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A violência como nome  
para o mal-estar
Christian I. L. Dunker

A noção de mal-estar (Unbehagen) aparece em Freud designando um 
conjunto de impasses civilizacionais que interpretam o que nós chamamos 
de cultura: a contradição entre ricos e pobres, a impotência da educação para 
efetivar seus ideais, a precariedade de nossas normas e leis, a disjunção entre 
ética e política. Uma característica do mal-estar é que ele exprime uma série de 
pressupostos existenciais incontornáveis: estamos todos juntos neste mundo, 
do qual não podemos sair. Nossos corpos se degradam, a natureza nos fustiga, 
nossas convenções se voltam contra nós e, por mais que inventemos “técni-
cas de felicidade”, elas devem ser humildemente consideradas como paliativos 
para o mal-estar. Contudo, o mal-estar não é a violência nem a destrutividade 
humana nem qualquer figura do pessimismo moral. O mal-estar é a lembran-
ça perene de nossa condição trágica de existência. 

Lacan pensou esse mal-estar por meio da noção de Real, que designa 
muito mais o que não conseguimos representar ou nomear em determinado 
estado de realidade do que a realidade ela mesma. Como se para formarmos 
essa imagem una e coerente de como a realidade se apresenta diante de nos-
sos olhos, ainda que essa imagem não seja agradável, fosse preciso excluir 
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um pequeno pedaço que torna o quebra-cabeças montável. Por isso o real 
não é capaz de ser nomeado ou, quando o fazemos, passa a ser simbólico ou 
imaginário. 

Portanto, não há nada mais traiçoeiro para a psicanálise do que a con-
vicção de que apreendemos o Real do mal-estar por meio de nomes que nos 
explicam perfeitamente a origem e a causa de nosso sofrimento. Quando 
tomamos o mal-estar e o nomeamos todo de uma vez, em uma espécie de 
causa una, o Real se mostra como pior. E o pior se apresenta sempre como 
uma espécie de inversão ética entre meios e fins, por exemplo: em nome da 
saúde, mais adoecimentos; em nome da paz, mais guerra; em nome da segu-
rança, mais insegurança.

Algo análogo está em curso no Brasil de nosso tempo. Ganha força o 
discurso de que nosso mal-estar pode ser nomeado, e pode ser facilmente no-
meado na forma da violência. Ademais, essa nomeação é ela mesma violenta, 
como se vê nas coberturas jornalísticas e na cosmética da violência habitual-
mente chamada de sensacionalista. De tal forma que a violência do discurso 
sobre a ascensão da violência torna-se imperceptível. E a violência, como nome 
para nosso mal-estar, começa a captar para si, de modo convergente, todas as 
nossas narrativas de sofrimento.

1. Se nos sentimos inseguros, é porque há um objeto intrusivo entre 
nós, potencialmente violento, e, portanto, fica justificada nossa atitude 
violentamente “preventiva” contra negros, nordestinos, homossexuais e 
todos esses outros que vem lá de “fora” de nossa antes harmoniosa cida-
de para alterar nossa ordem social.

2. Se nos sentimos inseguros, é porque alguém está violando o pacto que 
havíamos estabelecido, e, portanto, fica justificada nossa atitude violen-
tamente repressiva contra corruptos, manipuladores e desobedientes que 
não estão seguindo nossas leis nem respeitando a divisão “natural” entre 
quem tem o poder e quem sofre o poder, quem tem os meios e quem só 
padece dos efeitos do poder.

3. Se nos sentimos inseguros, é porque alguém coloca em risco um frag-
mento de nossa felicidade, nossos filhos, nossa moral, nosso modo de 
vida, o que justifica nossa atitude violenta que cria inimigos para aumen-
tar a força de coesão e de identidade entre “nós”. 

4. Se nos sentimos inseguros, é porque há uma generalizada anomia, 
falta de autoridade ou dispersão de nosso “espírito”, a qual precisa ser 
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resgatada por uma espécie de retorno às origens e de reestabelecimento 
da ordem, portanto, a violência deve ser mobilizada para restaurar a paz.

Vemos assim como a nomeação maciça do mal-estar como “a-violência” 
cria facilmente mais violência e como a nomeação do Real de modo unívoco 
nos leva de volta ao pior.

