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Parte I

A construção do social – Antropologia e Psicanálise





1 A agressividade e o Nome-do-Pai

Dado como certo e sabido, o pai, assim como outras coisas, foi cons-
truído culturalmente. O ditado pater incertus est aponta a reserva sempre 
incerta de sua existência e a necessidade de sustentar seu nome por meio 
das leis sociais. Na Psicanálise, sua função revive em cada caso clínico esta 
história que se repete acrescida das questões de cada época. 

Freud considerou esta invenção do pai um evento fundamental da 
constituição das sociedades, tomando esse pai para além das questões so-
ciológicas e históricas, fixando sua atenção sempre no excesso desse lugar 
como sintoma de seu declínio e de sua inconsistência. Nesta empreitada, 
Freud não só construiu uma possibilidade mítica que amealhou muitos 
seguidores, como também inúmeros confrontos que permanecem até 
hoje. 

A crítica à teoria freudiana em Totem e Tabu (1905), em sua época e 
sobretudo nos estudos etnológicos mais recentes, fundamenta-se no fato 
de que, como diz Jacques Dupuis (1989, p. 228), em Em Nome-do-Pai: uma 
história da paternidade, “sabemos que a migração interclânica dos rapazes 
teve início em sociedades matrilineares, que precedem indubitavelmente  
as sociedades patrilineares”. Nessa concepção, a família patrilinear resul-
tou da convergência de três fatos básicos: a exogamia (que rompe com a 
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endogamia e abre a diferença dos grupos sanguíneos primitivos), o paren-
tesco descritivo (o parentesco aplicado que permitiu sair do coletivismo 
protofamiliar) e a descoberta da paternidade (que, longe de ser um dado 
imediato da consciência, é uma das aquisições da proto-história), além do 
desencadeamento das guerras, cujo papel foi decisivo. 

Antropólogos versus Freud

Dupuis, a partir das teses de Raoul e Laura Levi Makarius, em L’origine 
de l’exogamie et du totémisme, defende outra explicação para o tabu do 
incesto, de que a exogamia teria origem na angústia suscitada nos primi-
tivos pelo escoamento de sangue menstrual ou resultante da defloração 
ou dos partos. A explicação é que a perda de sangue entre as sociedades 
caçadoras é o tabu fundamental, na medida em que representa um perigo 
para a comunidade. É esse perigo que teria suscitado o tabu em relação às 
mulheres consanguíneas e levado à constituição da exogamia. 

No entanto, para Freud, o que interessava era a ideia de que a interdi-
ção do incesto propiciava a passagem da natureza à cultura, o que concidia 
com os estudos de uma parte dos antropólogos e etnólogos da primeira 
parte do século XX, para os quais o reconhecimento do parentesco teria a 
relação direta com o desenvolvimento das sociedades. Lacan, mais adian-
te, irá falar do pai como simbólico, decorrente de uma função social e não 
biológica.

Em A violência e o sagrado (1972), René Girard (1990, p. 279) afirma 
que:

Não há sistema de parentesco que não distribua o lícito e o ilícito na 
ordem sexual, de modo a separar a função reprodutora da relação de 
filiação e da relação fraterna, garantindo, com isso, àqueles cuja prá-
tica sexual é regulado por ele, a possibilidade de identificar os dados 
elementares da reprodução.
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De todo modo, o ponto crítico da questão, como Freud insinua e Lacan 
confirma, é que o homem – que se funda na linguagem – encontra o in-
terdito do incesto como algo desde sempre existente na linguagem, ou seja, 
não existiria “homem” anterior à entrada no simbólico, na linguagem. 
Dito de outra forma, é a constituição do sujeito o objeto da Psicanálise, e 
não a constituição do homem biológico.

Nessa confusão reside a origem e, talvez por isso, o alvo principal das 
críticas à teoria psicanalítica. É bastante comum que se entenda o com-
plexo de Édipo como “evento” – ou seja, como trauma – quando Freud e 
Lacan insistem que se trata de algo posto na cultura e na linguagem, da 
ordem do inconsciente. Nesta linha, por exemplo, Girard pensa o Édipo 
como mimetismo consciente, enquanto Dupuis entende os mitos como 
“espelhos” fiéis dos comportamentos em sociedade.

Girard, por outra via, concorda com Freud quanto a este assassinato 
“desde sempre acontecido”, identificando sua inscrição no mimetismo 
cultural dos rituais religiosos:

O número extraordinário de comemorações rituais que consistem em 
uma morte faz pensar que o acontecimento original seria normalmen-
te um assassinato. O Freud de Totem e tabu percebeu claramente esta 
exigência. A unidade notável dos sacrifícios sugere que se trataria do 
mesmo tipo de assassinato em todas as sociedades. Isto não quer dizer 
que este assassinato tenha acontecido de uma vez por todas, ou que 
ele esteja restrito a uma espécie de pré-história. Excepcional na pers-
pectiva de qualquer sociedade particular, cujo começo ou recomeço 
ele marca, este acontecimento deve ser completamente banal em uma 
perspectiva comparativa (Girard, 1990, p. 121).

Em 1921, Freud avançou com essas ideias em A psicologia de grupo 
e análise do ego, afirmando que o fenômeno das massas reunidas em 
submissão a um chefe constituiria o retorno da horda, na forma do pai 
colérico que asseguraria a supressão das diferenças, amando a todos por 
igual. Esta ligação ocorreria, por um lado, por meio deste laço com o líder 
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e, por outro, por meio do vínculo com os outros membros, sustentando, 
com base nestes dois eixos, a consistência do grupo. 

O futuro de uma ilusão (1927), por sua vez, reforça a ideia de que do 
desamparo humano (especialmente evidente no desamparo infantil) re-
sultaria o desejo configurado na imagem de um Deus-pai provedor. Na 
religião, ao contrário do pai primordial, esse Deus-pai proporcionaria 
aos filhos a defesa contra as forças superiores da natureza e evocaria as 
renúncias pulsionais necessárias à constituição da civilização. Neste traba-
lho, Freud defende a necessidade de substituir gradualmente os efeitos da 
repressão, proporcionada pela religião, pelo processo de reconhecimento 
da realidade ensejado pela educação, ideia que será retomada em seu der-
radeiro estudo sobre o tema, Moisés e o monoteísmo (1939).

É em O mal-estar da civilização (1930) que Freud parece mais céti-
co em relação às ideias iniciadas em Totem e Tabu. Neste estudo, Freud 
aponta três causas do sofrimento humano: a força superior da natureza, a 
fragilidade do corpo do homem e os conflitos resultantes das normas que 
regulam as relações na família, na sociedade e no Estado. No conflito entre 
liberdade e igualdade, o processo civilizador do homem exige, segundo 
Freud, um aumento constante do sentimento de culpa como forma de 
renúncia individual necessária à manutenção do grupo. Essa culpa, para 
Freud, adviria de duas fontes: o medo da autoridade e o papel do superego 
como instância posterior que continua internamente o trabalho inicia-
do pela autoridade exterior. Neste sentido, a figura do pai continuaria 
exercendo um papel primordial no processo de constituição da socieda-
de – esta constantemente ameaçada, para Freud, pela pulsão humana de 
agressão e autodestruição.

Freud só mudará parcialmente seu discurso em seu último trabalho 
sobre a organização social humana, Moisés e o monoteísmo, em 1939. Neste 
extenso estudo, além de tratar da história do judaísmo e de suas diferen-
ças com o catolicismo (especialmente em relação à expiação da culpa por 
meio do sacrifício), Freud apresenta outra versão do pai, o pai do logos. 

Para Zizek (2000a), em The Ticklish Subject, Freud efetua a distinção 
pascaliana entre o deus dos filósofos (Deus como estrutura universal do 
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logos, identificado com a estrutura racional do universo) e o Deus dos 
teólogos (o deus irracional do amor e do ódio). Para Lajonquière (2000), 
mais do que este outro pai, Freud indicaria a relação fraterna como algo 
além da vontade paterna.

Aqui, Freud volta à defesa dos interesses intelectuais como uma al-
ternativa, se não ideal, ao menos possível para a constituição de uma 
sociedade em que a neurose pudesse ser substituída pela aceitação da 
impossibilidade de uma satisfação total. Nesse caminho, a igualdade de 
direitos e a restrição à resolução violenta das diferenças obedeceriam a 
uma ordem racional, como defende Lajonquière (2000, p. 70):

Temos que a ordem fraterna é fruto da razão, do logos, ou, se prefe-
rirmos, do diálogo entre sujeitos que se reconhecem irmãos. Ela é, em 
si, infundada, pois não deriva de alguma coisa prévia, como o proto-
pai. Ou seja, não encontrando justificação em nada transcendente a si 
mesmo, trata-se apenas de uma genuína invenção, ou Erfindung. Por 
isso, a fraternidade é tão frágil que a qualquer momento a aliança de 
irmãos, amarrada em torno de sua própria invenção, pode dar lugar 
ao retorno da horda paterna, como de fato a história e a vida cotidia-
na dão testemunhos. Enquanto esta última tem no real um chefão, 
a aliança liga-se simbolicamente a um pai desmaterializado, ou seja, 
articula-se em torno de uma idéia diretora impossível de ser encorpa-
da e, portanto, tênue velo de um lugar sempre vacante.

A discussão das saídas possíveis para o declínio da função paterna (ou 
Nome-do-Pai) por meio da fraternidade não pode, no entanto, esquecer 
os dois elementos apontados por Freud:

Por um lado, aquele que reza: quanto mais se encorpa a idéia diretora, 
o laço social regride, isto é, diminui sua possibilidade de desdobra-
mento sublimatório, podendo dar lugar, assim, a um fascismo político 
ou social. Por outro, que os chefões, chefes e idéias carros-chefes não 
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existem per se, mas que não passam de invenções do próprio socius 
(Lajonquière, 2000, p. 75).

Jacques Lacan, por sua vez, busca estabelecer as conexões possíveis 
deste pai com a cultura, especialmente em relação à lei, partindo do pres-
suposto de que a linguagem, com sua estrutura, preexiste à entrada do 
sujeito. Para Lacan (1998, p. 498), isso significa que este sujeito funciona 
como servo da linguagem quando se insere em um discurso “[…] em cujo 
movimento universal seu lugar já está inscrito em seu nascimento, nem 
que seja sob a forma de seu nome próprio”. Nesse sentido, Lacan está de-
fendendo a condição humana como uma concepção etnográfica ternária 
entre natureza, sociedade e cultura, sendo que a cultura equivaleria à lin-
guagem e distinguiria a sociedade humana das sociedades naturais. 

