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 Partindo de uma definição de dicionário, o termo crise significa distinção, 
decisão, sentença, juízo, separação e é utilizado em diversos momentos para designar 
um período de tensão em que há alguma ruptura, separação, distinção. Do ponto de vista 
econômico, diz respeito a um período de escassez do nível de produção, da 
comercialização e do consumo de produtos e serviços. A característica cíclica da 
economia combina etapas de expansão (ou crescimento) com fases de contração 
(ou estagnação). Essa roda de alternâncias entre crescimento e estagnação compõe os 
chamados ciclos econômicos. Dessa forma, a crise pode ser tomada como um processo 
importante para o crescimento de uma nação ou de um sujeito, pois mostra períodos 
alternados de expansão e contração, crescimento e estagnação, tensão e alívio. Algo que 
do ponto de vista psíquico parece ter algumas semelhanças ao que diz a teoria 
psicanalítica a respeito da tensão e alívio entre o desprazer e o prazer, ou o próprio 
movimento pulsátil do inconsciente entre abertura e fechamento.  

 Então, se tomamos a crise como um movimento próprio do sujeito pertinente as 
instâncias psíquicas e que mostram, grosso modo, um movimento de tensão e alívio, 
crise pode ser entendida como algo muito próprio do sujeito humano; inevitável e, por 
vezes, necessária. A crise na cultura talvez seja correlativa ao mal-estar na cultura, num 
sentido em que não há cultura sem mal-estar e este está no fundamento mesmo daquela. 
A crise não é diferente, pois podemos entende-la como algo que está no fundamento da 
cultura e não há cultura sem crise. Então, se falamos em crise na cultura não estamos 
falando de uma crise na modernidade ou de uma crise na contemporaneidade. Estamos 
falando de uma crise que é fundamentalmente constitutiva do sujeito e da cultura.  

 Como podemos então nomear essa crise dos nossos dias? Essa crise em que 
vemos dia após dia uma onda de conservadorismos, que tal como as crises econômicas 
parecem ser cíclicas, pois quando pensamos que as posições conservadoras estavam em 
extinção e que caminhávamos para uma democracia mais sólida, no caso brasileiro, em 
específico, vemos um retorno aos preconceitos, à incitação do ódio, aos ataques às 
minorias. O que se desenha é uma maneira de voltar aos pontos dos quais nunca saímos. 
Diante de uma proposta de governo misógina, homofóbica e preconceituosa, de retornos 
de conservadorismos machistas e, inclusive, de um ódio frente à mulher e ao feminino, 
com certeza, não podemos e não devemos calar. Não podemos simplesmente entender 
como um mal-estar na cultura estrutural, próprio daquilo que é humano. Sem dúvida 
que isso tudo é bem humano, mas o que podemos fazer como psicanalistas para intervir 
aí sobre esse humano.   

 Essa crise na cultura não vem sem uma dose de agressividade, pois como disse 
Freud (1933[1932], p. 198): “É, pois, um princípio geral que os conflitos de interesses 
entre os homens são resolvidos pelo uso da violência”. Uma violência que não é 
necessariamente imposta pela força bruta ou pelas armas de destruição como estudamos 
nos livros de história. A agressividade vem nas palavras, vem na ausência de 
diplomacia, vem na desconsideração do Outro, vem no ressentimento, vem no 



desrespeito a tudo o que pode se construir em termos de uma suportabilidade das 
diferenças. No texto A agressividade em Psicanálise, Lacan (1998[1948], p. 112) é 
preciso ao dizer que a agressividade é narcísica, pois é produzida a partir de um 
narcisismo que não só não suporta o outro, como deseja exterminá-lo.  Nesse mesmo 
texto, Lacan (1998[1948], p. 109) diz algo muito claro e simples, que “o diálogo parece 
constituir uma renúncia à agressividade”, ou seja, a fala mobiliza a subjetividade nessa 
saída da agressividade e produz outra coisa na relação do sujeito com o Outro. Em 
seguida, Lacan (1998[1948], p. 109) complementa: “[...] o analista curava pelo diálogo, 
e curava loucuras igualmente grandes”. Nesse sentido, só se pode dizer que diante dos 
ataques verbais que escutamos diariamente não temos como reagir se não tentando 
buscar um diálogo que se torna, muitas vezes, impossível, pois muitas pessoas no Brasil 
encontram finalmente na figura do líder a autorização para o preconceito e a 
discriminação das minorias. Se não há diálogo, nos deparamos com o que Lacan (1998, 
p. 125) conclui: “[...] a guerra revela-se cada vez mais a parteira obrigatória e necessária 
de todos os progressos de nossa organização”.  

