominar suas emoções, na tentativa de proporcionar uma sobrevivência à brutal 
competição.  
Só o sucesso é admitido e sem sua obtenção o efeito é a sensação de fracasso, 
impotência, acarretando a exclusão, a depressão, melancolia, suicídio, busca pelas 
adições. Resta ao sujeito a submissão ao mercado e a insistência na direção de um 
consumo desenfreado como se fosse possível a existência de um gozo infinito, sem 
castração.  A ciência, uma nova religião, aliada aos interesses do mercado, segrega e 
busca a medicalização dos sintomas concebendo o sujeito como mero corpo e resultado 
de substâncias químicas. Além disso, atualmente, há aplicação de protocolos que se 
assemelham a um check list baseados nos DSMs nos quais algumas formas de 
sofrimentos como histeria e paranoia desaparecem. As anamneses simplificam e alguns 
sofrimentos terminam retirando e segregando o sujeito na sociedade. Desaparece a 
escuta do desejo, da singularidade e do contexto do sujeito, tornando-o reduzido a ser 
meramente efeito de um corpo orgânico. 
O neosujeito tecnológico é empreendedor de si mesmo. Valorizado e considerado como 
um “cérebro” treinado para obter um gozo infinito. Busca se autogovernar, mesmo 
através de autoajuda para ser “‘bem sucedido, assim como pelo modo como ele deve 
ser ‘guiado’, ‘estimulado’, ‘formado’, ‘empoderado’ para cumprir seus ‘objetivos’ ’’ 
(Laval e Dardot, p. 328).  
A psicanálise, concebendo o sujeito dividido, efeito do inconsciente e submetido à 
castração, trabalha em outro sentido ao reconhecer a falta como fundante da própria 
estrutura do sujeito. considera a “presença” do objeto, falta da falta, como causadora 
de angústia. Não interessa tamponar a falta estruturante na busca de um objeto 
inexistente e de um gozo impossível. Ao mesmo tempo, o sujeito não pode ser reduzido 
a um discurso sustentado pela binariedade e pelos likes das redes sociais. Muitas vezes 
encontramos sujeitos objetificados que têm sua vida “inibida”, ordenada e submetida às 
tecnologias, quer sejam os jogos, games, ou pelos aparelhos de tecnologia de 
informática que, apesar de servirem para a comunicação, não conseguem promover 
vínculos no laço social. Esse sujeito se encontra submetido, em uma “servidão” às 
tecnologias.               



Pensando na constituição do sujeito lembramos do bebê lactante que ainda não separa 
seu Eu do mundo exterior. Aos poucos aprende a fazê-lo a partir de estímulos externos. 
Imaginamos o quanto deve ser estranho para ele que várias fontes de excitação, mais 
tarde reconhecidas como órgãos de seu corpo, possam enviar-lhe sensações a qualquer 
momento, enquanto outras, por exemplo, o peito materno, só aparece quando ele grita 
pedindo ajuda. Freud nos lembra: É assim que ao Eu se contrapõe inicialmente um 
“objeto”, como algo que se acha “fora” e somente através de uma ação particular é 
obrigado a aparecer” (Freud, p.18). 

Nosso atual sentimento do Eu, é apenas, o vestígio de um sentimento muito mais 
abrangente, que correspondia a mais íntima ligação do Eu com o mundo externo. Se 
podemos supor que esse primário sentimento do Eu foi conservado na vida psíquica de 
muitas pessoas, então podemos falar do sentimento oceânico. A conservação de todos 
os estágios anteriores, ao lado da configuração definitiva, só é possível no âmbito 
psíquico e não é possível representarmos visualmente. “Podemos tão só nos ater ao 
fato de que a conservação do passado na vida psíquica é antes a regra do que a 
surpreendente exceção” (Freud, p.24). 