A assimilação do conceito de castração ocasionou, pode-se dizer, di-
ficuldades à psicanálise, sobretudo na associação ao patriarcado, o que 
resultou na dificuldade de entender as premissas quanto ao papel do pai 
simbólico na teoria. De resto, mesmo para a etnologia contemporânea, que 
faz a crítica a Freud, o pai simbólico antecede o pai biológico, como diz 
Dupuis (1989, p. 135), “Vêem-se então diversas sociedades em que o homem 
manda enquanto ‘pai’, muito embora a paternidade genética ainda perma-
neça bastante confusa. É uma paternidade sociológica cuja ilustração mais 
clara nos é dada pela valorização do filho”.

Particularmente a ego psychology americana, que, ao contrário de 
Freud, não abandonou o trauma como evento real, contribuiu e o faz até 
hoje para propiciar uma série de equívocos, especialmente na busca de 
elementos “reais” nas relações sociais, papel teórico este que parece mais 
afeito à sociologia.

Assim, Lacan explica que a função paterna não determina o que o pai 
é na família mas seu lugar de metáfora no Complexo de Édipo: o signifi-
cante que o pai substitui é o significante materno. Ao barrar a relação mãe/
falo (criança), essa metáfora (que Lacan chamou Nome-do-Pai) possibi-
litaria uma saída no Édipo por meio de uma identificação simbólica ao/à 
menino/menina, evitando a via imaginária. Essa saída, diz Lacan, sustenta 
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a entrada no simbólico, contra a fusão com a Coisa (objeto impossível) 
materna, caminho para a psicose.

A metáfora paterna

De forma mais descritiva, a Psicanálise afirma que, na relação fusional 
inicial da mãe com o filho, nenhuma instância exterior faz mediação ao 
desejo, e a criança se apresenta como objeto único de satisfação materna, 
enquanto o pai real se configura como elemento “estranho”. Como objeto 
fálico – objeto imaginário que esconde a falta na castração –, a criança so-
frerá uma intrusão do pai real à medida que este aparecer, também, como 
objeto de desejo da mãe. A partir daí a criança passa a uma incerteza psí-
quica quanto a sua identificação imaginária como objeto único de desejo 
da mãe. Quando a criança percebe o pai como também portador do falo, 
atualiza-se sua rivalidade fálica em relação ao pai de três formas: como 
agente de privação (ao destituir a criança da posição de objeto único); 
interdição (como alguém que também tem direito à mãe); e frustração (ao 
confrontar a criança com a falta imaginária).

Nesse sentido, o pai vai se apresentar como outro, como falo rival, pro-
piciando a atribuição fálica paterna: é o encontro com a lei simbólica, a lei 
do pai, ou seja, o encontro do desejo da criança com o desejo do Outro. É 
nesse momento, quando ocorre o deslizamento do significante fálico, que 
pode advir, para além do pai imaginário, o pai simbólico, isto é, aquele 
que será reconhecido como “possuidor do falo”.

Da perspectiva da linguagem, a metáfora paterna opera como substi-
tuição de significantes. Posto o pai como objeto de desejo da mãe, a criança 
designará o pai como “causa” da ausência da mãe: opera-se a associação do 
falo ao Nome-do-Pai, que propicia ao significante falo passar ao incons-
ciente, em que “ao final da substituição metafórica, o pai é doravante 
referido ao falo pela criança, enquanto objeto de desejo da mãe”, explica 
Joël Dor (1991, p. 53) em O pai e sua função em Psicanálise. Assim, a função 
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do pai no complexo de Édipo é ser um significante que substitui o signifi-
cante materno, primeiro significante introduzido na simbolização. 

Por fim, cumpre dizer, ainda, que não basta que o significante do Nome-
do-Pai esteja presente no discurso da mãe para que seu efeito mediador se 
faça valer. Esse lugar, esse terceiro, deve ser marcado, sem ambiguidades, 
em sua diferença sexual em relação à mãe. O ponto crucial aqui é que 
o significante fálico, aquele que se associou ao Nome-do-Pai, tem como 
função simbolizar a diferença sexual nos dois sexos, o que equivale a dizer 
que, da perspectiva da Psicanálise, não há outra referência à castração se-
não aquela que opera para os homens, o um – o pai simbólico não castrado 
e detentor do falo, herdeiro do pai mítico da horda primitiva.

Em termos de socialização, a castração simbólica implica certo “sa-
crifício”, na medida em que se estrutura como uma escolha forçada – a 
escolha do contrato social em vez do objeto incestuoso. Não se trata, no 
entanto, da troca por algo que retorna (como o progresso cultural ou uma 
outra mulher), mas apenas da possibilidade de o sujeito, ao subordinar-se 
à autoridade do Nome-do-Pai, dar direção a seu desejo. Assim, a entrada 
do sujeito na ordem simbólica implica que este será para sempre o que 
Lacan chama de sujeito barrado, ou seja, reduzido ao gesto da escolha 
forçada. Em oposição, a escolha do objeto incestuoso (escolha que aqui 
significa a não-castração simbólica) leva o sujeito ao “pior”, ao lugar fora 
da identificação simbólica, ao lugar da psicose.

Não é do interesse deste trabalho realizar qualquer defesa da “tradi-
ção” ou da “estabilidade” de valores incluídos no patriarcado, que já em 
Freud, como é possível ver, era apontado como retorno do recalcado. Cris-
thoper Lasch, em O mínimo eu, aponta como dificuldades de assimilação 
da teoria psicanalítica os movimentos modernos (como o feminismo) e a 
confusão entre função paterna, superego e patriarcado:

A tradição psicanalítica tem sido acusada de sustentar um modelo infle-
xivelmente patriarcal de desenvolvimento psicológico, segundo o qual 
uma resolução adequada do Complexo de Édipo depende da separação 
total da mãe, do medo da castração e da submissão à realidade patriarcal 
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de repressão sexual e trabalho alienado, interiorizado sob a forma de um 
superego punitivo. Todavia, nos últimos escritos de Freud, é o ego, e não 
o superego, que atua com “representante do mundo exterior, da realida-
de”, enquanto o superego – “o herdeiro do Complexo de Édipo”, como o 
chamou Freud em O ego e o id – permanece, em contraste com ele, como 
representante do mundo interno, do id (Lasch, 1986, p. 160).

Assim, se é correto dizer que “o superego consiste de introjeções pa-
ternas”, a clínica psicanalítica mostra que estas imagens interiorizadas 
guardam pouca semelhança com a figura real dos pais. Continua Lasch 
(1986, p. 161):

[…] por esta razão o superego não pode ser entendido como represen-
tante da moral estabelecida. […] Ao contrário, o superego consiste dos 
próprios impulsos agressivos da pessoa, inicialmente dirigidos contra 
seus pais ou substitutos dos pais, projetados neles, reinteriorizados 
como imagens agressivas e tirânicas de autoridade, e finalmente redi-
rigidos, nessa forma, contra o ego. As imagens da autoridade paterna 
destrutiva e punitiva originam-se não nas proibições reais dos pais, 
mas no ódio inconsciente da infância, que desperta angústia insupor-
tável e, desse modo, tem que ser dirigido contra o eu. De acordo com 
Freud, quanto mais o indivíduo “contém sua agressividade” contra os 
outros, mais a inclinação (do superego) à agressividade contra o ego 
expõe o ego a um implacável fluxo de condenação.

Ao que parece, especialmente frente às publicações mais recentes que 
atacam a teoria psicanalítica como uma espécie de doença da qual o mundo 
deve livrar-se, os interessados na teoria devem lembrar o alerta de Freud 
acerca das resistências que sempre andariam juntas com a Psicanálise. 
Como a fala atribuída de Freud para Jung, ao chegar aos Estados Unidos em 
sua primeira visita e ser recebido por aplausos da multidão: “Eles não sabem 
que lhes trago a peste”. A peste/inconsciente que espreita-nos e luta, com 
todas as forças, para resistir ao desmantelamento das certezas dos homens.





2 A violência, objeto da filosofia e refém das 
ideologias

Hegel foi o primeiro a elaborar a noção de individualização por meio da 
identificação secundária. O sujeito – até então imerso na forma particular 
de vida de sua família, comunidade etc. –, para ascender à condição de 
“sujeito autônomo”, deveria reconhecer a substância de seu ser em outra 
comunidade universal, ou seja, numa comunidade mediatizada (não mais 
espontânea, e sim artificial) e sustentada por sujeitos livres. 

A diferença é a mesma que existe entre a comunidade local e a nação, 
ou entre o aprendizado junto a um mestre artesão e o trabalho numa 
multinacional. Esta mudança, diz Zizek em The Ticklish Subject (2000a, 
p. 90), não envolve uma perda da identificação primária (familiar), já 
que esta permanece como transubstanciação, na forma aparente da iden-
tificação secundária universal: “sendo um bom membro da família, eu 
contribuo para o bom funcionamento da nação”. A diferença hegeliana 
entre universalidade abstrata e concreta se sustenta no fato de que a iden-
tificação secundária permanece abstrata apenas no sentido de estar em 
oposição às formas particulares de identificação primária. No momento 
em que o sujeito renuncia a tais formas, as identificações primárias se 
reintegram, convertidas então em identificações secundárias.
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Se for seguida a ideia da violência como fundadora do ser – ideia que 
talvez encontre seu mais alto grau de consistência em Hegel (não há dife-
rença entre “ser” e pensar) e na Fenomenologia do espírito ([1807] 1985) –, 
poderá se entender a violência contida na luta de classes (da qual fala Marx) 
concebendo o ser como negatividade e contradição. Essa última concep-
ção é compartilhada por filósofos da Escola de Frankfurt, como Adorno, 
Horkheimer, Loewenthal e Marcuse – os quais, no entanto, não postulariam 
“uma reconciliação que manifestasse a presença terminal do Absoluto” 
(Michaud, 1989, p. 103), o que em Marx está marcado na esperança de um 
ponto de equilíbrio representado pela sociedade comunista.

Se for invertido de certa maneira o pensamento hegeliano e forem con-
sideradas aquelas filosofias que tratam da vida a partir da biologia, será 
encontrada ainda assim a violência como princípio da vida e da afirmação 
dos seres vivos em relação ao seu meio. O conflito entre as espécies, legado 
de Darwin que influenciou Freud, também desembocou no que se cha-
mou de darwinismo social e ganhou força com a Sociobiologia de Edmund 
Wilson. Esse discurso se fortalece de tempos em tempos em razão de seu 
aparente pragmatismo científico e provavelmente será assim até que o utili-
zem como justificativa para mudanças sociais ou mesmo para a eliminação 
dos indivíduos indesejáveis em uma sociedade, como propôs a eugenia de 
Francis Galton.

Galton, todavia, não foi o único a ser invocado para justificar ou 
encobrir as razões da violência no nazismo. Sociólogos e historiadores 
vincularam as ideias nazistas à filosofia antidarwinista de Nietzsche, es-
pecialmente quando este critica os processos de organização social como 
sendo uma forma de sujeição civilizadora que, ao domesticar a virtude, 
redundaria no niilismo. Também Sorel (1993), em Reflexões sobre a vio-
lência (1908) – que defendia não uma tomada de poder que substituísse 
um grupo por outro, mas sim uma violência libertadora com base num 
“sindicalismo revolucionário”, fonte do “aprendizado revolucionário do 
proletariado” – foi inspiração para o fascismo de Mussolini. 