 Trago um fragmento clínico que talvez contenha em seu bojo questões que são 
atravessadas por esses elementos políticos que estão presentes nessa atualidade das 
nossas vidas. O caso clínico que vou abordar não foi atendido por mim, mas por uma 
colega que o trouxe para a análise de controle. Trata-se de uma adolescente de 14 anos 
encaminhada para análise em função de não querer ir para a escola, apresentava um 
estado um pouco depressiva. Na análise aparece que o motivo de não querer ir para a 
escola reside no fato que estava sofrendo bullying. As colegas estavam dizendo que ela 
não deveria estudar naquela escola, que ela não tinha dinheiro para estar ali, pois era 
filha da empregada.  

 Em sua história de vida escutamos que sua mãe é empregada doméstica de uma 
família há muitos anos. Na casa em que sua mãe trabalha mora atualmente apenas uma 
mulher, viúva, cujos filhos são adultos e moram fora de casa, inclusive em outras 
cidades. O relacionamento de sua mãe com a patroa sempre foi muito bom, 
desenvolveram uma relação de trabalho de confiança, companheirismo e amizade. 
Diante dessa amizade sua mãe convidou a patroa para ser madrinha da paciente quando 
essa nasceu. A paciente possuí um livre transito pela casa da patroa mas não mora ali 
com sua mãe. Elas possuem uma casa em outro lugar, mas a paciente frequenta com 
assiduidade a casa da patroa da mãe e sempre foi muito bem tratada por essa madrinha. 
Na infância, seus aniversários eram feitos na casa da madrinha, que tinha um lindo 
quintal, agradável, espaçoso, com piscina. A madrinha não só lhe dava carinho, afeto, 
como bons presentes, roupas e uma boa educação. Desde criança, a madrinha pagou a 
escola para a paciente. Ela sempre estudou num colégio particular, com um ensino de 
qualidade. Essa escola situava-se próximo à casa da madrinha, de modo que após a aula 
ela vinha para a casa da madrinha, onde fazia as refeições e as tarefas escolares 
enquanto sua mãe trabalhava.  

 Na escola sempre teve um bom desempenho escolar, com boas notas e um bom 
comportamento. Não tinha dificuldade nas relações interpessoais, suas amigas eram 
suas colegas de aula desde a pré-escola, pois estudavam juntas há muitos anos e haviam 
desenvolvido uma amizade ao longo desses anos. Acontece que nos últimos tempos 
essas mesmas amigas vinham lhe ofendendo e segregando-a no grupo de amigas. 
Diziam que ela não deveria estudar naquela escola, que ela não tinha dinheiro para isso. 
Diziam que ela era filha da empregada e não poderia estar ali. Sem conseguir reagir e 
nem mesmo lidar bem com essas ofensas, essa jovem entra num estado depressivo, 
depreciativo e começa a se recusar a ir para a escola.  



 Nossa escuta, na análise de controle, tomou duas direções. Numa direção pode-
se dizer da importância dessa adolescente reagir frente a esses insultos. Conseguir dizer 
algo para as amigas, reagir frente a isso que se apresenta na ferocidade, ou como essa 
que era uma fraternidade mostra agora a sua mais cruel ferocidade. Essas que eram suas 
amigas, mostram a raiva e o ódio pela diferença, e apresentam a crueldade de maneira 
estampada. Lacan (1998 [1948], p. 107) aponta que a “agressividade intencional corrói, 
mina, desagrega; ela castra; conduz à morte”. O sujeito se inibia diante desse pequeno 
outro que tenta se apresentar como um grande Outro dotado de poder e de ação sobre o 
sujeito. Cabe a essa adolescente reagir a isso que o outro diz: “Tu és isto”. Dizer não, eu 
não sou isso, ou melhor, eu não sou só isso. “Eu sou sim filha da empregada, mas isso 
não me diminui, ao contrário, tenho orgulho disso e posso ser algo a mais do que isso”. 
Nesse sentido, trata-se de uma reação do sujeito frente a esse Outro que parece tomar 
posse e espaço frente ao campo subjetivo, tentando dominar esse campo. Seguindo o 
que diz Lacan (1998 [1949], p. 103), “[...] do sujeito ao sujeito a psicanálise pode 
acompanhar o sujeito até esse limite extático do ‘Tu és isto’ em que se revela, para ele, 
a cifra de seu desejo mortal, mas não está só em nosso poder de praticantes leva-lo a 
esse momento em que começa a verdadeira viagem”. Em outras palavras, é a partir 
disso que a psicanálise pode fazer algo, começar a verdadeira viagem.  

 No insulto do “Tu és isto” desponta a voz como um real do corpo do qual o 
sujeito não consegue se desprender. A voz traz o inequívoco do corpo destacado da fala. 
Essa ofensa não se dá sem uma aspereza vocal, sem gritos e urros. As vaias, gritos, 
assovios são uma espécie de escárnio vocal, pois o outro é insultado não por aquilo que 
ele profere, mas por aquilo que ele é. Desta forma, a voz imprime uma marca, é um ato 
político que não está no discurso, está no corpo produzindo efeitos no discurso.  

