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6 Superexposição da violência e 
despolitização nos meios de comunicação

As teorias da comunicação, que historicamente buscaram suporte nas 
várias vertentes das ciências sociais, pensam, em grande parte, na lingua-
gem como instrumento de uso da comunicação, inserida entre emissor e 
receptor. De modo diferente, pensar a comunicação tendo como suporte 
as ciências da linguagem e a teoria psicanalítica implica uma inversão 
fundamental nessa estrutura, a saber, que emissor e receptor, longe de 
positivarem-se como elementos distintos, são antes constituídos pela lin-
guagem, o que implica que a comunicação também se faz efeito de sua 
cadeia significante.

Nesse sentido, a semiótica psicanalítica se apresenta como alternati-
va às duas grandes vertentes comumente reunidas sob o nome de Escola 
Americana (a linguagem representando os valores da sociedade que a 
preserva e controla) e a Escola Europeia (o poder inelutável da mensa-
gem, que aliena o sujeito eternamente manipulado). Assim, ao interrogar 
a própria constituição do sujeito, desloca-se a função da linguagem para 
situá-la como campo produtor matricial dos elementos constitutivos do 
processo de comunicação.

Em função de sua resistência à especialização e à fragmentação do 
discurso e das práticas científicas, a semiótica psicanalítica serve como 



82

campo de conexão entre disciplinas, decorrendo daí sua inter, multi e 
transdisciplinaridade (Santaella, 1996). A incompletude do signo, como 
falta que se repete, aproxima a comunicação e a Psicanálise, oferecendo a 
possibilidade de novas leituras a partir dos produtos das mídias.

A afirmação lacaniana de que “a comunicação não existe” gerou alguns 
desentendimentos entre os dois campos, mas pode-se compreendê-la a 
partir do sentido de que o desejo é “o desejo do Outro”. Assim, diz Oscar 
Massota (1987, p. 78), em O comprovante da falta,

Não é que não haja comunicação no geral; é que na comunicação o vetor 
se origina no emissor, enquanto na psicanálise quem emite a mensagem 
é o receptor (o grande Outro lacaniano), de modo que as mensagens emi-
tidas são mensagens que se emitem em nós a partir de uma estrutura em 
que está em jogo o inconsciente, o desejo, o gozo etc. 

Cabe à semiótica psicanalítica a tarefa de sincronizar as teorias da co-
municação e da Psicanálise, abrindo outra perspectiva na interpretação 
sígnica. É esse lugar que interessa à semiótica psicanalítica e do qual Lacan 
([1966] 1998, p. 261), em Escritos, enumera os signos capazes de tornar 
presente o ausente e produzir o interpretativo:

– nos monumentos: e esse é meu corpo, isto é, o núcleo histérico da 
neurose em que o sintoma histérico mostra a estrutura de uma lingua-
gem e se decifra como uma inscrição que, uma vez recolhida, pode ser 
destruída sem perda grave;
– nos documentos de arquivo, igualmente: e esses são as lembranças 
de minha infância, tão impenetráveis quanto eles, quando não lhes 
conheço a procedência;
– na evolução semântica: e isso corresponde ao estoque e às acepções 
do vocabulário que me é particular, bem como ao estilo de minha vida 
e a meu caráter;
– nas tradições também, ou seja, nas lendas que sob forma heroicizada 
veiculam minha história;
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– nos vestígios, enfim, que conservam inevitavelmente as distorções 
exigidas pela reinserção do capítulo adulterado nos capítulos que o 
enquadram, e cujo sentido minha exegese restabelecerá.

Como instrumento privilegiado na leitura dos signos, impõem-se a 
Semiótica Psicanalítica desafios atuais, como determinar a relação entre a 
violência e os meios de comunicação, sobretudo na televisão.

O reality show da vida

Neal Gabler, em Vida, o filme, afirma que o entretenimento se converteu 
na cosmologia dos dias atuais, podendo-se concluir que a violência não 
escapou desse sistema. A exibição da violência associa-se cada vez mais ao 
entretenimento, misturando-se a outros elementos da realidade – como no-
tícias políticas ou comentários sobre a vida de celebridades, fantasiosamente 
protegendo o espectador do “mundo lá fora”.