Dependendo do nível de expansão que os conceitos de violência atin-
jam, por mais contraditórios e datados que sejam, estes podem operar 
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– e a história mostra que realmente operam – com a potência dos mitos, 
servindo para legitimar ou condenar comportamentos. Nesse sentido, as 
ideias e os conceitos funcionam como filtro das representações da violên-
cia e, não raro, ocultam a diversidade de interesses conflitantes de uma 
sociedade em favor de uma única expectativa, que se concretiza por meio 
de normas a serem observadas. Neste sentido, Sorel alertou no início do 
século que 

a ferocidade tende a ser substituída pela astúcia. Muitos sociólogos 
vêem nisso um sério progresso; alguns filósofos, que não têm o hábito 
de seguir as opiniões da manada, não vêem muito bem que progresso 
existe aí do ponto de vista da moral (1908, p. 163).

O que Sorel já estava combatendo aqui era a mudança ocasionada então 
pelo ainda incipiente capital internacional, que promovia o combate à bru-
talidade, mas o relativismo em relação aos atos de fraude financeira: “pouco 
a pouco a nova economia criou uma nova indulgência extraordinária para 
os delitos de astúcia nos países do alto capitalismo” (Idem, p. 165) Confi-
gurava-se, assim, uma visão de violência que seria ratificada pelos códigos 
penais – os quais se referiam ao ato violento no sentido da brutalidade –, 
enquanto o crime mais organizado passava a ser exercido dentro dos prin-
cípios das “novas condições da economia”, com a ajuda do texto da lei.

Para a sociologia contemporânea de Anthony Giddens, em Para além 
da esquerda e da direita (1996), a violência parece manter exatamente o 
sentido que denunciava Sorel (1993, p. 261), ou seja, restringir-se ao con-
ceito de brutalidade física:

A violência foi, às vezes, definida de uma forma bastante ampla. […] 
Como ocorre com a idéia de Pierre Bordieu acerca da “violência simbó-
lica”, a questão é aplicar o conceito de violência a uma grande variedade 
de formas de opressão que as pessoas poderiam sofrer e, portanto, re-
lacioná-la a critérios gerais de justiça social. O problema com tais con-
ceitos é que eles tornam constante um fenômeno já bastante difundido. 
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Perde-se de vista aquilo que é específico à violência na forma entendida 
comumente – o uso da força para causar dano físico à outra pessoa. 
Portanto, usarei violência nesse sentido simples e convencional.

O que parece estar em jogo aqui, no entanto, ultrapassa a questão da 
despolitização da violência em Sorel. Giddens, entre outros, defende a mu-
dança de perspectiva contemporânea, a de uma “politização” das esferas 
privadas, como a família, o casamento, a sexualidade etc.; nestas, a ideia 
de violência está vinculada às formas da tradição no patriarcalismo e nas 
ligações entre masculinidade e guerra, que sustentariam para ele “uma 
linha direta de ligação entre a violência masculina contra as mulheres na 
vida cotidiana e a violência entre os grupos subnacionais (conflitos raciais, 
fundamentalismo etc.)” (Giddens, 1996, p. 276).

Opondo violência à comunicação (conceituada em suas obras como diá-
logo e persuasão), Giddens propõe como saída uma “democracia dialógica”, 
fundada sobre um “cosmopolitivismo civil” num mundo de diversidade 
cultural regular, ou seja, uma forma de contrato social fundada na possibi-
lidade de uma “comunicação efetiva”.

Como pensadores do chamado “Estado mínimo”, Giddens e Beck 
defendem a ação da sociedade civil como forma de regular as relações 
pessoais, inclusive, em parte, aquelas que envolvem a violência. Nessa 
linha, o pensamento destes autores parece afinado com as sociedades con-
temporâneas da informação, nas quais cada vez mais o convite à adesão 
às normas passa pelos meios de comunicação de massa, o que torna estes 
veículos objetos importantíssimos na construção do ideário e mesmo do 
imaginário sobre a violência, inclusive porque indicam aquilo que se deve 
temer.

Em outra direção, mas tratando do mesmo assunto, Slavoj Zizek e 
outros autores concordam, a partir da experiência dos dissidentes sovié-
ticos, que um sistema totalitário se funda menos na ameaça aberta da 
violência que numa rede de dependências que incluem gratificações e 
recriminações, inclusão e exclusão, e que termina por tornar o agente 
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regulador invisível, momento em que, como diz Michaud (1989, p. 59), “a 
violência se apaga em proveito de uma multiplicidade de controles”. 

A violência, assim, não obstante a rudeza de sua exibição, parece se 
esconder exatamente por trás de sua aparente superexposição nos meios 
de comunicação de massa. No sentido que foi enfocado anteriormente, 
um estudo que se limitasse apenas à transgressão das leis jurídicas não 
encontraria o campo ideal para a discussão que aqui interessa mais de 
perto: a violência fundadora, o lugar onde começa a se decidir o que será 
da ordem da inclusão e da exclusão no simbólico. 

Violência, sacrifício e ideologia

Longe de um relativismo inconsequente, é impossível conceber a ciência 
moderna pós-eisteiniana sem a Teoria da Relatividade e a construção do 
real ao lado do real da percepção. Neste sentido, qualquer definição que 
se queira dar de violência será sempre objeto das escolhas ontológicas 
iniciais daquele que fala, ou seja, dependerá sempre daquilo que o sujeito 
entenda como “a natureza do ser”. É Hegel quem rompe com o idealismo 
kantiano – embora parta de Kant para afirmar que não há realidade que 
anteceda à positiva atividade do sujeito –, recusando-se a elevar o sujeito a 
um “agente neutro universal”, que constituiria diretamente a realidade.

Se Kant afirma que não há realidade sem sujeito, Hegel concorda para 
acrescentar que a subjetividade é inerentemente “patológica”, isto é, reduz 
essa perspectiva a uma parcialidade distorcida do todo: Hegel combina, 
assim, as características do sujeito ontologicamente constituído com um 
irredutível viés patológico. Quando se concebem os dois aspectos como 
interdependentes, pode-se entender a noção do viés patologicamente 
constitutivo da realidade.

Em Jacques Lacan, esse viés constitutivo da realidade é a anamorfose: 
quando o sujeito se torna consciente da realidade, essa realidade já inclui 
seu olhar. Aqui, Lacan se distancia da noção idealista da constituição 
subjetiva da realidade e introduz a noção de distorção anamórfica na 
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própria realidade. Neste sentido, o sujeito é inscrito na realidade como 
uma mancha anamórfica que suporta o olhar do Outro, que o contempla 
como objeto. Esta é a distância entre olho e olhar: o sujeito percebido é 
desde sempre olhado a partir de um ponto que engana seus olhos. 

Perceber a violência desta perspectiva implica, assim, um exercício em 
que história e ideologia passam pelo olhar do sujeito que deve assumir, ao 
menos a parte patológica que lhe cabe, o discurso que passa à frente.

Se nas sociedades primitivas a arbitrariedade devia causar diferenças, a 
violência devia constituir-se, segundo os etnólogos, num ciclo curto que se 
repetia ritualmente. Já nas sociedades históricas essa rigidez curta e ritual 
da violência dá lugar progressivamente a uma ordem social que estabiliza a 
diferença de modo hierárquico. Isso se caracteriza nas sociedades moder-
nas por uma crise sem fim que de tempos em tempos ameaça uma erupção 
caótica (como nas guerras), mas que volta geralmente a se estabilizar numa 
hierarquia seccionada e compartilhada. Essa é a forma como Girard, em 
A violência e o sagrado, vê as diferenças entre a violência nas sociedades 
primitivas e nas modernas; para ele, o fato fundador dessa violência é sem-
pre concebido como sacrifício, de modo que a crise da sociedade moderna 
seria, em essência, uma extensa e controlada crise sacrificial.

Cumpre lembrar, também, que a violência contra pessoas ou ideias 
diferentes fortalece de modo arcaico a identificação do indivíduo e reforça 
o consenso mútuo em um grupo ou nação contra o “inimigo”. Essa tática, 
sempre eficiente, pode ser empregada desde em uma luta entre gangues 
até em uma guerra entre Estados, garantindo quase sempre a coesão do 
grupo pela eliminação ou diminuição de suas diferenças internas, o que 
salienta suas discrepâncias enormes em relação ao “inimigo”. Girard (1990, 
p. 107) diz: 

Imagina-se que a violência coletiva, e especialmente a união de todos 
contra uma vítima única, constituem apenas aberrações mais ou me-
nos patológicas na vida das sociedades, e que seu estudo não daria 
nenhuma contribuição de importância para a sociologia. A nossa ino-
cência racionalista – sobre a qual muito poderia ser dito – recusa-se 
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a atribuir à violência outra eficácia além de um efeito temporário e 
limitado, de uma ação “catártica” no máximo análoga àquela que reco-
nhecemos acima do sacrifício ritual. A permanência reiterada e mile-
nar do mito edipiano, o caráter imprescritível de seus temas, o respeito 
quase religioso com o qual a cultura moderna ainda o aborda, tudo 
isto já indica que os efeitos da violência coletiva são terrivelmente su-
bestimados.

Neste sentido, é possível falar de uma violência fundadora, cuja função 
essencial é colocar fora da humanidade os motivos que levam à agressivi-
dade primordial entre rivais – subproduto da identificação. É o mecanismo 
do sacrifício, do “bode expiatório”, que se repete de modo quase idêntico 
através dos tempos. Em Sigmund Freud e Jacques Lacan, entretanto, a si-
tuação está posta não no sentido mimético que é encontrado em Girard, 
uma vez que na Psicanálise a identificação só pode ser apreendida a partir 
da concorrência do imaginário.

Girard afirma, por exemplo, que a imolação da vítima no canibalismo 
deve ser precedida nos rituais pela demonstração de que ela é “a encar-
nação de violência soberana” (Girard, 1990, p. 347); ao ter sua carne 
consumida, ela se terá metamorfoseado em “fonte de paz, de boa vitalida-
de e de fecundidade” (Idem). Essa passagem da encarnação da violência 
à paz, segundo ele, realiza-se por meio do “desejo mimético exacerbado, 
[que] almeja ao mesmo tempo destruir e absorver a violência encarnada 
do modelo-obstáculo, sempre assimilada ao ser e à divindade” (Idem). 

De maneira contrária à da Psicanálise, Girard explica um dos singula-
res mecanismos para revelar como o monstruoso pode tornar-se sublime, 
e o estranho, familiar – o Unheimlich freudiano.