 Em outra direção, nossa escuta também pode considerar algumas questões 
pertinentes para o caso: O que se passou entre essas jovens no início da adolescência? 
Porque suas antigas amigas agora reagem de um modo tão agressivo? Sempre pensaram 
isso dela, mas velavam suas opiniões e agora se sentem autorizadas por um grande 
Outro a falar aquilo que antes estava presente mas de forma velada? Ou essa raiva surge 
agora, nesse momento, nessa entrada na adolescência? Não temos respostas para essas 
questões, mas gostaríamos de fazer algumas considerações. 

 É verdade que a adolescência é um período em que as questões sexuais retornam 
numa profusão desmedida e os impulsos agressivos despontam nesse momento da vida 
do sujeito em que ele amplia seu leque de socialização e interação com o outro. Ou seja, 
surgem esses impulsos que colocam o adolescente numa outra relação com o outro, em 
que o ataque e a agressividade mostram suas facetas mais cruéis. Não estamos 
considerando um aspecto psicossocial, mas um aspecto pulsional da sexualidade. 
Poderia estar a paciente envolta desses sentimentos de hostilidade e agressividade 
próprio da puberdade? Cabe, contudo, considerar que essa agressividade não surge na 
adolescência como um período da vida ou como um momento em que isso vem à tona. 
Não se trata de atribuir à agressividade uma questão psicossocial ou do 
desenvolvimento infantil, mas considera-la como pulsional e própria da sexualidade, 
que pode retornar com maior vigor na puberdade.  

 No caso específico que estamos tratando, sustentamos a hipótese de que as 
amigas no fundo sempre pensaram isso dela, sempre pensaram que ela era pobre, filha 
da empregada e que não deveria estar naquela escola. Esse pensamento ficava velado 
diante de certa pressão social que considerava inapropriado exprimi-lo. Havia de algum 
modo um social vigilante frente a isso. Haviam lideranças que ocupavam determinadas 
posições sociais que coibiam essas manifestações de ódio frente ao outro. No atual 



momento de nossas existências vivemos épocas em que as pessoas se sentem 
autorizadas a dizer o que pensam sem muitos freios e sem um respeito ao outro. 
Confundem o princípio democrático do direito a expressar um pensamento com o 
simples falar o que quiser. As redes sociais virtuais, os aplicativos de mensagens, 
grupos de discussão na internet fizeram ao longo dos anos um duplo movimento. Se por 
um lado democratizaram a mídia e deram espaço para artistas desconhecidos 
produzirem e divulgarem seus trabalhos, se os canais de Youtube deram possibilidades 
para novos artistas, pensadores ou artesões mostrarem suas produções; por outro lado, 
tudo ficou livre para cada um dizer o que quer, para que a internet ficasse poluída de 
idiotas produzindo videozinhos igualmente idiotas, sem nenhuma produção, coerência e 
conhecimento. Como disse Humberto Eco, “as redes sociais deram voz a uma legião de 
imbecis”1. As Fake News, por exemplo, produzidas de modo grosseiro e sem 
fundamento algum ganhou espaço em nossos aplicativos eletrônicos e teve o poder, no 
Brasil, de eleger um babaca para presidente.           

 Se vemos uma nação potente como os Estados Unidos elegendo um presidente 
como Donald Trump, se vemos esses fenômenos da internet que cada um diz o que quer 
ao seu bel prazer, se vemos um presidente brasileiro que não respeita as mulheres, os 
índios, a comunidade LGBTQ+, o meio-ambiente, a ciência (porque no Brasil os cortes 
orçamentários destinados a pesquisa científica estão sendo violentos). Enfim, se vemos 
todo esse contexto de discriminação e desconsideração ao outro, isso não autorizaria 
uma jovenzinha a ofender sua amiga de escola? Se essa jovem vê lideranças nacionais 
se utilizando de formas de preconceito e xenofobia não se sentiria ela também 
autorizada a fazer o mesmo com sua amiga, discriminando-a e ofendendo-a? Não seria 
então justamente todo esse contexto social que permitiria que o bullying e as ofensas 
ocorram de maneira livre e solta, sem nenhum tipo de trava? Se aqueles que estão 
colocados socialmente em posições de liderança podem fazer isso, uma simples 
adolescente se sente totalmente apoiada para fazer o mesmo com sua colega.  

 Para finalizar, gostaria de dizer que esses aspectos costuram o sujeito na clínica 
de um modo moebiano em que o sujeito é atravessado pelo singular e o coletivo, pelo 
particular e social, pelo político e o gozo que constituem o sujeito do inconsciente.   
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