A tomada de uma palavra na função de nomeação, como diagnóstico 
unicista do mal-estar, cria uma estrutura de ficção convergente entre as di-
ferentes narrativas do sofrimento, indexando todas elas em um mesmo frag-
mento de verdade. É por isso que a violência é também um bloqueio ou a 
suspensão das relações simbólicas de reconhecimento, dos semblantes ima-
ginários, escondendo mais ainda, por meio de uma “cosmética da violência”, 
o núcleo real do antagonismo social. Essa convergência de nosso sofrimento 
para um único ponto, um único bode expiatório1, seja a esquerda patológica, 
sejam os homossexuais, os políticos corruptos, os negros ou os pobres, realiza 
uma espécie de sutura que veste e constrói um objeto imaginário, que nos 
acalma porque localiza todo o perigo em um mesmo lugar. Como se assim 
pudéssemos nos defender melhor dele. Esse objeto é o que Lacan chamou de 
objeto-a, e sua função é condensar tudo aquilo que é insuportável em nós mes-
mos. Por meio dele, nosso sentimento de insegurança social é projetado para 
fora, nossa sexualidade intolerável é alocada nos outros “problemáticos”, nosso 
sentimento de irrelevância é convertido na sensação mentirosa de que estamos 
fazendo um grande ato de transformação, nossas pequenas corrupções são 
“esquecidas” em nome da construção de um grande corruptor (que são sempre 
os outros). Por isso chamo de “a-violência” esta fusão da violência como nome 
para nosso mal-estar e como meio de produção de uma violência gozosa em 
nome da guerra contra a violência (objeto-a). 

O pior, na situação brasileira de hoje, é que essa lógica foi levada longe 
demais. O país se transformou em um loteamento de condomínios, que, com 
seus muros, síndicos, catracas e crachás, se autossegregou até o ponto em que 
teve início uma guerra entre os espaços “protegidos” intramuros, nos quais 
uns protegem-se de outros. Essa ideia de uma lei local do condomínio contra 
a prisão chegou a seu limite. Não se trata mais de disputar apenas os meios de 
acesso a quem pratica a violência condominial, esse curioso híbrido jurídico, 
familiar, paramilitar, mas de transformar a função social da violência. Só a 

1 Lembrando que a expressão “bode expiatório” vem do grego tragos (“bode”), termo que 
deu origem à palavra “tragédia”, sucedendo os atos expiatórios pelos quais esse animal era 
sacrificado em nome da “harmonização da cidade”. 
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lógica do condomínio pode justificar, ainda hoje, a existência de uma Polícia 
Militar, ao lado de uma Polícia Civil.

A partir da lógica matemática desenvolvida por Glotob Frege2, Lacan3 
abordou a existência de funções particulares da língua que perturbam a re-
lação habitual entre sentido e significação, a saber, a função de nomeação. É 
por meio dessa função que uma palavra usualmente empregada como adjetivo 
para qualificar as mais diversas qualidades de um ato torna-se um substantivo. 
É assim que se confundem agressividade e violência, conflito e guerra, fenôme-
nos naturais e fenômenos sociais, a violência que cria leis e a violência contra 
leis, a violência de Estado e a violência como mensagem para o Estado, ou seja, 
uma palavra cujo sentido depende das mais diversas situações e contextos é 
transformada em caso homogêneo de uma única substância idêntica a si mes-
ma: a violência. A incidência da função de nomeação nos permite entender por 
que e sob quais circunstâncias uma rede de narrativas sobre o sofrimento se 
torna convergente, produzindo uma espécie de “grande mal”, que será, a partir 
de então, impensado e autojustificado. O nome concentra a autoridade da lei, 
assim como justifica a violência contra seus opositores. Nossa violência não 
será tratada pela acumulação de mais força para gerar mais respeito pela força. 
Isso é a teoria, hoje hegemônica, de que a violência decorre da impunidade e 
do medo (ou da falta de dele). A autoridade pode ser mais bem constituída por 
sua distribuição em atos locais de nomeação. Isso significa reconhecer o con-
flito, reconhecer a dignidade das oposições envolvidas, e não apenas derrogar 
pessoas para fora dos condomínios criando classes de excluídos, perigosas e 
violentas. 

Qualquer palavra corrente do léxico pode ser usada como nome pró-
prio. A partir de então, uma espécie de compreensão imediata será realizada, 
determinando efeitos vocativos, de articulação, de demanda e indicativos, se-
melhantes aos que encontramos na metáfora. Ou seja, a violência perde seu 
estatuto de, ao mesmo tempo, ser uma metaforização do mal-estar, operação 