Se nossa tese é exata, explica-se facilmente que o pharmakós, como o 
próprio Édipo, tenha dupla conotação. De um lado, ele é visto como 
um personagem lamentável, desprezível e mesmo culpado; é subme-
tido a todo tipo de zombarias, insultos e, é claro, violências; de outro 
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lado, é rodeado de uma veneração quase religiosa, desempenhando o 
papel principal em uma espécie de culto (Girard, 1990, p. 122).

Os pharmakós, informa Girard, eram pessoas mantidas em Atenas 
especialmente para o sacrifício, sobre as quais deviam recair todas as des-
graças em caso de calamidades. Quando tais calamidades sobrevinham, 
eles eram expulsos ou mortos em uma cerimônia da qual participava toda 
a população, lembrando, ainda, que Pharmakós significa, ambiguamente, 
o veneno e seu antídoto, o mal e o remédio.

Aqui é encontrado um ponto de interseção com a Psicanálise, que 
 desde muito está atenta à ambiguidade presente na figura sacrificial. Oscar 
Cesarotto, em Contra natura, lembra que “o que ofende também dignifica 
dialeticamente” e que, além disso, “o grotesco tende, pela sua natureza, a 
nunca ser considerado nem ideal nem modelo, mas pode funcionar por 
oposição, como contraponto ou pano de fundo do sublime” (Cesarotto, 
1999, p. 101).

Embora Girard afirme que não é necessário recorrer ao inconsciente 
para explicar a violência fundadora, para ele o sacrifício ritual funda-
menta-se em uma dupla substituição. Em primeiro lugar, ocorre uma 
substituição de todos os membros da comunidade por um único; depois, 
ocorre o ritual que recobre o primeiro momento: a vítima original é subs-
tituída por uma vítima pertencente a uma categoria sacrificável. Assim, 
a vítima expiatória, que faz parte do interior, é ritualizada como externa, 
preservando a unanimidade da comunidade.

Se todos os homens conseguirem se convencer de que um único entre 
eles é responsável por toda mimésis violenta, se conseguirem ver nele a 
‘mácula’ que a todos contamina, se forem realmente unânimes em sua 
crença, então esta crença se verificará, pois não haverá mais, em lugar 
algum da comunidade, qualquer modelo de violência a ser seguido ou 
rejeitado, ou seja, a ser inevitavelmente imitado e multiplicado. Des-
truindo a vítima expiatória, os homens acreditarão estar se livrando 
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de seu mal, e efetivamente vão se livrar dele, pois não existirá mais, 
entre eles, qualquer violência fascinante (Girard, 1990, p. 107).

Girard, no entanto, pensa a violência sempre como um fenômeno 
mimético. Para ele a violência reduz-se a um círculo vicioso do qual é 
impossível sair, uma vez que cada ação preparatória da violência provoca 
uma reação semelhante no outro membro, que interpreta os preparativos 
do primeiro como confirmação de suas próprias “tendências agressivas”.

Entretanto, ele próprio indica que, “tomada em seu conjunto, a crise 
moderna, como toda crise sacrificial, deve ser definida como o desapa-
recimento das diferenças” (Girard, 1990, p. 255). As implicações desta 
afirmação permitem estendê-la além do mimetismo – chegando ao sen-
tido inconsciente de um retorno do reprimido: não é uma diferença na 
“realidade” que exige o sacrifício do Unheimlich (daquilo que é familiar e 
estranho ao mesmo tempo), mas sim a ausência de diferenças, que evoca 
uma diferença imaginária e serve como causa da agressividade. 

Dito de outra maneira, para afastar esta “mácula”, a vítima deve ser 
simultaneamente do grupo e estranha ao grupo – e com isso levar o Real 
(a parte maldita que escapa ao simbólico) da agressividade para fora do 
grupo, o que se faz por meio do sacrifício, num linchamento real ou 
simbólico.

Dessa forma, quanto mais a diferença é mostrada em toda a sua força, 
maior é a oposição à violência de “todos contra todos”, pois “a diferença 
onipresente e rígida é a mãe da estabilidade” (Girard, 1990, p. 293). É 
isso que ocorre nos regimes políticos mais autoritários: as diferenças são 
apresentadas e mantidas rigidamente – o que permite a estabilidade do 
sistema social, embora com o custo da hierarquização das diferenças.

A busca paranoica da norma

Resumindo o que foi apontado até agora, pode-se perceber que, no senti-
do mais corrente do termo – o de uma ação física e portanto do corpo –, 
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a violência é facilmente identificável. O problema, como alerta Michaud, 
surge quando a qualificação de violência recai sobre a violação das regras 
sociais; nesse sentido, “pode haver quase tantas formas de violência quan-
tas forem as espécies de normas” (Michaud, 1989, p. 8).

As tentativas de definir objetivamente a violência constituem quase 
sempre uma forma de afastar a discussão do contexto social normativo, 
centrando o foco na integridade física das pessoas. O resultado frequente 
destas definições parece ser de uma lógica tão rigorosa quanto vã: rigorosa 
porque qualquer pessoa razoável a aceitaria; vã porque não serve de quase 
nada quando se depara com as complexas situações da realidade em con-
fronto com as normas sociais.

Este parece ser o nó górdio da discussão sobre o problema da violência 
e suas eventuais soluções: num mundo onde proliferam as regras sociais, 
é bastante provável que aumente o número de atos qualificados como vio-
lentos. Um exemplo comum é o do ato de fumar em público: cada dia mais 
ele é visto como uma violência não somente contra o próprio fumante, 
mas contra a sociedade. Isso serve para demonstrar como a designação 
de ato violento é sempre datada, atendendo aos valores mais consensuais 
entre as pessoas e grupos de cada época – o que não elimina, porém, a 
complexidade dos interesses em jogo.

Hannah Arendt, em Da violência (1969), destaca outro elemento que 
parece fundamental no âmbito da violência: a imprevisibilidade.

Ademais, ao passo que os resultados das ações humanas escapam ao 
controle dos seus atores, a violência abriga em seu seio um elemen-
to adicional de arbitrariedade […], e essa intromissão do inesperado 
não desaparece quando é chamado de “acontecimento fortuito” ou é 
considerado cientificamente suspeito, e nem poderia ser eliminado 
através de simulações, cenários, teorias, e outros artifícios (Arendt, 
1985, p. 4).

A introdução do elemento da imprevisibilidade na violência vai além 
dos perigos representados pela guerra e pelo aperfeiçoamento dos meios 
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técnicos de destruição – com os quais Arendt, assim como outros pen-
sadores, preocupava-se naquele momento. A imprevisibilidade pode ser 
pensada não apenas em relação ao controle dos instrumentos da violên-
cia, mas como parte estrutural do próprio conceito.

Michaud acrescenta que esse elemento explica em grande parte a di-
ficuldade de definição do termo, já que a imprevisibilidade da violência, 
como as noções de caos ou de transgressão, evoca sua distância em relação 
às normas; sendo assim, “Como definir o que não tem nem regularidade 
nem estabilidade? […] Num mundo estável e regular, ela introduz o desre-
gramento e o caos” (Michaud, 1989, p. 12). Nesse sentido, é compreensível 
que a violência seja um elemento muito mais temido do que sentido, ou 
seja, a imprevisibilidade – a noção de que tudo pode acontecer a qualquer 
momento  – responde, segundo Michaud (1989, p. 13), por um sentimen-
to de insegurança que “raramente repousa sobre a experiência direta da 
violência”. Se for aceita esta premissa, seria possível acrescentar a seguinte 
equação ao atual debate sobre as implicações de exibir a violência: aumento 
da imprevisibilidade = maior insegurança = maior violência, especialmente 
no que se refere aos grupos estigmatizados como “promotores” da violência 
– já que não é possível prever sua origem. 

Eventos, afirma Arendt (1985, p. 5), “por definição, são ocorrências 
que interrompem processos e procedimentos de rotina”: pensar a reali-
dade social apenas a partir dos “procedimentos automáticos do presente” 
(Idem), ou seja, como um mundo onde não existem atos (como uma ação 
que rompe a continuidade) mas apenas “atividade” (repetição contínua do 
já sabido), faz esquecer que a história pode ter seu curso alterado, entre 
outras coisas, por meio das ações humanas.

Girard, no entanto, parece discordar de Arendt quando esta vê na 
violência uma forma de mudança possível e, até mesmo, de iluminação. 
Para ele, qualquer forma de conhecimento da violência é projetada sobre 
o outro – percebido por sua vez como uma ameaça –, já que o homem não 
resistiria ao encontro com sua própria violência sem se entregar a ela:
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Os homens não conseguem enfrentar a nudez insensata de sua pró-
pria violência sem correr o risco de se entregarem a esta violência; eles 
sempre a ignoraram, ao menos parcialmente, e talvez a possibilidade 
de existência da sociedade humana dependa deste desconhecimento 
(Girard, 1990, p. 108). 

Além do elemento da imprevisibilidade, Michaud indica outro ao dizer 
que a violência é definida em função de valores que constituem o sagrado 
do grupo de referência – o que insiste em trazer à luz os componentes 
subjetivos que se ocultam na apreensão da violência. Ele afirma que, 
apesar de certos valores serem amplamente respeitados, não é possível 
construir um discurso sobre a violência sem levar em conta os possíveis 
sentidos derivados da cultura – e, poderia-se acrescentar, do imaginário 
dos indivíduos e das sociedades. Michaud (1989, p. 14) prossegue: “A idéia 
de violência cristaliza essa heterogeneidade e essas divergências, tanto 
que o recurso a ela para apreender os fatos é o indício mais seguro de que 
estão em causa valores importantes – e no centro um antagonismo”.

Para Girard, é neste núcleo duro que a violência se encontra com o 
sagrado. Na medida em que é concebida como exterior ao homem, ela “se 
confunde no sagrado, com as forças externas que pesam realmente sobre 
o homem: a morte, as doenças, os fenômenos naturais…” (Girard, 1990, 
p. 107). Assim, o religioso – seguindo o mecanismo da vítima expiatória 
– tem por função manter a violência fora da comunidade, o que para ele 
pode ser uma violência fundadora na medida em que, repetidamente, 
acaba com o círculo da violência para iniciar outro círculo vicioso, o da 
vítima expiatória. O verdadeiro anátema, diz Girard, nunca é aquilo que 
se toma como tema (Édipo, os judeus, os fundamentalistas etc.), mas a 
própria unanimidade da violência, que permanece invisível enquanto 
a estrutura permanecer intacta. Isto equivale a dizer que o recalcado do 
mito não trata dos “conteúdos violentos”, mas da ameaça sempre constante 
(e por essa razão sempre dissimulada) de destruição total, caso em que o 
mecanismo da “vítima expiatória” desempenha a função de cobertura do 
Real da violência.
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E aqui, mais uma vez, Girard se aproxima – embora por outros ca-
minhos – da teoria psicanalítica, ao ver este círculo como a passagem da 
natureza à cultura:

Se isso é verdadeiro, a violência fundadora constitui realmente a ori-
gem de tudo o que os homens possuem de mais precioso e que preser-
vam com o maior cuidado. É exatamente isso o que afirmam, sob uma 
forma velada, transfigurada, todos os mitos de origem que se referem 
ao assassinato de uma criatura mítica por outras criaturas míticas. 
Este acontecimento é percebido como fundador da ordem cultural. 
Da divindade morta provêm não somente os ritos, mas as regras ma-
trimoniais, as proibições, todas as formas culturais, que conferem aos 
homens sua humanidade (Girard, 1990, p. 119).

