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Uma análise é uma investigação muito especial de si. Ela assume que as ocorrências da 
vida contam relativamente menos do que o modo como foram vividas. Apostar, assim, em 
uma causa subjetiva para o sintoma faz o interesse migrar do acontecido para o 
imaginado. Ganha lugar de destaque o que antes era quase nada: o fantasiado, o vivido por 
tabela, por ouvir dizer ou ainda por descuido. 

No entanto, libertos da âncora dos fatos, até onde ir? Afinal, boa parte de nossos gostos e 
fantasias nos precedem. São constituídos antes mesmo de sermos alguém, como a receita 
do bolo da avó que nos embriaga ou a melancolia de um pai a nos assombrar. Nesse 
emaranhado de ideias e desejos, Freud ensina a reconhecer o marco zero, o limite a partir 
do qual estamos em nossa vida e não na dos outros. Trauma será, para ele, o nome desse 
instante em que se assinala a certeza de um antes e de um depois. 

Invariavelmente ele se apresenta em figurações de uma perda que deixa marcas. É que a 
âncora do ser define-se como o que lhe falta. A vida pode começar em fantasias, mas elas já 
nascem como cenas de uma virada, do momento em que perdemos o éden do gozo e nos 
tornamos o que somos. 

Ao mesmo tempo, como sintetiza Lacan, tanto a palavra é a morte da Coisa quanto ela é, 
como tal, interditada ao ser falante - lembrando que, no ponto do trauma, se institui 
igualmente a Lei. Há um “pode X não pode” escorado na certeza de que tudo saber ou 
lembrar, assim como tudo ter ou viver, levaria à dissolução de si. Só há vida fora do 
paraíso, já que só somos após a queda.  

Certo, mas na periferia do “si mesmo” não reina a paz. Nessa faixa de Gaza subjetiva, 
anuncia-se a presença do gozo “como tal” e pululam fragmentos do absoluto: a mãe 
proibida, uma criança espancada, um riso sem rosto. São cenas do paraíso, pedaços de um 
“fora de mim”, que geram extremas reações. Com relação a eles reina total ambiguidade, 
pois tanto são tudo o que mais desejo quanto meu maior inimigo. Eles respondem pelas 
experiências mais intensas de angústia e ódio, mas também de êxtase e amor. Por eles, 
como canta Arnaldo Antunes, fico fora de si. 

Apesar de a fundação de si declinar-se, muitas vezes, em saudade e violência, ou ainda em 
desamparo e angústia, uma análise pode mudar o modo como ela nos afeta. Talvez seja por 
isso que o analista é convocado a responder quando a civilização encontra o que a Lei não 
recobre. O que ocorre em uma análise pode servir ao horizonte da cultura? É possível 
passar dos limites e voltar para contar a história? De que modo? De que maneira o analista 
pode contribuir com uma reflexão política com relação à violência?  

Esta publicação é o resultado da aposta de que sempre é possível encontrar um destino 
aos extremos do dizer, não necessariamente por meio das mais extremadas ações. 
Consideramos, Romildo do Rêgo Barros e eu, que ela não se poderia sustentar a não ser 
em um plano coletivo em que as mais variadas experiências orientadas pela psicanálise 
pudessem ser postas à prova. Estávamos amparados na maneira como a seção Rio da 
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Escola Brasileira de Psicanálise, assim como o Instituto de Clínica Psicanalítica aglutinam 
experiências, da orientação lacaniana, as mais variadas, tanto na favela, quanto na Polícia 
Militar e na vara de família, por exemplo. 

Optamos, de saída, por isolar três eixos que se depreendem diretamente do que expus 
acima: segregação, ódio e gozo. Organizamos três encontros, um para cada eixo, e, deles, 
originaram-se textos originais, em que alguns dos que haviam encampado nossas aposta 
aliaram o que ouviram a formulações de sua própria experiência. Convidamos amigos a 
produzir sua elaboração sobre o tema e a alguns outros para comentar o resultado desse 
encontro entre o trabalho coletivo e o pessoal. Marcamos uma data e nos encontramos 
com todos os que quiseram contribuir. 

Contamos ainda com a participação muito especial de Luiz Eduardo Soares. Sua opção pela 
psicanálise como uma das vias de construção permanente da Cidade em que vivemos, 
nesse e em vários outros projetos, nos dava tanto a possibilidade de um trabalho conjunto 
como a contribuição de seu olhar único, capaz de reunir todas as gentes e saberes. 

Em que resultou? O leitor julgará. Apenas mais uma observação, antes de passarmos à 
leitura. 

Elegemos um termo – crueldade - para enlaçar, os três eixos em uma investigação 
orientada por uma área especialmente violenta da cultura. Como se verá, no entanto, não 
há neste livro uma teoria da crueldade, mas declinações do ódio, da segregação e do gozo, 
nos mais variados planos da experiência e da teoria lacaniana. Crueldade, aqui, não se 
confunde com nenhum dos três, mas aos três é comum e, nisso, impede que sejam 
hierarquizados. Não há ordem, nenhum plano é tido por mais evoluído ou primitivo, por 
exemplo. Se quisermos nos manter no fio da experiência analítica, nos é interditado, para 
arrumar a casa e escapar dos perigos que nos rondam, convocar uma ordenação como 
essa. Como dizia Lacan, nada como o pensamento do primitivo para tornar primitivo o 
pensamento. Quanto ao tema da violência, supor, de um lado o mais elevado e humano e, 
de outro, o baixo e desregrado, só produz mais segregação e violência. Por isso pudemos 
até mudar a ordem destes eixos, ao passar do título do evento ao do livro. 

Crueldade, aqui, funciona, tal como o trauma em uma análise, como ponto de convergência 
e localização dos extremos do dizer. Ao substituirmos um pelo outro, claro, muda-se o tom. 
A ênfase recai menos sobre a vítima que sobre o agente - em seus aspectos mais violentos 
e nocivos. Não houve, para nós, no entanto, em nenhum momento, uma clínica da 
crueldade, como a de uma população específica, nem adjetivos ou conceitos que nos 
permitissem apontar, de fora, confortavelmente, para os “desumanos”. Cruéis, é claro, 
existem, mas nem perversos, nem pré-simbólicos, que eles sejam abordados a partir do 
que a crueldade confina com o que em nós é extremo e produz muitas vezes barbaridades 
e serem combatidas sem hesitação.  
A certeza maior, uma das coisas que esse livro tornou evidente, para mim, é que o destino 
dado ao inumano em nós será sempre o verdadeiramente decisivo. Ele pode ser passional, 
mas nem sempre violento, visando a eliminar o Outro ou blindar-se contra ele. Sempre há 
outro caminho, o que faz com que, como lembra Lacan, de nossa posição de sujeito nunca 
deixemos de ser responsáveis. 
 



 