Os reality shows resgatam, no Brasil e em grande parte do mundo, 
alguns elementos dos filmes que Noel Burch chama de “through-the-
keyhole” (filmes “buraco de fechadura”), convocando o espectador a espiar, 
sem culpa, a “intimidade” de artistas reduzidos a pessoas comuns, ou de 
pessoas comuns alçadas ao status de celebridades. Demolindo a divisória 
entre o público e o privado, o espectador/sujeito busca no gozo do outro 
a afirmação impossível do próprio gozo. Como discutir essas questões da 
comunicação passando ao largo da Psicanálise?

Como maior veículo da mídia hoje, a televisão, de modo geral, rela-
ciona-se com a violência de duas formas básicas: ou assume a posição 
histérica, escondendo o fato e fazendo luto (a satisfação na afirmação da 
eterna insatisfação do histérico), ou encarna a posição perversa, mostrando  
o fato violento e evitando o luto (como o perverso nega a castração). 

O primeiro caso ocorre quando a mídia alardeia a insegurança geral 
sem apresentar os diversos aspectos do fato – negando o acaso e a luta pelo 
poder – para se valer do discurso do caos, do perigo em qualquer parte, 
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reforçando a paranoia do “todos contra todos”. O segundo caso ocorre 
quando a mídia converte a morte em espetáculo, exibindo corpos despe-
daçados ou acidentes. Exemplo disso foi a repetição exaustiva das imagens 
da morte do piloto Ayrton Senna ou do atentado terrorista em Nova York. 
Com isso, a tevê propicia o gozo escopofílico e narcísico de poder olhar a 
morte sem perigo.

Nesse caso, a violência, como a “outra cena” freudiana, é ocultada 
justamente por essa superexposição que esconde o Real da desigualdade 
social (assim como o sexo oculta a impossibilidade de inscrição da relação/
diferença sexual). Pode-se dizer, assim, que a excessiva exposição de fatos 
violentos acaba despolitizando a luta pela redução das desigualdades, pois 
substitui o alcance público pela individualização e localização do fato, 
mudando o enfoque da violência estrutural para o do sintoma individual.

Um exemplo significativo, como bem observou Ismail Xavier, em O 
discurso cinematográfico, ocorreu na figura do bandido no cinema, que 
antigamente era uma vítima social que buscava justiça contra os podero-
sos – como no filme Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (1977), dirigido 
por Hector Babenco. Hoje, no entanto, ele se apresenta frequentemente 
apenas como um profissional do crime ou como alguém ressentido que 
almeja vingança.

As implicações dessa mudança não são poucas. Em primeiro lugar, o 
cinema mostra que, no tocante à formação reflexiva do imaginário cole-
tivo, o ideal humanista e seus correlatos estão provavelmente perdendo 
força, pelo menos em comparação com os anos 80. Em segundo lugar, 
essa nova atitude em relação aos infratores da lei pode representar um 
maior apoio (ainda que passivo) ao endurecimento do Estado contra a 
marginalidade social. 

O apelo à violência põe em cena a agressividade estrutural do sujeito 
na esfera pública, e essa violência, embora possa se manifestar das mais 
variadas formas, tem como limite a morte do outro. Ainda assim, seu 
julgamento será sempre ideológico, o que implica assumir que mesmo 
a eliminação do outro pode não ser rotulada como violência. Exemplos 
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disso são a execução dos nazistas e os desdobramentos dos atentados de 11 
de setembro nos EUA. 

Um dos fatores que podem aumentar o risco de uma violência de 
“todos contra todos” é a crescente despolitização da esfera pública, que 
se reflete, entre outras coisas, no fundamento de uma “ética de grupo”, 
organizada de forma narcísica. Esfacelada entre grupos e subgrupos, e 
reduzida a uma moral determinada pela conivência dos participantes, 
essa ética dificilmente será capaz de sustentar novos horizontes para as 
complexas sociedades atuais. Embora os micromovimentos (feminismo, 
ecologia etc.) assumam um discurso político próprio, eles não têm a força 
unificadora que um dia exibiu o socialismo, por exemplo.

Cinismo & nostalgia

Já o fundamentalismo, tão notório neste início de século, peca por não 
se firmar numa base real (mesmo porque, do ponto de vista teológico, 
qualquer uma das três grandes religiões monoteístas pode ser “fundamen-
talista”), funcionando antes como uma visão nostálgica de um suposto 
tempo áureo perdido. Isso explica, por exemplo, por que a tentativa de 
desmascarar políticos ou líderes populistas acaba frequentemente por 
fortalecê-los. Na verdade, é possível dizer que frequentemente nem mes-
mo seus eleitores lhes dão crédito. Sua função sobre o imaginário de seus 
seguidores parece ser a de simplificar as complexidades da realidade ao 
evocar a “lembrança” de um tempo imaginariamente vivido, quando o 
mundo era “simples” e regras fixas separavam os bons e os maus. Trata-se 
da velha estratégia de construir um inimigo comum (o sacrificado que 
paga pelos pecados da comunidade) para esconder o real das desigualda-
des internas. 

