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A voz entre o ódio e a poética da indignação 

Conrado Ramos 

 

I 

 

 O que há de comum entre o bater numa panela chamando de vaca uma presidenta da 

república eleita e a decapitação coletiva dos presídios brasileiros? 

 O que há de comum entre o elogio público a um torturador e a morte diária de 13 

mulheres por violência doméstica no Brasil? 

 Há em comum o dar voz à barbárie. 

 E o que há em comum entre os mais de 70 milhões de imigrantes refugiados no 

planeta e as 795 milhões de pessoas que passam fome no mundo? 

 Há em comum o não dar voz ao humano, a negação da humanidade, o proletariado 

que, no entender de Lacan de A terceira, fica fora do discurso. 

 Em ambos os casos algo do objeto voz se faz presente enquanto regime de gozo 

relacionado ao ódio. 

 A criminalização dos movimentos sociais, que transforma em ato terrorista as ações 

políticas legítimas de líderes do MST ou do MTST, por exemplo, demonstra o poder do 

Estado de impor o silêncio por força de repressão policial, não sem os aparatos militares e de 

mídia que alimentam a raiva daqueles que, infantilizados, se sentem protegidos por este 

Estado. 

 Enquanto se alimenta o olhar com a expansão tanto democrática quanto mediocrizante 

do mundo de Caras (que antigamente se expressava como Ilha da Fantasia) produzida pelo 

facebook, à voz o alimento que se dá encontra-se na criação dos espaços para a vociferação, 

como nos comentários às notícias de jornais eletrônicos. 

 Para dar um exemplo, na reportagem "Parentes de 3 mortos pela Rota dizem que jovens se 

renderam e foram executados", publicada  no site do G1 em 6 e fevereiro de 2017, encontramos 

comentários como estes: "G1, quando assassinarem algum policial vcs tem q mostrar o 

sofrimento da família dele também, policial também tem família, fica a dica antes q apaguem 

o meu comentário..."; "já diziam...Bandido bom é bandido morto"; "Parabéns, Rota. Menos 
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três delinquentes para roubar aquilo que os trabalhadores honestos levam uma vida para 

conquistar."; "Rota está de parabéns ...Amanhã eu poderia ser a vítima desses 

delinquentes...Que além de roubar ainda matam ...Que a rota mais uma vez possa ser 

aplaudida pelo serviço executado com sucesso .... Parabéns"; "QUE NOSSOS POLICIAIS 

HEROIS SEJAM CONDECORADOS !!!! MEDALHA DE OUROOOO !!!!!"; "- atiraram na 

policia? Não. Beleza, foi pro inferno sem se defender. Vai paga de bandido no inferno!!!!". 

 O mundo feliz do olhar facebookeano e o mundo odiento dos comentários dos mass 

media: uma cisão entre um campo narcísico em que os amigos se elogiam para qualquer coisa 

e outro em que os inimigos se xingam para qualquer coisa: narcisismo das pequenas 

diferenças. Se de um lado uma avalanche de fotografias registra e expõe aos iguais cada 

instante de amor narcísico, de outro, outra avalanche, mas de insultos, expõe igualmente aos 

diferentes o ódio. As redes sociais, talvez por diluírem a responsabilização do sujeito com 

uma certa destituição do colocar o corpo e a possibilidade da identidade fake, facilitaram a 

consistência patológica dos sintomas decorrentes do narcisismo das pequenas diferenças: são 

os internautas-pogroms do mundo contemporâneo. Vale dizer, no entanto, que se temos 

manifestações de ódio facilitadas pela ausência do corpo como locus subjetivo, não podemos 

esquecer das manifestações de ódio que se fazem justamente com o corpo como instrumento. 

Cabe dizer, talvez, que sejam ódios de corpo presente, como os homens-bomba, mulheres-

bomba e até crianças-bomba. Mas nestas situações, como bem observa Mendes Dias, antes da 

explosão estes sujeitos gritam o destinatário suposto do ato, explodindo-se sempre "em nome 

de". Neste caso, cumpre-nos interrogar o parentesco entre o grito e a explosão, de modo a 

podermos ouvir a explosão como um grito (o que daria um sentido pulsional às repressões 

policiais feitas com o uso de bombas de efeito moral), mas também de podermos ouvir nos 

insultos o que eles têm de explosão, seja a de quem insulta, seja a do destinatário do insulto. 