É com base nisso que se deveria evitar a frequente associação entre 
violência e criminalidade (esta última normalmente vista como uma 
infração às leis do Estado), já que tal associação proporciona uma visão 
míope do fenômeno da violência. Essa perspectiva reducionista do tema 
pode ser encontrada mesmo em trabalhos acadêmicos, que descrevem a 
violência como um “fenômeno contemporâneo crescente”. Tal abordagem, 
todavia, não resiste à leitura atenta dos historiadores sérios, tampouco da 
literatura que trata do tema ou descreve as sociedades passadas – obras 
em que se encontram com frequência relatos de crimes hoje tidos como 
hediondos e que, assim mesmo, faziam parte do cotidiano e quase não 
causavam espanto.

Pode-se dizer que a conclusão a que chegou a grande maioria desses 
historiadores, com base nos registros históricos, é exatamente contrária ao 
que se apregoa nos meios de comunicação – ou seja, que “os costumes se 
civilizaram” progressivamente (Michaud, 1989, p. 33). 

Nesse sentido, a visão estreita de um suposto aumento da violência parece 
reforçar nos indivíduos e nos grupos a sensação imaginária e recorrente de 
quem perdeu um mundo paradisíaco. Enquanto isso, outros grupos inscre-
vem nas leis jurídicas os paraísos que lhes interessam, identificando quem 
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deve ser excluído e instaurando aquela violência inicial do direito da qual 
nos fala Walter Benjamin em Pour une critique de la violence (1971) – que 
procura pacificar as relações sociais com base numa violência indispensável 
ao estabelecimento do próprio Estado de direito.

O discurso contra a violência nos dias atuais parece idealizar de forma 
– poderia-se arriscar – fetichista as relações sociais. Na crítica a tal concep-
ção, de exclusão do sujeito que fala sobre a violência, a Psicanálise propõe 
suas reflexões. Longe de qualquer “naturalização” da violência, isso não 
implica a defesa do “relativismo”, tão justamente criticado no chamado 
período pós-moderno.

Ainda que se louve o fato positivo de que a maioria das sociedades 
atuais espera reduzir ou extinguir a violência, é preciso lembrar – prin-
cipalmente quando um discurso ameaça tornar-se verdade única – que 
a apreensão e a avaliação da violência respondem quase sempre a um 
dos lados de um confronto. A despolitização do debate, seja ela aberta 
ou velada, pode ocultar o fato de que o pano de fundo deste confronto 
será sempre a forma de percepção dos fenômenos violentos em relação à 
concepção das regras sociais.



3 A diferença entre lei e regra, ou por que 
perversão não é transgressão

Em junho de 2000 foi organizado um leilão em Nova York de alguns 
trabalhos de grafiteiros, e alguns foram vendidos por quase dois mil dó-
lares. Alguns desses artistas já haviam sido presos exatamente por fazer 
grafitagem. Longe de parecer um fato absurdo, talvez este evento nos 
diga alguma coisa sobre como o mercado está pronto para comercializar 
qualquer ato transgressivo. A transgressão hoje parece estar longe de ter 
relações com os conteúdos sexuais reprimidos pela ideologia patriarcal da 
época de Freud, reduzida aos excessos “politicamente incorretos”.

Por uma coincidência talvez pouco incidental, o pós-moderno na arte 
surge no momento em que entra em declínio a noção de autor. Para Gol-
denberg (1994, p. 95) “a cena pós-moderna relega o autor a um segundo 
plano ao levantar o imperativo vanguardista de criação e originalidade”. 
Zizek (2000a, p. 337) vai além ao dizer que na arte pós-moderna o que se 
entende por arte é “aquilo que o curador entende por arte”; na falta dos pa-
râmetros da tradição, que minimizam as incertezas, recorre-se a alguém 
que, mais do que selecionar, diz o que é e o que não é arte. 

Sob outra perspectiva, pode-se dizer que o elogio cada vez mais 
ouvido das “múltiplas possibilidades de constituição dos sujeitos”, que en-
contram suas fontes em Foucault e Deleuze, longe de constituir-se como 
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atos transgressores em termos psicanalíticos, parece bem mais próximo 
daquilo a que Freud chamou personalidade narcísica.

A lei vazia

A relação entre lei e transgressão ultrapassa em muito os domínios da vio-
lência (ao menos no sentido mais cotidiano desta), e pode ser elaborada 
de forma mais ampla, por exemplo, no caso da arte. É em Kant com Sade 
que Lacan (1998, p. 794) parece abordar com mais contundência a relação 
entre lei e inconsciente, ao dizer que “a lei e o desejo recalcado são uma 
única e mesma coisa, o que é justamente o que Freud descobriu”. Em sua 
busca por uma lei universal, Kant, em The metaphysical elements of ethics 
(1780), defendeu a metafísica como forma única de chegar-se a uma lei 
sem fazer referência a nenhum conteúdo patológico:

Se todas as pessoas em todos os momentos fizessem de vossa máxima 
a lei universal, como poderia esta lei ser consistente consigo mesma? 
Mas se um mero sentimento for o que nos leva a adotar tal princípio 
como critério, então a adoção não será ditada pela razão; dar-se-á por 
instinto, e portanto cegamente. Na realidade, e a despeito do que ima-
ginam os homens, não há nenhum princípio moral que se baseie em 
sentimentos, porquanto tal princípio não seria mais que uma metafí-
sica obscuramente concebida, inerente à faculdade racional de todos 
os homens. […] O modo de as expor (as questões morais) não precisa 
sempre ser metafísico, e a linguagem não tem necessariamente de ser 
escolástica, a menos que se pretenda treinar o aluno para ser um filó-
sofo. Mas o pensamento tem de se voltar aos elementos da metafísica, 
sem os quais não é possível esperar da ética certeza ou pureza alguma, 
tampouco poder motivador. Se, para determinar os deveres, nos des-
viarmos deste princípio e partirmos do sentimento patológico, ou do 
puramente sensível, ou mesmo do moral (daquilo que é subjetivamente 
prático, e não do que é objetivo), ou seja, da matéria da vontade, da fi-
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nalidade, e não de sua forma, que é a lei; então, certamente não haverá 
elementos metafísicos na ética, pois o sentimento, qualquer que seja 
sua causa, é sempre físico. Nesse caso, porém, o ensino da ética, seja na 
escola, seja em conferências, fica corrompido já em sua fonte (Kant, 
1999, p. 2).

Nesta defesa constata-se que o substrato à lei kantiana não é um con-
junto de regras positivas ou conteúdos sexuais reprimidos, mas a promessa 
de um conteúdo que nunca virá – ou, no discurso psicanalítico, uma falta. 
No dizer de Lacan, Kant liberta a lei ao colocar a forma desta como sua 
única substância e, neste sentido, aproxima essa lei do inconsciente, na 
medida em que é o “objeto” mesmo o que falta. Isso faz lembrar que o 
cumprimento da lei remete ao impensável da Coisa-em-si: “reconheça-
mos o paradoxo de que é no momento em que o sujeito já não tem diante 
de si objeto algum que ele encontra a lei” (Lacan, 1998, p. 778). 

Mais que isso, esta proposição, ainda segundo Lacan, promove a sepa-
ração entre “objeto” e sujeito: trata-se do conceito de objeto a, o objeto para 
sempre perdido, causa do desejo, que faz o sujeito girar no círculo repetitivo 
do prazer – prazer que não é senão um cúmplice precário, que só entra no 
momento do gozo quando sustentado pela fantasia que o torna apropria-
do ao desejo: aqui então se percebe que, ao aparecer como causa do desejo, 
o objeto a põe em evidência a universalidade da lei e, ao mesmo tempo, 
aproxima o objeto dessa lei do objeto do desejo; e o faz muito embora não 
os possa apresentar positivamente, a não ser como causa: o lugar da lei per-
manece vazio.

A ideia da lei como lei vazia, “sem objeto”, “forma pura”, é criticada 
por Deleuze em Coldness and Cruelty (apud Zizek, 2000a, p. 364-367), 
segundo o qual os limites que definiriam a transgressão e a culpa estariam 
dados desde sempre, sem que em nenhum momento se definisse o que 
compõe a lei. É precisamente na crítica de Deleuze a Kant que se ancora a 
formulação psicanalítica da diferença entre lei e regra. É neste ponto que 
se pode introduzir o debate entre o sujeito pós-moderno das “múltiplas 
escolhas” e o sujeito da Psicanálise, ou seja, o sujeito da ciência moderna. 
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Deleuze e Foucault (apud Zizek, 2000a, p. 369) – cujas ideias parecem 
ecoar nas teorias da “Sociedade de Risco” – apresentam um sujeito que, 
por ser capaz de avaliar os resultados e as repercussões de seus atos, tor-
na-se responsável pelas escolhas que faz; ideia essa que subentende uma 
recusa do inconsciente.

Reflexividade versus inconsciente?

Há aqui um divisor fundamental entre as ideias: de um lado tem-se a 
defesa de um sujeito que faz escolhas e que com isso é “consciente” de 
seus atos; de outro, tem-se um sujeito para sempre incerto de seus atos, 
sendo influenciado por um inconsciente que é a lei como forma – enfim, 
um sujeito desde sempre culpado por seus atos. O resultado, diz Zizek, 
é que embora ambos defendam que o sujeito, a cada vez que aplica um 
julgamento ético, está (re)inventando a regra universal em uma única 
situação concreta, isso envolveria, no primeiro caso, um sujeito posto 
numa situação de escolha sem suporte em nenhuma lei transcendental; 
enquanto, para Kant, a ausência de normas positivas universais resulta na 
insuportável pressão da lei moral como pura injunção vazia do dever. 

Isso, para a Psicanálise, equivale a dizer que, quando as regras (o con-
junto de normas positivas) desaparecem, o sujeito se depara com a lei, ou 
seja, não se trata mais de violar qualquer prescrição simbólica (tradição, 
costumes), mas de deparar-se com o “deserto do real” (a injunção incon-
dicional da lei kantiana).