O resultado é uma perigosa mistura de cinismo e nostalgia, que pode 
vir a assumir o espaço despolitizado gerado pela conjunção entre libera-
lismo, neoliberalismo e globalização. Nesse sentido, talvez o perigo não 
sejam os fundamentalistas e seus discursos anacrônicos, mas esse “buraco 
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despolitizado” que se oferece a qualquer ideologia, por mais retrógrada e 
ilógica que seja. 

É o caso da nostalgia misógino-fundamentalista de Jack/Tyler em 
Clube da luta em torno de um mundo em que o papel da mulher era 
preestabelecido e não ameaçava a masculinidade, ou em que o consumo 
era “real”, combatido no filme por uma forma de fundamentalismo que 
leva apenas à destruição do “Outro do Outro” capitalista.

A busca da positivação do grande Outro evidencia a ausência de gozo 
resultante do controle imaginariamente absoluto deste Outro (“Ele rou-
bou todo o gozo”), e gera frequentemente uma busca por um “salvador 
da pátria”. Esse salvador, no caso de Clube da luta, será o próprio duplo de 
Jack: Tyler. A tentativa do personagem de encontrar uma identidade no 
modelo da pura diferença oculta o recalque das ambiguidades, remetendo 
o outro, concorrente do simbólico, para o imaginário (no preconceito con-
tra a mulher, por exemplo) e para o real (monstro, estranho).

Do ponto de vista mítico, Jack representa a ironia do herói trágico que 
se julga diferente do coro, do coletivo uniforme, e que, em sua luta violen-
ta contra o outro, acaba descobrindo que essa diferença é falsa, e que ele 
deve se juntar ao coro, tornando-se tão culpado quanto todos.

Em Kant com Sade, Lacan (1998) defende que o verdadeiro ato ético 
não está fundado em motivos patológicos, como estaria a satisfação obtida 
pelo próprio cumprimento do ato (por exemplo, a satisfação “negativa” de 
dar seu dinheiro a um mendigo). Para explicar, ele usa o próprio exemplo 
de Kant, de que o homem hesitaria em satisfazer sua cobiça se ameaçado 
com a forca. 

Ao contrário, diz Lacan, deparamo-nos frequentemente com enamo-
rados que arriscam a própria vida por uma noite com a amada e, nesse 
sentido, invertem a lógica kantiana, gozando daquilo que, como disse 
Freud, está “além do princípio do prazer”. Nessa lógica, um ato de amor 
frequentemente vai além do interesse próprio e se torna com isso um ato 
ético.

Esse impasse se resolve, desse modo, pela assunção do gozo que se 
impõe ao sujeito por meio de sua capacidade inerente de desejar – a falta 
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estruturante sintetizada no objeto a: é assim que o objeto (o ser amado, 
por exemplo) pode ascender à dignidade da coisa, aquilo que dá corpo à 
substância do gozo.

Lacan (1998, p. 792) alude, neste sentido, ao objeto da lei kantiana ao 
perguntar: “Não representa a lei moral o desejo, na situação em que já não 
é o sujeito e, sim, o objeto que falta?”. Nessa acepção, a lei moral kantiana 
não diz o que é o dever (o conteúdo positivo), mas somente que se deveria 
realizar o dever. Assim, a injunção kantiana afasta-se da possibilidade de 
servir de suporte como instrumento autoritário, na medida em que não 
diz o que se deveria fazer, ou seja, não “autoriza” ninguém a dizer o que é 
meu dever, mas, antes, destina ao sujeito a responsabilidade pessoal por 
“traduzir” esse dever. 

Aqui, a lei kantiana encontra o sinthome (a singularidade do sujeito 
que resiste à inclusão na rede significante) lacaniano, o vínculo ético que 
liga a responsabilidade individual do sujeito (a tradução) ao bem comum, 
na medida em que esse sujeito não pode – ou não deveria – atribuir a 
culpa ao grande Outro ou ao “Outro do Outro” (como nos exemplos dos 
soldados ou policiais que se isentam da culpa por seus atos, já que agiam 
por ordem superior). 