 

II 

 

 Enquanto empuxo à explosão, o ódio equivaleria topologicamente, na perspectiva da 

pulsão invocante, à tendência à expansão infinita da asfera (ou do cross-cap, que, enquanto 

plano projetivo, e portanto escópico, transforma em unidade fantasiosa os campos 

heterogêneos do sujeito e do objeto a). A explosão seria, assim, uma espécie de cross-cap 
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sonoro, na medida em que se projetaria infinitamente como deslocamento de partículas. Uma 

crença no absurdo de uma figura que se expandiria até coincidir com o conjunto Universo. 

Esta expansão absoluta romperia as diferenças entre eu e Outro pela assimilação destrutiva do 

eu e do Outro. Mas, assim como no cross-cap - a asfera não é uma esfera -, a explosão não faz 

um universal do grito, pois a asfera suporta o ponto cego e inassimilável do locus do olhar e a 

explosão suporta o ponto mudo/surdo e inassimilável do locus da emissão da voz.   

 No insulto, como diz Vivès (2012, p. 49) em relação à voz superegóica, "a 

significação desaparece para dar lugar à certeza de um endereçamento". O insulto traz a 

dimensão real da lei, o que permite a queda/explosão do sentido em prol da exclusividade do 

endereçamento. É assim que Ernst Lanzer (o pequeno homem dos ratos), insulta seu pai: "seu 

lâmpada! sua toalha! seu prato!" (FREUD, 1909/1996, p. 180). Impropérios repletos de 

endereçamento pulsional invocante, embora absurdos e engraçados pela falta de sentido. E é 

assim que, tanto as cartas do Unabomber quanto o Little Boy do Enola Gay (o B-29) tinham 

seus endereços para explodir. Nada mais ensurdecedor do que a voz de uma bomba. E nada 

mais real do que uma explosão atômica. Gigantesco cale-se (ou cálice, por sua forma) capaz 

de ecoar no núcleo dos átomos e nas tranças dos genes por dezenas de anos. 

 Ao contrário da voz que, como objeto que se perde para que a linguagem advenha, 

permite a constituição do sujeito e do Outro mediados pelo discurso, o grito explosivo do ódio 

faz o caminho logicamente inverso de romper com toda mediação discursiva possível para 

tentar fazer existir de novo a voz perdida como objeto real. Por não suportar a diferença, a 

vociferação odienta quer explodi-la transformando-a no Um absoluto e totalitário do gozo 

sem faltas, barreiras ou pontos mudos/surdos. Gozo mortífero do Um. Uma paradoxal teoria 

do Big Bang que ao explicar pela voz o surgimento do Universo pode também explicar seu 

fim. Lembremos que Lacan, citando o pessimismo filosófico-poético de Valéry,  definiu o 

gozo como "Eu sou no lugar onde se vocifera que o universo é uma falha na pureza do Não-

Ser." (LACAN, 1960/1998, p. 834). Do fiat lux ao derradeiro boom, o Universo se apresenta 

entre duas vozes: uma a negar o não-ser, outra a reconciliar-se com ele. O fim da história é a 

síntese dialética da realização do não-ser. Síntese pela qual seremos devolvidos ao silêncio 

absoluto, ou seja, a expansão máxima do grito final. Que entre essas duas vozes possa haver 

poesia, certamente antes da primeira e depois da última só pode haver silêncio.  
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 (Talvez possamos pensar, seguindo com metáforas astronômicas, o buraco negro da 

melancolia como equivalente topológico do Big Bang do ódio: a demissão do sujeito em 

oposição à sua explosão.) 

 

III 

 

 Se o amor quer fazer Um pela via mediada do discurso (não há amor sem 

letra/carta/escrita de amor), o ódio explosivo quer fazer um eliminando as mediações. Mas é 

bom termos clareza de que, embora contrário ao discurso em seus efeitos, a vociferação 

odienta se alimenta discursivamente. E a teoria social já tem longo caminho percorrido no 

entendimento das razões objetivas desses discursos que sustentam o ódio. De nossa parte 

cumpre-nos pensar principalmente as causas subjetivas de adesão a e a sustentação desses 

discursos. Mendes Dias (2017) contribui muito com o avanço dessas articulações ao dar à 

vociferação a dignidade do conceito e ao propor pensarmos o ódio pela via de uma política da 

vociferação. Cito-o:  

 

A voz gutural, o uivo, os urros e os gritos, são a colocação em ato da 

vociferação. Entendendo que a partir desse momento a voz faz corpo e 

o corpo se faz voz. O que encontramos na estrutura da vociferação é a 

retirada de cena da voz do sujeito, tanto quanto uma redução ao 

extremo de seu discurso. Nesse sentido, a vociferação é a entrada em 

cena, não de um sujeito, mas de um agente da destruição do Outro, 

reduzindo, em primeiro lugar, o espaço que permitiria consentir na 

diferença do Outro. Os agentes da destruição do discurso promovem a 

incitação de atos que prometem uma solução definitiva. Há sempre a 

presença da urgência como justificativa das passagens aos atos 

extremados. [...] 