A consequência é que se tem um sujeito “culpado” na Psicanálise, na 
medida em que ele não pode ter certeza das motivações de seus atos – por-
que isso lhe é inacessível. No modelo do sujeito narcísico pós-moderno, 
sustentado pela incondicional injunção do superego do gozo, tem-se um 
outro sujeito culpado: culpado porque ele “falha na busca do prazer” (Zi-
zek, 2000a, p. 367). A ideia de que não se precisa ter uma “culpa vazia”, ou 
seja, de que se pode estruturar o próprio projeto ético, esbarra de início 
em um problema básico: se o sujeito não tem como sustentar suas deci-
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sões na tradição, costumes etc. (o grande Outro), ele é obrigado a suportar 
sozinho o peso de seus atos, sem poder dividi-los com a sociedade; em 
outras palavras, ele tem de suportar a angústia de suas escolhas, sem qual-
quer aparato que lhe garanta que está “fazendo a coisa certa”.

Outro problema, como já foi dito, faz par com a ideia lacaniana do 
inexistente “Outro do Outro”: conforme a lei simbólica vai perdendo a 
eficácia, pode-se contar com a intrusão do Real no simbólico. Este “Outro 
do Outro”, que dá corpo ao grande Outro por intermédio de algo (estado, 
instituições etc.) ou alguém (chefes políticos, religiosos etc.), acaba sendo 
visto como detentor do poder absoluto sobre aquilo que acontece em di-
versos planos da realidade. 

No cinema, o que atormenta o sono de Neo em Matrix (1999), dos dire-
tores Andy Wachowski & Larry Wachowski, simula esta situação: ao buscar 
encontrar as senhas de entrada no programa, o personagem resume a tenta-
tiva de personificar o grande Outro em algo que sustente a realidade contra 
o caos. Nesse sentido, o filme satisfaz a demanda de Neo: “sim, existe alguém 
que organiza a realidade por nós”. Em Clube da luta (1999), dirigido por 
David Fincher, os membros do “Projeto Caos” buscam encontrar em meio à 
realidade os ícones do capitalismo, para, ao final, descobrir (nem todos) que 
suas “certezas” estavam atravessadas por uma outra realidade – a psíquica.

Neste aparente beco sem saída será possível pensar em algum ato, 
democracia ou outras formas menores de fratrias que permitam resolver 
esse impasse? Talvez uma forma de responder a esta questão seja estudar 
sua materialização na política e na sexualidade, conforme a põe em cena 
o cinema.





4 Imagens do pai em Beleza Americana e 
Central do Brasil

A crítica à violência neste século está imbuída do espírito de uma for-
ma de ressentimento moderno que aponta sempre para a violência dos 
outros, o que equivale, em termos dialéticos, a conceber uma forma idea-
lizada de relação social pela qual a violência se faria ausente. É essa forma 
tão moderna, operada na quase ausência de crítica, que parece conduzir, 
cada vez com mais raras exceções, a discussão da violência nos dias atuais. 
É na crítica a essa forma de idealização que sempre exclui do processo da 
violência aquele que discursa – que a Psicanálise talvez possa propiciar 
alguma reflexão.

Um dos problemas básicos quando se busca fazer da Psicanálise um 
instrumento de entendimento do social parece ser o de escapar às amar-
ras dos casos clínicos como suporte para a compreensão dos conceitos 
fundamentais da teoria. A ideia aqui é abordar os elementos que parecem 
estar em jogo na discussão da violência e transgressão em relação à função 
paterna, partindo da análise dos filmes escolhidos, de modo a testar as 
leituras possíveis da Psicanálise e – o que é mais importante – apreender o 
que o cinema tem a dizer sobre o tema.

Na Psicanálise, para falar em violência e transgressão, cumpre focar 
a agressividade estruturante do sujeito, a base da violência que se vê no 
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social. A explicação em Lacan coloca o início desse processo no que chama 
de “Estágio do espelho”. Neste momento, primeiro a criança, sem qualquer 
noção do próprio corpo, vê em um outro (fundamentalmente imaginá-
rio, mesmo que seja seu próprio reflexo no espelho) alguém com quem 
aprenderá, num primeiro momento, a ter o controle motor do corpo e, 
na sequência, a identificar-se, no sentido mais amplo do termo, enquanto 
autômato alienado dessa gestalt que lhe antecipa a potência.

Resulta desse estádio, que possibilita ao homem (nascido biologica-
mente prematuro) a passagem da insuficiência à antecipação das funções 
do sistema nervoso central, esse outro imaginário, que passa a ser um 
concorrente dessa criança, na medida em que disputa com ela os mesmos 
objetos. Dessa concorrência imaginária, diz Lacan, nasce o eu, o objeto e 
o outro, mediados para sempre pela agressividade. 

Lacan, em Escritos ([1966] 1998), explica este Estágio do Espelho:

Esse momento, em que se conclui o estágio do espelho, inaugura, pela 
identificação com a imago do semelhante e pelo drama do ciúme pri-
mordial […], a dialética que desde então liga o [eu] a situações so-
cialmente elaboradas. É esse momento que, decisivamente, faz todo 
o saber humano bascular para a mediatização pelo desejo do outro, 
constituir seus objetos numa equivalência abstrata, pela concorrên-
cia de outrem, e que faz do [eu] esse aparelho para o qual qualquer 
impulso dos instintos será um perigo, ainda que corresponda a uma 
maturação natural – passando, desde então, a própria normalização 
dessa maturação a depender, no homem, de uma intermediação cul-
tural, tal como se vê, no que tange ao objeto sexual, no complexo de 
Édipo (Lacan, 1998, p. 102).

Para entender o papel do pai nesse processo, cumpre voltar no tempo 
e relembrar que, em 1911, Freud pretendia ser capaz de oferecer uma base 
antropológica que assegurasse a significação universal do complexo de 
Édipo, que desse amparo histórico ao mito de Édipo e à proibição do in-
cesto, “mostrando que a história individual de cada sujeito não é mais do 
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que a repetição da história da própria humanidade” (Roudinesco, 1998, 
p. 757). 

Nesse caminho, era fundamental, entre outras coisas, arregimentar 
argumentos que oferecessem um sólido alicerce para o lugar do pai na 
cultura. Será este o motor de alguns dos trabalhos mais conhecidos de 
Freud, que virá a constituir um conjunto de obras de cunho antropológico 
e social que, malgrado as críticas recebidas, inscreveram-se nos estudos 
etnológicos daquela época, bem como tiveram e ainda têm papel estrutu-
ral no pensamento psicanalítico.

Ao buscar a trajetória da função paterna nas sociedades, Freud traba-
lhou com base nos estudos e nas ideias de Lamarck (a hereditariedade dos 
caracteres adquiridos); de Charles Darwin (a ontogênese repete a filogêne-
se); e da teoria do totemismo, de grande divulgação entre os antropólogos 
do final do século 19, e que ele apresentou em Totem e Tabu (1905).

Resumidamente, Freud defende a ideia de que haveria inicialmente 
um pai fundador, um chefe que gozava de todas as prerrogativas do po-
der, especialmente por desfrutar sozinho de todas as fêmeas do clã. Teria 
havido um dia em que os outros membros, cansados de oscilar entre o 
medo e a admiração, teriam assassinado e devorado esse pai primevo. 
Segundo ele, a partir desse ato, os membros do clã teriam fundado uma 
culpa primordial em razão do sentimento ambivalente de amor e ódio. 

Resultou disso uma obediência à figura desse pai ausente na forma de 
uma autoproibição do usufruto das fêmeas do clã, que passam a ser mães e 
irmãs, instituindo-se a interdição do incesto por meio de regras que tam-
bém se estenderiam ao ato de matar, dada a violência da morte do pai. 

A esse sacralizado pai morto, simbolizado pelo totem, os membros da 
horda passaram a venerar como aquele que os amou a todos por igual, 
signo da renúncia aos desejos incestuosos, bem como ao desejo de ocupar 
o seu lugar. É aí que o complexo de Édipo freudiano se tornará herdeiro, 
filogeneticamente, da história do pai na cultura, como ressalta Roudines-
co (1998, p. 758):
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Sob essa perspectiva, o complexo de Édipo, trazido à luz pela psicaná-
lise, nada mais é, segundo Freud, do que a expressão dos dois desejos 
recalcados (desejo do incesto e desejo de matar o pai), contidos nos dois 
tabus próprios do totemismo: a proibição do incesto e a proibição de 
matar o pai – totem. Assim, ele é universal, uma vez que traduz as duas 
grandes proibições fundadoras de todas as sociedades humanas.

Freud explica, dessa forma, porque a morte do pai primevo não teria 
implicado o incesto: não é o pai vivo que sustenta a proibição, mas o pai 
morto que retorna em seu nome, incorporando a lei simbólica. Freud tenta 
estabelecer como história o momento traumático como algo já dado, des-
de sempre acontecido, e, portanto, anterior à entrada do sujeito na cultura, 
mais precisamente, o exato momento da passagem da natureza à cultura.

Como consequência, o complexo de Édipo não estaria inscrito como 
evento traumático, na medida em que nunca aconteceu de fato (morte 
do pai/incesto), pois é precisamente a distância da consumação desse ato 
que funda a cultura. A tese freudiana equivale a dizer que o complexo de 
Édipo não pode ser pensado como acontecimento (trauma) na vida, mas 
como “revivescência” enquanto parte da cultura que o sujeito já encontra 
pronta quando chega: é a “entrada no mundo da linguagem” de Lacan, a 
“escolha forçada”.

O que pareceria um resultado satisfatório esbarra, segundo Freud, num 
recalque que retorna constantemente como forma de expiação desse crime, 
com o sujeito dividido entre as impossibilidades de tomar o lugar do chefe 
e de agir fraternalmente. Nesse sentido, Freud vê o patriarcado como um 
retorno ao clã primevo, enquanto a religião comportaria a instituição da 
expiação do crime primordial por meio da elevação do pai ao lugar de Deus, 
bem como, no caso do catolicismo, do sacrifício de um filho (Cristo).

Se, para a Psicanálise, o Édipo assinala a entrada do sujeito no social em 
observância à lei simbólica (mundo da linguagem), as imbricações dele com 
essa lei podem ser relacionadas à violência, resumindo-se nesta fórmula: 
quanto menos eficácia simbólica, mais cresce o papel do imaginário.
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A explicação psicanalítica para essa formulação sustenta que, no 
imaginário, os indivíduos se relacionam consigo mesmos sem o corte 
simbólico. Essa relação do sujeito consigo a Psicanálise chama de narcisis-
mo, que tem como correlato, como outro lado da moeda, a agressividade. 
Nesse sentido, à medida que a metáfora do Nome-do-Pai entra em declí-
nio, ou seja, deixa de ter eficácia simbólica, passa a ter maior presença o 
imaginário, com seu corolário de narcisismo/agressividade. 