Esse é o dilema do policial/narrador Jim Kurring (John C. Reilly) no fi-
nal do filme Magnólia (1999), dirigido por Paul Thomas Anderson, ao falar 
da dificuldade de alguém decidir qual a coisa certa a se fazer quando se está 
espremido entre a dureza da lei escrita (simplesmente prender o infrator) 
e a injunção pessoal (entender as razões que levaram o sujeito a cometer a 
infração), situação que o obriga a buscar uma tradução pessoal da lei.

A política na polícia

A distância insuperável que separa a coisa (a incorporação inacessível do 
gozo) do ato (como ação política) não pode ser evitada. O perigo dessa 
evitação é cair em armadilhas tais como uma forma de pragmatismo, que 
reduz a política a uma manipulação localizada, ou ao totalitarismo, em 
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que o grande Outro toma corpo, seja na forma de instituições seja na de 
pessoas. 

O ato alcança dimensão política à medida que a política se estrutura 
como lugar de tensão entre o particular e o universal, o público e o priva-
do, tornando-se, assim, local do jogo em que o sinthome particular pode 
vir a ganhar a dimensão pública, ou seja, onde a identificação da parte com 
o todo social pode cumprir a função de transformação histórica. Nesta 
concepção, diz Zizek (2001), em A leftist plea for ‘Eurocentrism’ (1998), 
“política e democracia são sinônimos: o objetivo básico da política anti-
democrática é sempre, por definição, a despolitização, isto é, a demanda 
incondicional de que as coisas deveriam retornar ao normal, com cada 
indivíduo fazendo sua tarefa particular”. 

É neste sentido que, dizia Hegel, toda política pode ser encontrada na 
polícia. À medida que o processo de despolitização, isto é, a “naturaliza-
ção” de um sistema político, ganha força e tenta, com isso, eliminar os 
atos de diferença, a tendência é o aumento do policiamento, ou seja, o uso 
da força do aparato do Estado para garantir que (como dizia o bordão da 
ditadura brasileira nos anos 70) “cada um cumpra com o seu dever”.

Como mídia produtora de grande parte dos signos presentes no incons-
ciente, o cinema neste século parece romper, principalmente após os 
atentados de 11 de setembro, a linha tênue que divide a fantasia da realidade. 
A convocação de diretores e roteiristas de Hollywood para simular possíveis 
atentados e ajudar a agência de inteligência do Departamento de Defesa dos 
EUA a combater o terrorismo pode significar a proximidade entre cinema e 
realidade neste momento histórico.

O fato de essa proximidade não ocorrer por meio do documentário 
(gênero normalmente vinculado aos acontecimentos históricos) mas da 
ficção aponta para as correlações entre imaginário e realidade, na fórmula 
lacaniana da fantasia como suporte da realidade. Como relatou Steve So-
lot (2001, p. 18), vice-presidente para a América Latina da Motion Picture 
Association (MPA):
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Até a Casa Branca solicitou a ajuda de Hollywood para disseminar 
mensagens de apoio à guerra contra o terrorismo. A reunião ocorrida 
no dia 11 de novembro entre um alto funcionário da Casa Branca e 
representantes da comunidade do entretenimento representa um pas-
so decisivo em direção à formação de uma força-tarefa das artes e do 
entretenimento com a finalidade de, num primeiro momento, dispo-
nibilizar artistas e filmes para as tropas e criar anúncios de serviços 
públicos e outros meios de apoio, sem tocar no conteúdo dos filmes. 

Como resultado, roteiros foram abandonados, imagens retiradas (es-
pecialmente das torres gêmeas), para evitar conteúdos conflitantes com as 
expectativas do público norte-americano, assim como para propiciar um 
fortalecimento ideológico, por meio do enaltecimento do patriotismo, da 
condenação do terrorismo etc. 

De outro lado, a maneira de afastar o unheimlich, a ameaça estranha/fa-
miliar, pode, de alguma maneira, retornar ao conteúdo violento, na fórmula 
gasta – mas eficiente – de que o modo de evitar a proximidade da violência e 
fazê-la acontecer em outro lugar seja geograficamente ou imaginariamente.