[...] O que passa a contar não é somente a indicação de sistemas de 

governo totalitário, mais do que isso, o totalitarismo se faz presente 

entre nós pelo ódio, enquanto ódio que promove uma política de 

destruição do Outro, do sujeito, da voz e do discurso. Nessa 
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configuração do ódio que habita as sociedades democráticas hoje, 

encontramos a reafirmação dos trabalhos que procuraram sustentar 

que o totalitarismo surge de dentro da democracia, se mantém 

presente nela como condição de possibilidade para gerar um 

movimento. Se esse movimento hoje não se declara explicitamente 

como favorável ao totalitarismo como sistema político, é tão somente 

pelo fato de que o elemento que melhor lhe define já se encontra 

presente entre nós, através do ódio como política da 

vociferação.(DIAS, p. 3-4) 

 

 Temos, assim, um caminho importante a percorrer na articulação entre teoria social e 

psicanálise ao tomarmos o ódio como presença do totalitarismo nos laços democráticos por 

meio de um regime pulsional invocante. Saber ouvir e dar voz passa a ser, mais do que um 

fundamento do discurso psicanalítico, uma política de resistência democrática e de combate 

ao totalitarismo que é imanente à democracia enquanto ela for fundamentada no fisiologismo 

da racionalidade tecnológica, no imediatismo da razão cínica e na lógica identitária da razão 

burguesa. 

 Enquanto psicanalistas, temos escutado muito a experiência de analisantes que 

esbarram com situações em que se veem sozinhos numa determinada posição política, estando 

parte das pessoas do laço social tomando por óbvio e inquestionável que a posição delas é a 

única cabível. São situações em que a angústia, o desânimo e também o ódio como resposta se 

apresentam articulados ao silêncio imposto e à solidão política. Sejam as discussões 

familiares, entre amigos, em filas e elevadores ou pelas redes sociais, a política da vociferação 

tem ampliado seus espaços e os efeitos disso estão presentes nas falas que chegam ao divã e 

que mostram o sujeito negado diante de um Outro que se supõe ou é suposto sem barreiras. 

 Tenho observado que a indignação crítica vem sendo uma possibilidade de tratamento 

do ódio que advém como resposta à política da vociferação na medida em que esta (a 

indignação crítica) tenta transformá-lo em discurso. Um ódio que deixa cair a vociferação e 

faz ecoar outra coisa que o sentido dado e imediato, faz ressoar o argumento, a mediação 

discursiva, a suposição do Outro e da escuta, como desejo de transformar dialeticamente o 

existente (Aufhebung). A negação no ódio é radical e absoluta, a negação na indignação quer 

fazer existir o que não existe, não sem assimilar e superar o que foi negado. Há na indignação 
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crítica o Ato que, no ódio, não vai além da passagem ao ato. Se o ódio destitui o sujeito, a 

indignação crítica pode tê-lo como efeito. Os atos que resultam da indignação, embora 

tomados pela paixão do ódio e da raiva, não visam destruir ou negar as diferenças, mas sim 

afirmá-las, preservá-las ou mesmo superá-las (o que é diferente da negação imediata presente 

no ódio). Talvez possamos dizer que a indignação seja um dos modos de expressão do ódio 

como paixão no qual o sujeito não se explode, uma vez que a indignação seja compreendida 

como desejo de transformação, alimento do ato mais do que da passagem ao ato. A 

indignação, tomada como sintoma, faz tropeçar os saberes hegemônicos de modo a fazer 

emergir, por suas falhas, a verdade recalcada. É assim que a indignação, ao contrário do ódio 

que explode ou engessa o discurso, faz o discurso girar, revelando numa nova formulação 

discursiva a verdade recalcada pelo discurso anterior. A indignação e a crítica, assim, são, 

antes, suspensão de sentidos cristalizados, mais do que imposição de sentidos totalitários. A 

indignação talvez seja uma das formas de mediação simbólica do ódio que, por si mesmo, é 

imediato. Para citar Dias (2012, p. 113): 

 

A título de facilitar o trabalho de investigação podemos reconhecer o 

ódio presente na conjunção do imaginário com o real, entendendo que 

o ódio suscitado pela presença do real faz uma fenda, uma rachadura 

na consistência da imagem. Desde então, fica evidente que o ódio, 

considerado nesses termos, produz efeitos à altura dessa ruptura da 

unidade.  