Lacan sustentava que mesmo representada por uma só pessoa a me-
táfora paterna concentraria relações imaginárias e reais em maior ou 
menor grau inadequadas à sua fundamental relação simbólica. Neste jogo 
de relações aparece o que Lacan (1998, p. 279) chamou, para designar o 
significante da metáfora paterna, de o Nome-do-Pai: “É no Nome-do-Pai 
que devemos reconhecer o suporte da função simbólica que, desde a aurora 
dos tempos históricos, identifica sua pessoa à figura da lei”. É fundamental 
reforçar, aqui, que não se trata do pai real, “de carne e osso”, mas da relação 
da criança com a palavra do pai. De outro modo equivaleria dizer que não 
se trata somente da autoridade real ou não do pai, mas de como esse pai 
representa – enquanto fato psíquico – a lei. Este fato, para Lacan, está deter-
minado pelo modo como a mãe, a partir de seu vínculo de amor e respeito, 
coloca, ou não, o pai em seu lugar ideal, ou seja, o “lugar que ela reserva ao 
Nome-do-Pai na promoção da lei” (Lacan, 1998, p. 585).

As implicações desse processo apresentam às sociedades, cada vez mais 
interligadas, novos modos de enfrentamento de suas diferenças e talvez, em 
último caso, novas concepções de realidade, na medida em que essa agres-
sividade tende, em maior ou menor grau, a manifestar-se como violência 
no social.

De um lado, a defesa ingênua da “tradição” ou da “estabilidade” de 
valores incluídos no patriarcado não encontra apoio em Freud, que o 
considerava uma forma de retorno do recalcado. Por outro lado, numa 
perspectiva psicanalítica, seria impossível aderir ao cada vez mais difun-
dido conceito de “reflexivização” como um autoconhecimento capaz de 
um “refazer” constante, como nas palavras de Anthony Giddens em Risk 
Society: Towards a New Modernity:
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O self se torna um projeto reflexivo, não podendo se contentar com 
uma identidade que é simplesmente legada, herdada, ou construída 
em um status tradicional. A identidade de uma pessoa necessita, em 
grande parte, ser descoberta, construída, sustentada ativamente. Da 
mesma forma que o self, o corpo não é mais aceito como “sina”, como 
a bagagem física que vem junto com o self. Cada vez mais, temos de 
decidir não só quem somos e como agimos, mas como parecemos 
para o mundo exterior (1996, p. 97).

A Psicanálise – atenta à outra reflexividade, à inconsciente – mantém 
seu foco nas consequências da desintegração das estruturas tradicionais e 
nas novas ansiedades e possíveis saídas entre a antiga “noção de respon-
sabilidade pessoal e identidade (como gêneros sexuais fixos e estrutura 
familiar) e a nova situação de fluidez, identidades mutáveis e múltiplas 
escolhas” (Zizek, 2000a, p. 342). 

Entre outras mídias, o cinema coloca em cena os processos sociais de 
cada época, da mesma forma como a literatura o fez no século 19. Mais 
que isso – e talvez esse seja o aspecto mais interessante – muitas vezes 
realiza essa discussão quando menos parece disposto a fazê-lo, ou seja, 
quando ao “brincar” com a realidade deixa entrever os impasses daqueles 
que realizam a obra.

Declínio do Nome-do-Pai, liberdade e transgressão

Parte dos trabalhos mais significativos sobre a importância e as mudanças 
em relação ao lugar da figura do pai na cultura foi realizada pela chamada 
Escola de Frankfurt. Jurandir Freire, em “‘Playdoier’ pelos irmãos” (apud 
Kehl, 2000, p. 12), resume assim o papel desses trabalhos para o entendi-
mento da questão:

“A evolução capitalista”, diziam eles (os frankfurtianos), “criou uma 
democracia econômica de massas, sem lugar para o poder do pai. 
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Crianças e adultos, até então psicologicamente dependentes da ins-
tituição familiar patriarcal, foram postos sob a tutela das burocracias 
anônimas de cuidados médicos, psicológicos, sociais, educativos ou 
da propaganda maciça de bens de consumo com obsolescência pro-
gramada. A sociedade industrial e capitalista dispensou a mediação 
do pai e passou a gerenciar, de forma direta, o sujeito e seus desejos, 
de modo a adequá-los às suas finalidades econômicas e políticas. A 
ordem piramidal, com o pai no topo, deu lugar à proliferação de ins-
tâncias de controle e incentivo à produção de novas subjetividades”.

Embora a ideia de que a sociedade industrial criaria massas de autô-
matos sociopatas não tenha se configurado, não se pode descartar estes 
estudos, como o neoliberalismo hegemônico fez com as teses marxistas. 
Especialmente em relação ao papel desempenhado na determinação das 
subjetividades patrocinadas pelo consumo, é lícito pensar que os ecos 
dessas ideias podem fazer sentido para explicar, se não o todo social, pelo 
menos parte significativa dos sintomas contemporâneos.

Mais do que a constatação do declínio da função paterna, o que parece 
mais interessante nessa discussão é como ele está sendo mostrado, ou seja, 
como o cinema, enquanto produto da cultura, reflete sobre o assunto e faz 
propostas. É desse modo que se espera discutir o tema com dois filmes 
bastante vistos nesta passagem de século: Beleza americana (1999), dirigido 
por Sam Mendes, e Central do Brasil (1998), dirigido por Walter Salles.

O impasse do “pai simbólico” em Beleza Americana 

Lester Burnham (Kevin Spacey) é um pai de família com ótimo emprego, 
uma esposa fiel e uma filha normal. Pelo menos era nisso que ele acre-
ditava. Quando este sentimento começa a se desmoronar, ele resolve se 
libertar desse papel, abandonando o emprego, mudando seus hábitos e 
adquirindo novos vícios. A mudança de Lester provoca insegurança 
 total em sua arrivista esposa Carolyn (Annette Bening) e em Jane (Thora 
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Birch), sua filha rebelde. Mais que isso, o comportamento de Lester vai 
progressivamente ameaçando os vizinhos e aqueles que o cercam, até seu 
desfecho trágico.

Logo de início, chama atenção o fato de Lester falar do lugar do pai 
morto. Como narrador, em off, ele avisa logo sobre o final do filme: “Eu já 
tenho 42 anos e, em menos de um ano, vou estar morto. Claro que não sei 
disso ainda, mas, de certa forma, já me sinto meio morto”.

Aqui, o personagem exibe, sem preâmbulos, toda a ambiguidade da 
figura do pai simbólico, ou seja, de que, morto ou não, ele já está no lugar 
do morto. Lester “deixa”, então, o filme seguir, como quem se afasta da 
onipotência narrativa, para que os espectadores possam entender do que 
ele fala. Se o pai simbólico, que significa a lei, é, para a Psicanálise, o pai 
morto, o personagem parece representar, enquanto narrador de sua pró-
pria vida, aquele que fala sobre algo que vai além de sua existência, sobre 
o lugar do pai na cultura.

Lester funciona como um retrato da diferença apontada por Freud e 
Lacan entre o pai “concreto” e o pai simbólico, ou seja, entre aquilo que o 
pai representa ou deveria representar (a lei, a moral, o provedor, o macho 
satisfatório, o empregado perfeito etc.) e aquilo que ele é de fato, um ho-
mem com desejos e faltas.

Acuado diante de um papel que não consegue desempenhar a con-
tento, nem para si nem para os outros, Lester é constantemente acusado 
disso, especialmente pela filha, que quer vê-lo morto, e pela mulher que 
o considera um fracassado. O filme narra especialmente a reviravolta na 
vida desse pai simbólico que tem que sustentar o discurso mesmo quando 
sabe que não é nada do que aparenta e, menos ainda, do que deveria ser.

Mesmo da perspectiva da sociedade americana, seria arbitrário identi-
ficar Lester com um eventual modelo de “pai ocidental contemporâneo”? 
Pelo fato de que há algumas características que parecem importantes no 
momento presente: Lester não é o pai provedor, mas, como exige a econo-
mia atual, o coprovedor da família; mais ainda, sua esposa não é a esposa 
dedicada e fiel que tinha que sustentar os valores da família em oposição 
ao marido – “homem do mundo”, resumindo o modelo ocidental mais 
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difundido de décadas atrás. Pelo contrário, sua esposa é um estereótipo 
superficial da mulher do pós-feminismo, que aspira ocupar um lugar no 
mundo do consumo, do qual não exclui o sexo, entre outros produtos. 
Lester, por sua vez, apresenta-se como alguém que, como avestruz com a 
cabeça no buraco, recusa-se a enxergar as mudanças no mundo, protegido 
pela fantasia de um lugar de destaque na família, que não passa de evoca-
ção de um tempo passado.

O filme pode ser dividido em dois tempos. O primeiro é quando Lester 
está ainda protegido por sua fantasia, sendo apresentado como um tolo 
enganado na família e no trabalho. O segundo, quando ele vislumbra um 
Real, passando a viver uma espécie de “psicose controlada”.

É interessante ressaltar a mudança estrutural dos personagens que o 
cercam antes e depois da guinada: no primeiro momento, as pessoas (es-
posa, filha etc.) realizam o que se poderia chamar algum tempo atrás de 
atos de transgressão – a esposa o trai, a filha usa drogas etc. Aqui, Lester 
resume o papel do pai simbólico, já que elas podem transgredir as normas 
precisamente porque ele realiza com êxito seu papel: servir como suporte 
da lei simbólica para que os outros possam superá-lo.

No segundo momento, ocorre o oposto: Lester começa a agir como o 
pai do gozo, o pai obsceno que impõe a obrigação de gozar e, portanto, 
deixa de fazer o suporte à lei na família. Há, então, uma inversão dos pa-
péis: sua esposa e filha começam a invocar a tradição, os bons costumes, 
enfim, a volta de Lester a “seu papel”. 

Na equação psicanalítica, o que cria o desejo é a lei, o outro lado da 
moeda; logo, sem lei, sem desejo, ou seja, nada causa tanta impotência 
como a obrigação de gozar. Com isso, o filme parece apontar para uma das 
questões centrais da pós-modernidade: por que quando a lei simbólica se 
esvazia não se encontra apenas a “satisfação da liberdade”?

A mudança do personagem, porém, não afeta somente a família. 
Quando Lester começa uma amizade com um vizinho adolescente, Rick 
(Wes Bentley), o pai do jovem, o militar Frank (Chris Cooper), começa a 
ser atacado por pensamentos paranoides. Frank é o pai autoritário, que 
não aceita qualquer diferença ou transgressão, aquele que só admite uma 
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cópia de si mesmo, utilizando, para isso, todas as formas de repressão, 
inclusive espancando o filho. Sua ansiedade crescente com a amizade do 
filho pelo vizinho mais velho atinge o auge quando ele pensa tê-lo visto 
em felação com Lester.