Basicamente “o sofrer nos ameaça a partir de três lados: do próprio corpo, que fadado 
ao declínio e à dissolução, não pode sequer dispensar a dor e o medo, como sinais de 
advertência; do mundo externo, que pode se abater sobre nós com forças 
poderosíssimas, inexoráveis, destruidoras; e, por fim das relações com os outros seres 
humanos. O sofrimento que se origina desta fonte nós experimentamos talvez mais 
dolorosamente que qualquer outro; tendemos a considerá-lo um acréscimo um tanto 
supérfluo, ainda que possa ser tão fatidicamente inevitável quanto o sofrimento de 
outra origem (Freud, p.31). 

“A satisfação irrestrita de todas as necessidades se apresenta como a maneira mais 
tentadora de conduzir a vida, mas significa pôr o gozo à frente da cautela, trazendo logo 
o seu próprio castigo” (Freud, p.32). Enfim, um dos mal-estares de nossa época, crise 
evocada e constituída por nossa cultura é a questão da das adições. Alguns buscam 
substâncias que provocam sensação imediata de prazer afetando a sensibilidade de 
modo que a pessoa se torna incapaz de acolher impulsos desprazerosos. Nosso corpo 
pode produzir algo semelhante, mesmo sem a ingestão de substâncias tóxicas. É esse 
tipo de característica que determina o perigo e a nocividade das adições, a incapacidade 
de suportar o desprazer, as faltas, os lutos, as frustrações. Enfim o sujeito ao se sentir 
desamparado se defende de uma “suposta” fragilidade tenta escapar da castração. O 
objeto das adições não é só o tóxico, o álcool, mas pode ser qualquer coisa que venha 
fechar o sujeito em uma bolha em seu próprio mundo. É possível ser utilizado como 
adição a bebida, o sexo, medicações, drogas ilícitas e lícitas, a internet dentre outros. Os 
sujeitos ao se sentirem desamparados, jogados no mundo podem ir em busca de um 
gozo ilimitado. 

 
A droga do fascismo 
 
Vivemos, atualmente, tempos difíceis nos quais fantasmas se misturam com a realidade 
e já não conseguimos ter clareza das situações vivenciadas. Não é só o nosso país que 
enfrenta esses absurdos, mas, temos visto, em vários países da Europa e nos EUA, se 
propagar a ideia do fascismo. O que fazer? Será uma repetição da história, algo do 



recalcado que retorna relacionado às massas, efeito de uma ineficaz e insuficiente 
elaboração traumática? Há um retorno ou um Real fixo que está sempre no mesmo 
lugar, a exemplo dos astros e das estrelas, que não se movem? No Brasil, fala-se em 
protofascismo ou neofascismo e, em vários países, percebemos movimentos na direção 
de aniquilar os imigrantes, posturas narcísicas nacionalistas, higienistas como se 
houvesse uma superioridade e a necessidade de construir muros.  Sobre o fascismo, 
sabemos que esse movimento se diferencia das ditaduras e inicialmente era 
fundamentado em organizações de massas com uma autoridade única. Ele se mostra 
em uma relação sádica com negros, mulheres, minorias etc. Esse mal radical e a 
identificação das massas com o líder é profunda e nos parece se distanciar de qualquer 
tipo de elaboração e reflexão. Muitos países têm colocado esses temas no discurso na 
pólis, debatendo e se aproximando da população. Nós, psicanalistas, que trabalhamos 
com os três registros Simbólico, Real e Imaginário, somos afetados em nossa prática? 
No Brasil, temos propostas de reversão dos homossexuais, “cura gay”, considerando 
doente qualquer orientação diferente da heteronormativa.  
Sentimo-nos reféns de uma cultura preconceituosa que escapa à conduta ética. O que 
poderíamos fazer diante disso? Quais as saídas possíveis? Seria função da psicanálise 
em extensão, promover questionamentos no espaço social? Esse é um dos muitos 
aspectos que pensamos relacionados à crise na cultura. 
 
Ana Lúcia Falcão e Luíza Bradley Araújo (delegadas por Intersecção Psicanalítica do 
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