 

 Minha hipótese é, pois, que a indignação seja um afeto que permite inserir algo do 

simbólico nesta conjunção do imaginário com o real.1 Neste caso, talvez tenhamos que 

separar os afetos que se articulam ao ódio e chamar, de um lado, de indignação a esta 

dimensão de ódio passível de simbolização e, de outro lado, de crueldade e cólera a esta 

dimensão que deixa a simbolização de fora. Sobre isso, trago aqui a definição que Dias (2017) 

dá para a crueldade: "a crueldade é o nome da voz da completa indiferença ao reconhecimento 

do sujeito". 

																																																													
1 Esta hipótese, na verdade, foi sugestão de Ana Paula Gianesi que, gentilmente, fez uma leitura prévia 
deste texto e trouxe contribuições fundamentais para esta versão final. 
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 Mas, se a indignação tem sido um tratamento para o ódio como resposta à política da 

vociferação, qual seria, por sua vez, o tratamento possível a esta própria política? Penso 

inicialmente que, para isso, precisaremos avançar no entendimento do mecanismo de cisão, 

tal como ele é produzido pelo discurso do capitalista. 

 Podemos entender as paixões como estados de certeza, isto é, como suspensão 

temporária da barra entre significante e significado, ou como bem coloca Dias (2012, pg. 27), 

como um “triunfo do significado”. Neste caso, é possível sustentar (como também faz Dias) 

que o apaixonamento amoroso é efeito da suspensão da divisão do sujeito decorrente da 

retirada da barra entre significante/significado; mas, talvez, tenhamos que interrogar se nos 

estados de ódio esta suspensão da divisão se dá não pela unificação do sujeito, mas pela sua 

cisão: aquilo que não posso subjetivar ou não quero reconhecer  em mim como sujeito é 

atribuído ao Outro que, então, evito ou destruo para impedir que a divisão apareça. O discurso 

do capitalista nos ajuda a formalizar esta cisão se pensarmos as relações que ele propõe entre 

$ e S2, ou entre pulsão e inconsciente. Equivaleria a dizer que esta cisão promovida pelo 

discurso do capitalista atualiza a realidade da constituição freudiana do sujeito, na qual um 

eu-prazer, estritamente pulsional ($), deixa de fora ainda o campo do Outro (S2) como campo 

das identificações. O mito que nos serviria para o desenvolvimento desta ideia é o do médico 

e o monstro, de Robert Louis Stevenson (1886/2008), que além de tudo põe a ciência como 

historicamente comprometida com esta cisão. 

 No texto de Stevenson a cisão assim aparece, num relato deixado no fim do livro pelo 

Dr. Jekyll e no qual explica o seu caso: 

 

De minha parte, a partir da natureza de minha vida, avancei, como 

quem nunca erra, em uma direção e somente em uma direção. Esta 

estava ao lado da moral, e em minha própria pessoa, na qual aprendi a 

reconhecer a perfeita e primitiva dualidade do homem; eu vi que as 

duas naturezas que competem no campo de minha consciência, 

mesmo que pudesse dizer, corretamente, qual delas se manifestava, 

agiam assim somente porque eu mesmo era, radicalmente, ambas; e 

destes tempos idos, mesmo antes do curso das minhas descobertas 

científicas começarem a sugerir a possibilidade mais desnuda de tal 

milagre, aprendi a viver com prazer, como em um adorável devaneio, 
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sobre o aprisionamento da separação desses elementos. Se cada um 

deles que dizia, a mim mesmo, pudesse morar em identidades 

separadas, a vida seria aliviada de tudo o que fosse insuportável; o 

injusto poderia seguir o seu caminho, libertado das aspirações e 

remorsos de seu gêmeo mais correto; e o justo poderia caminhar com 

estabilidade e segurança em seu caminho ascendente, realizando as 

boas coisas nas quais ele encontraria prazer e sem se expor à 

desgraça e penitência pelas mãos de sua perversidade exterior. Era a 

maldição da humanidade que estas incompatíveis criaturas fossem, 

assim, mantidas juntas – que no ventre agonizante da consciência, 

estes gêmeos opostos devessem, continuamente, estar em batalha. 