Ocorre, então, o final trágico mas também irônico da história: Frank 
mata Lester, não sem antes dar-lhe um hollywoodiano beijo na boca. O 
filme parece inserir Lester no dilema contemporâneo do lugar do pai, 
espremido entre o patriarcal antigo, autoritário, moralista e ridículo, que 
utiliza uma profusão de normas apenas para esconder seus desejos, e o 
“pai contemporâneo”, cada vez mais um pálido simulacro do pai simbóli-
co, absorvido pelo mundo de consumo do “você pode tudo”, no qual seu 
lugar como representante da lei não está mais assegurado. 

Se em Beleza Americana há um retrato da função do pai simbólico, 
quando alguém se presta a desempenhar essa função, em Central do Brasil 
encontra-se outra discussão, no momento em que a figura paterna só pode 
ser evocada a partir de sua ausência.

Central do Brasil e a busca do pai para sempre perdido

Dora (Fernanda Montenegro) é uma espécie de camelô, uma mulher 
solitária que vive de cobrar para escrever cartas para analfabetos numa 
estação ferroviária (Central do Brasil). Sua rotina diária é ouvir histórias 
de migrantes que buscam enviar notícias aos parentes e que acreditam que 
sua carta chegará ao destino, coisa impossível, pois Dora recebe o dinhei-
ro, mas não as envia.

Um dia essa rotina é quebrada pela chegada de Ana (Sôia Lira), que, 
como todos os outros, “envia” uma carta ao marido. Seu filho Josué (Vi-
nícius de Oliveira), que a acompanha, sonha encontrar o pai que nunca 
conheceu. Na saída, Ana é atropelada. Josué fica sozinho e passa a viver 
na estação, o que começa a incomodar Dora. Depois de tentar dos modos 
mais sórdidos desfazer-se do garoto, mesmo contra sua vontade, acaba se 
envolvendo com sua história e parte para o Nordeste do país à procura do 
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pai de Josué. No caminho, como um road movie, os dois vão desfilando 
suas carências e as de outros personagens que vão aparecendo na trama, 
enquanto cresce a afeição entre eles.

As sequências iniciais na estação ferroviária mostram uma espécie de 
universo limitado, em que a personagem Dora vive sua vida estagnada e 
não há lugar para a surpresa, mas apenas um constante déjà-vu. É nesse 
beco sem saída que a chegada de Josué aparece como algo capaz de que-
brar a rotina do lugar onde os personagens funcionam como autômatos, 
com toda transgressão incorporada às “regras da casa”, ou seja, tudo deve 
ser resolvido dentro das normas, de modo que tudo continue exatamente 
como está. 

Josué, esse não-bem-vindo, é quem, simbolicamente, chega a essa es-
pécie de mundo sem lei, no qual tudo é permitido (roubar, matar, traficar 
etc., desde que se sigam as “regras”) para introduzir a falta encoberta da 
ausência da lei, sintetizada na busca de um pai perdido. Parece curioso 
lembrar que Josué em hebreu é Yehoshua, descrito no Antigo Testamento 
como o líder guerreiro das tribos israelenses que após a morte de Moisés 
teria conquistado Canaã e distribuído às terras entre as doze tribos. O fato 
de Josué historicamente ser o sucessor de Moisés (aliás, os nomes dos três 
irmãos no filme são Moisés, Josué e Isaías) o coloca na linhagem direta do 
Nome-do-Pai na cultura.

A morte de Ana funciona como o fim da proteção de Josué contra a 
realidade. Ele é jogado no mundo sem a cobertura fantasmática que sua 
mãe lhe proporcionava (que seu pai estava vivo e iria voltar para que cons-
tituíssem novamente uma família) e terá que se proteger por si mesmo. A 
carta escrita é a única pista de que dispõe Josué para chegar ao pai, sem a 
qual será só mais um naquele mundo onde não há reconhecimento, não 
havendo, por conseguinte, existência de fato.

As buscas das outras pessoas que contratam os “serviços” de Dora dão 
conta, também, de um universo simbólico que ficou em algum lugar do pas-
sado e com o qual os personagens querem reatar: filhos, companheiros(as), 
pais, parentes, amigos. Essa busca, no entanto, é impossibilitada por Dora, 
que deixa de enviar as cartas para ganhar mais.
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Ela se autodesvela ainda mais ao tentar vender Josué a um traficante de 
crianças para realizar seu sonho narcísico: comprar uma televisão nova. 
É nesse momento que a personagem Irene (Marília Pêra) aparece como 
figura que barra o gozo narcísico de Dora, obrigando-a a aceitar a existên-
cia do outro no mundo e de retomar, mesmo que a contragosto, à ética da 
ordem simbólica.

A partir daí começa a peregrinação de Dora e Josué, com as figuras pa-
ternas sendo pontuadas pela ausência. A miséria mostrada de sul a norte 
do Brasil acusa um pai-governante que não zela por seus filhos, discur-
so reforçado pela narrativa quase neo-realista na qual aparecem apenas 
sobreviventes em maior ou menor escala. A fuga do caminhoneiro, por 
exemplo, que não aceita ser seduzido por Dora, remete ao pai-marido,  que 
se recusa a assumir responsabilidades, preferindo refugiar-se na religião. 
Os pais vão-se desvanecendo na memória dos personagens. Josué não tem 
a foto do seu, por isso diz: “Às vezes eu me lembro, depois ‘desmancha’ 
na cabeça…”. Dora conta que, às vezes, também se esquece do pai e que, 
quando o encontrou muitos anos após sair de casa, ele não a reconheceu, 
julgando estar ela se oferecendo sexualmente. É nessa situação que eles se 
encontram ao chegar ao conjunto habitacional, composto por centenas de 
casas idênticas, onde devem procurar uma rua, informada pelo carpintei-
ro – um irmão de Josué até então desconhecido.

As referências bíblicas na procura desse pai – que, não por acaso, 
chama-se José – vão resgatando as figuras paternas que transformam o 
José real, alcoólatra que abandona a família, em um pai que foi em busca 
da mulher amada e que voltará um dia para reconstituir a família; e será 
também o pai de Dora, relembrado por ela no final do filme como alguém 
que a deixou um dia tocar o apito da locomotiva que dirigia e do qual ela 
diz sentir saudades.

Na avaliação do próprio Walter Salles, em entrevista à Revista Cineaste 
(Kaufman, 1998), o universo confuso e sem saída da estação ferroviária re-
torna como claustrofóbico no conjunto habitacional, com a diferença, para 
ele, de que o som (confuso na estação e límpido do final) revelaria a mudança 
entre a indiferença afetiva do início para certa identidade no final. 
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O filme, assumidamente humanista, tem um desfecho “quase feliz” na 
medida em que Josué, se não encontra o pai, reencontra a esperança na sua 
volta à fratria, e Dora resgata a figura paterna reencontrada na dignidade 
de uma ética. É desse modo que o filme resolve, em parte, os conflitos com 
as figuras paternas. 

Como discurso político, o pai-estado permanece sem resgate como cul-
pado, o que parece inserir o filme no discurso próximo do que se chamava 
“esquerda”, especialmente antes do fim da Guerra Fria e da entrada em cena 
do neoliberalismo e seus aportes teóricos. É nesse sentido que Central do 
Brasil deixa escapar o tiro pela culatra de seu discurso político: à medida 
que coloca os personagens marginais como sujeitos fortes contra a miséria 
promovida pelo Estado, defende – paradoxalmente – um dos pilares do 
discurso do neoliberalismo – a afirmação da “sociedade civil” em relação 
ao Estado. O que, de resto, parece ser, atualmente, o calcanhar de Aquiles 
do humanismo e de outras posturas adjacentes: quanto mais se defende a 
autodeterminação e a força da sociedade civil, mais esta é vista jogada ao 
limbo, com os devidos desejos de boa sorte desse pai-estado.

A ausência de um modelo de “pai suporte” para a lei 
simbólica

É possível que certo modelo paterno como suporte à lei simbólica se tenha 
esgotado? Sabe-se que a história não se faz em todo lugar ao mesmo tem-
po. Os descompassos são, quase sempre, suprimidos quando se escreve 
sobre os fatos de uma época, normalmente enviesados pelos interesses e 
ideologias hegemônicos nas sociedades.

Pode-se formular a questão de outra maneira: é possível sustentar que 
o modelo de suporte à lei simbólica advindo do modelo patriarcal perma-
necerá por muito tempo ainda e na maioria das sociedades? 

Como é sabido, a história não tem caminho de volta. A posição da mu-
lher, especialmente nas sociedades ocidentais, sua inserção no mercado de 
trabalho e sua ascensão intelectual; a multiplicidade de gêneros sexuais; a 
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procriação genética possibilitando no real o pater incertus est – estes fatos, 
entre outros, parecem atestar, no mínimo, uma mudança que deve avan-
çar nas instituições básicas das sociedades, como casamento e família, e, 
no futuro, talvez mesmo a filiação. 

As consequências, para o bem ou para o mal, parecem difíceis de 
prever. É possível, no entanto, dizer que existe um nível de debate sobre 
essas questões que está não apenas nos discursos autorizados e nas defesas 
ideológicas, mas também em outra cena, a inconsciente.

O impasse contemporâneo relativo a um modelo de suporte à lei 
simbólica coloca, entre outras, da perspectiva da Psicanálise e da comu-
nicação, o problema da transgressão e da violência. Transgressão pensada 
aqui não em sua forma mais comum, como violação das leis sociais, mas 
no sentido mais positivo do termo, como ato capaz de criar uma situação 
nova, um ato insustentável para o sistema. 

Como já foi dito, a violência, enquanto ato social que externaliza a 
agressividade do sujeito, pode ser vista em sua forma menos perigosa – na 
imagem –, o que aponta para a lição freudiana de que, em vez de nos con-
frontar com o Real, a imagem violenta serve precisamente como proteção 
contra esse encontro.

Nesse sentido, a despeito do ligeiro happy end, Central do Brasil coloca 
a imagem de Dora funcionando como anteparo fantasístico ao Real das 
pessoas que a procuram, ou seja, a personagem que joga as cartas no lixo 
oferece a fantasia protetora de que “alguém”, em algum lugar, receberá as 
cartas, dando com isso existência àquelas pessoas que, ao saírem do seu 
lugar de origem, perderam suas referências sociais.

Em Beleza americana o tema da transgressão confronta os sujeitos 
com a dificuldade cada vez maior de transgredir, ou seja, de colocar o sis-
tema em conflito. A capacidade de absorção e fetichização do capitalismo 
suplantou as teses marxistas (ao menos por enquanto) de que o final do 
capitalismo seria dado pela inanição de recursos. 

O cinema, no contexto dos produtos culturais da atualidade, parece ser 
ainda um produto primordial para a reflexão desta discussão, talvez dada a 
sua possibilidade de ter sido o objeto cultural privilegiado na transição da 
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palavra escrita (literatura) ao primado da imagem. Dele é possível contem-
plar parte dos conflitos abertos e velados dessa atualidade, bem como as 
configurações imaginárias que sustentam as ansiedades das sociedades.