Mesmo como estrutura vazia, no entanto, a violência (e o discurso 
psicanalítico a seu respeito) não pode se tornar um argumento tautoló-
gico que se verifique apenas teoricamente. A Psicanálise, como campo 
de estudo  da falha e do fracasso, precisa indicar como essa estrutura se 
apresenta como repetição no social. Essa é sua função ética ao apontar o 
ser humano como falho e opor-se a uma visão narcísica de completude.

Essa ética emula na cultura a história do sacrifício. Se, na Psicanálise, 
o sacrifício representa a entrada no simbólico por meio da falta, por outro 
lado, é também a entrada no gozo. Só se pode desejar aquilo que falta, 
e por isso a possibilidade do gozo se assenta no desejo. É essa a função 
paterna (castração/sacrifício do objeto incestuoso/falta) que sustenta es-
truturalmente a possibilidade do desejo no sujeito. 

Embora a Psicanálise se refira ao sacrifício do pai primordial (do ser 
mítico que possuía todo o gozo, o “ao menos Um” lacaniano, que devia 
ser eliminado para aplacar a falta vivenciada pela comunidade), essa lógica 
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pode também servir à busca de novos objetos sacrificiais. Assim, etica-
mente falando, o ato violento do sacrifício só ganha sentido se, mais tarde, 
for simbolizado de forma adequada. Para isso, deve refletir-se política e 
historicamente. 

A possibilidade do ato verdadeiro confronta-se, no campo ético, com 
aquilo que se defendeu tanto nas décadas de 80 e 90 e que se conven-
cionou chamar de “politicamente correto”. Essa forma de moralismo, tão 
empregada na política, funciona pela negação: ou seja, o sujeito assume 
uma posição despolitizada (sem defender nenhum grupo ou ideia) para 
tornar-se politicamente mais forte – como alguém que, para conquistar 
apoio, apresenta-se como vítima do poder (como se pode observar, por 
exemplo, na forma como candidatos políticos se apresentam). 

Paradoxalmente, o ato é a assunção política dos riscos que se corre 
sem a garantia do grande Outro: o que separa o ato político da obediência 
cega ao “Outro do Outro” (autoritarismo) é a necessidade de fazer uma 
“tradução” pessoal do dever kantiano (a partir do sinthome) e pagar por 
essa escolha.

A aparente pouca condenação aos atentados terroristas nos EUA, 
demonstrada de forma explícita ou implícita em muitos países, pode ter 
outras causas além de representar apenas uma forma de antiamericanis-
mo: pode significar uma espécie de pseudotransgressão, em que uma ação 
– mesmo sendo um simulacro transgressivo – pode emular a sensação do 
desvelamento de uma verdade. Nesse sentido, o atentado terrorista pode 
ter mostrado que o segredo sujo do sujeito, neste século, não é mais o sexo, 
e sim a agressividade.

A violência, como foi tratada aqui, referiu-se à fragmentação da agres-
sividade, em suas variadas formas, e aos meios como ela pode dar vazão 
(para além de uma positividade ideológica) a atividades que demonstrem 
as múltiplas conexões do sujeito com a realidade. De outra forma, pode-se 
dizer que a violência acaba positivando aquilo que, no sujeito, culmina 
numa ação contra o outro, expressando assim o conflito estrutural que 
funda a identidade.
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Filmes são signos à espera de interpretações e leituras, e elas podem 
ser feitas de muitas maneiras, além de seu conteúdo narrativo. A violên-
cia e a transgressão apresentadas nos meios de comunicação (entre eles o 
cinema) funcionam como reveladores dos elementos estruturais das rela-
ções sociais, ainda que os mostrem tentando ocultá-los. O tema histórico 
do lugar do pai – sua associação à lei simbólica e a questões como a da 
agressividade, identificação e violência – não pode prescindir da leitura 
da semiótica psicanalítica. Por meio dessa leitura, pode-se ter uma pers-
pectiva diferente daquelas ligadas, por exemplo, à estética ou à história do 
cinema.

Por fim, a tentativa de positivar a violência associa-se frequentemente, 
como foi dito, à naturalização do sistema político, ou seja, à negação de 
que esse conteúdo resulta da Weltanschauung de nosso tempo. Ainda que 
óbvia, essa constatação sugere que se deveria, talvez, estar mais atento 
às indicações sígnicas denunciadas pelos atos violentos (especialmente as 
ações ainda não politizadas) quanto aos descompassos e falhas estruturais 
dos sistemas sociais.