2 Considerado um dos pais da filosofia da linguagem, Gotlob Frege descreveu o funciona-
mento lógico das proposições ao modo de uma função pluriunívoca. O exemplo clássico é a 
expressão “estrela da tarde”, que denota o mesmo objeto que “estrela da noite”, que é também 
chamada de “Vesper” e que, no limite, aponta para um único objeto: o planeta Marte (sem 
aspas). Todas as nomeações variáveis compõem os diferentes sentidos (Sinn) que conotam, 
de modo convergente, a mesma significação (Bedeutung). Gotlob Frege, Sentido e referência 
(1892) (São Paulo, Perspectiva, 1998).
3 Jacques Lacan, O seminário, livro 12. Problemas cruciais da psicanálise (1964-1965) (Recife, 
Centro de Estudos Freudianos do Recife, 1988).
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social, e designar uma série de incidentes ou de ocorrências cujo sentido quere-
mos modificar. De modo que, por fim, não precisamos pensar e agir segundo 
novas estratégias e introduzir especificidades contextuais para tratar os proble-
mas. Temos apenas de reforçar o que já estamos fazendo, multiplicar o mundo 
que já temos e já conhecemos, intensificando a força contra o “grande mal”. 
Mais policiais, mais muros, mais leis, mais prisões, mais ostensividade, mais 
ainda... e pior.

O mal-estar que é nomeado por “a-violência” acaba subsumindo e su-
bordinando todas as outras formas de conflito – de classe, de gênero, de as-
pirações ideacionais, de religião. Todas as modalidades de violência − contra 
a mulher, contra a criança, contra o pobre − são, então, subitamente identifi-
cadas entre si. O bullying entre jovens de classe alta e o extermínio policial de 
menores “com aspecto” de infratores na periferia – tudo a mesma violência. O 
massacre de indígenas despossuídos de suas terras e a redução da idade penal 
para “jovens violentos”. A “intolerável” invasão de terras improdutivas e a for-
mação de condomínios com o cultivo de uma intraviolência “tolerável”. Tudo 
é identificado como a mesma coisa. A um só tempo, um tipo de violência torna-
-se excessivamente visível, e outro torna-se invisível. É assim, pela presença de 
um mesmo traço que adquire a função de unir uma série e mantê-la sob uma 
mesma significação, que a supervisibilidade de “a-violência” mantém opaca 
outras formas de apresentação do conflito. 

Isso não quer dizer que não haja violência ou que ela seja super ou subes-
timada, mas que ela toma parte em um dispositivo, em uma gramática gerativa 
e interpretativa do sofrimento. De maneira inversa, todas as formas particula-
res de violência, por exemplo, contra ou em nome da lei, contra ou a favor de 
minorias, contra ou a favor da repressão ao crime, contra ou a favor da ordem, 
contra ou a favor de resistências políticas, contra ou a favor de demandas de 
transformação social, são unificadas em torno do mal-estar, agora nomeado e 
indistinto como “a-violência”. 

Podemos, então, sintetizar o que fica excluído por essa função pluriuní-
voca de “a-violência” como nomeação do mal-estar:

1. A ausência de tematização direta da violência de Estado ou de suas ins-
tituições; a violência torna-se sinônimo onipresente do fracasso do Estado.

2. A homogeneização da violência nas fronteiras entre público e privado, 
neutralizando, assim, a violência crítica e a violência como resistência.

3. A banalização da violência simbólica representada pelos ideais de ajus-
tamento ou da violência a serviço da precarização e da produtividade no 
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trabalho. A invisibilidade das zonas cotidianas nas quais a violência não 
é sistêmica.

4. A neutralização da diferença entre as gramáticas nas quais a violência 
está envolvida, entre classes, entre gêneros, entre posições sociais, entre 
os que dispõem dos meios de “empreitar” o monopólio do Estado sobre 
o uso da violência e aqueles que só podem sofrer suas consequências e 
seus efeitos. 

5. A criação do desamparo como afeto político fundamental e, conse-
quentemente, a ascensão de políticas baseadas no reforço da mítica do 
grande pai, fonte de segurança hobbesiana, em troca de submissão e 
infantilização da cidadania.

A melhor forma de tratar a violência ascendente no Brasil de hoje, 
bem como seu afeto sintomático, que é o ódio, está na retomada da palavra 
como experiência de reconhecimento. Se nossos policiais trocassem duas ou 
três palavras antes de atirar, deixaríamos de ser a polícia que mais mata ao sul 
de Gaza. É também por meio da palavra, direta e em primeira pessoa, que 
podemos transformar nosso ressentimento de classe em diferença produtiva. 
Finalmente, é pela circulação da palavra, pelos meios que a digitalização facul-
tou para nossa antes improvável inclusão social, que uma nova política poderá 
nascer. Nela, prescindiremos de grandes nomeações para proliferar inimigos. 
Nela, nos dedicaremos a decidir juntos coisas pequenas, de nossa vida real, 
com a insegurança e a indeterminação que os grandes atos morais exigem. 


