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A aplicação da Psicanálise aos fenômenos culturais e seus destinos

Resumo: Objetivamos  aqui  discutir  os  destinos  da  leitura  psicanalítica  sobre  os 
fenômenos da cultura, pontuando suas possibilidades e limites. Mais especificamente, 
mostrar que a psicanálise não pode ser usada enquanto dispositivo de aplicação a um 
campo  exterior  sociocultural,  haja  vista  a  própria  constituição  e  funcionamento  da 
cultura serem regidos pela  lógica do inconsciente.  Se a psicanálise  é  definida  como 
método  de  investigação  dos  processos  inconscientes,  então  não  há  outro  meio  de 
apreender um fenômeno social senão pelo prisma do inconsciente. Não se pode, assim, 
separar cultura e psicanálise, no sentido de analisar um fenômeno cultural tratando-o 
como algo externo ao seu edifício teórico. Dito de outro modo, cultura e psicanálise não 
remetem a um dualismo, subtendendo com isso que a psicanálise se especifica por sua 
leitura singular da cultura. É mais que isso; a própria cultura é fundada pela lógica do 
inconsciente que a psicanálise inaugura. Dessa forma, começaremos por definir o saber 
agenciado por Freud, assim como a racionalidade que este saber comporta. Em seguida, 
definiremos  cultura  em  psicanálise,  assinalando  sua  relação  intrínseca  à  própria 
definição  do  sujeito  do  inconsciente,  assim  como  do  mal  estar  que  os  atravessa, 
destacando, a partir de Lacan, a função da linguagem na estruturação do inconsciente. 
Como conclusão, reforçaremos a necessidade do retorno aos fundamentos teóricos para 
não produzirmos uma “sociologização da psicanálise”, ou seja, um emprego equivocado 
de  conceitos  psicanalíticos  a  eventos  sociais,  na  tentativa  de  oferecer  respostas  às 
demandas sociais, fato que tamponaria a relação com a falta que a psicanálise propõe.  
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The use of Psychoanalysis to cultural phenomena and their destinations

Abstract: Our aim is to argue on destiny of psychoanalytic reading about the culture 
phenomenon, their possibilities and limits.  Specially,  we intent demonstrate that the 
Psychoanalysis cannot be used as a device of usage to an external socio-cultural field. 
If  the  Psychoanalysis  is  defined  as  a  method  of  research  of  the  unconscious 
processes, there is not other way to apprehend a social phenomenon but through the 
prism  of  unconscious.  It  is  impossible  to  separate  Culture  and  Psychoanalysis  to 
analyze  a  cultural  phenomenon  treating  it  as  something  external  to  its  theoretical 
framework. In other words, Culture and Psychoanalysis does not refer to a dualism 
such as the Psychoanalysis had only a single reading of the Culture. There is more 
than this. The Culture itself is founded to the unconscious logic that the Psychoanalysis 
opens. Thus, we begin by defining the knowledge touted by Freud,  as well  as the 
rationality  that  this  knowledge includes.  Then we define  Culture  in  Psychoanalysis, 
marking their intrinsic relation with the definition itself of the subject of the unconscious 
as  well  as  the discomfort  that  goes trough;  emphasizing  on  Lacan  the language’s 
function on the structuration of the unconscious. Finally we reinforce the need of return 
to the Freudian theory to avoid a “sociologization of Psychoanalysis”, in other words, 
the  misleading  use  of  psychoanalytic’s  concepts  on  social  events  trying  to  offer 
answers to its requests, which would prevent  the relationship with the absence the 
Psychoanalysis proposes. 
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