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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.