Como, então, eles poderiam ser separados? (p. 91 [grifos meus]) 

 

IV 

 

 Diante da certeza do ódio, do silenciamento do humano e do indizível da barbárie, 

talvez a suspensão de sentido paracompleta própria da poesia seja um recurso de resistência e 

de indignação crítica de extrema importância, pois mantém no querer dizer o que não cabe no 

dito e, na contingência interpretativa, o que só pode ser dito com a presença da barra da 

significação entre o significante e o significado. A poesia comporta necessariamente a 

abertura do sentido e não a sua negação ou o seu engessamento. Por sustentar esta abertura, 

ela não se deixa tomar pela certeza, não cede ao silêncio e mostra aquilo do humano que, por 

ser negado, é impossível de ser dito, mas o faz sem afirmá-lo em sua negação. É isto o que 

levou Adorno à auto-crítica: "O sofrimento perenizante tem tanto direito à expressão quanto o 

martirizado tem de berrar; por isso, é bem provável que tenha sido falso afirmar que depois de 

Auschwitz não é mais possível escrever nenhum poema."2 (ADORNO, 1967/2009, p. 300). 

 No berro do martirizado encontramos o esforço desesperado de dar voz ao indizível da 

experiência de desumanização na barbárie, desumanização esta alimentada pelo ódio e pelo 

																																																													
2 Sabemos que Adorno, depois de seu encontro com a poesia de Paul Celan, retratou-se de sua 
afirmação de 1951, qual seja: "A crítica cultural encontra-se diante do último estágio da dialética entre 
cultura e barbárie: escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro, é isso corrói até mesmo o 
conhecimento de por que hoje se tornou impossível escrever poemas." (ADORNO, 1951/1998, p. 26) 
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totalitarismo. E a arte e a poesia (e eu acrescentaria: a psicanálise), por sua própria lógica 

constelar, talvez sejam os meios de alcançar aquilo que desta experiência não cede à razão 

burguesa que, por ser identitária, se faz surda ao não-idêntico do objeto e da experiência. É 

por essa via do não-idêntico, do que não cede aos discursos hegemônicos e os faz tropeçar, 

que o sujeito se expressa, que o sujeito berra: "berro pelo aterro, pelo desterro" (VELOSO, 

1975). Dos aterrados de Auschwitz aos desterrados da Síria, aonde a desumanização odienta 

impõe o silêncio, precisamos dar o direito ao berro. 

 Da poesia de Celan, Adorno (1970/2012, p. 489) chegou a dizer o seguinte: 

 

Os poemas de Celan pretendem exprimir o horror extremo através do 

silêncio. Torna-se negativo o seu próprio conteúdo de verdade. Imitam 

uma linguagem aquém da linguagem impotente dos homens, e até de 

toda a linguagem orgânica, a linguagem do que está morto nas pedras 

e nas estrelas. [...] A infinita discrição, com que procede o radicalismo 

de Celan, aumenta a sua força. A linguagem do inanimado torna-se a 

última consolação da morte privada de todo o sentido. A transição 

para o anorgânico deve não só observar-se nos motivos temáticos, mas 

reconstruir nas obras fechadas a via que conduz do horror ao silêncio.   

 

 Esta impossibilidade de falar que busca a transição para o anorgânico como forma de 

exprimir o horror pelo silêncio, encontramos também no poema do poeta sudanês Emtithal 

"Emi" Mahmoud (2016): 

 

O menino na areia 

 

Eu vejo  

um menino  

em sua última batalha hoje. 

Com o rosto  



__________________________________________________________________________________ 
RAMOS, Conrado. A voz entre o ódio e a poética da indignação. Biblioteca Virtual do Instituto 
Vox de Pesquisa em Psicanálise. São Paulo, 2017. 
	

__________________________________________________________________________________ 
www.voxinstituto.com.br 10	

enterrado em uma cama de areia. 

Corpo de bruços, inclinados, quebrado como as ondas. 

Seu peito não se movia, seu coração não batia. 

Tudo em volta dele estava suspenso  

no meio daquela agitação entre terra e água. 

Puxando e empurrando como se estivesse  

tentando trazê-lo de volta. 

É assim algumas vezes,  

quando eu vejo corpos de estranhos. 

Esse tipo de morte  

visto de fora do último suspiro de uma pessoa  

faz o ar parar. 

O oceano passa a se mover lentamente,  

a Terra se torna um berço, um cemitério, um momento, uma pedra  

como um menino morto  

descansando na areia. 

 

 Do direito de berrar ao silêncio do horror vemos que Adorno busca numa dialética da 

voz a possibilidade de resistência diante da barbárie. 

 Cito aqui, para contribuir com esta noção da poesia como resistência ao ódio e à 

barbárie, Jaime Ginzburg (2003), que propõe o seguinte: 

 

Seguindo esse percurso de raciocínio, se encararmos a atividade 

poética como uma forma de crítica da cultura, percebemos que o caso 

de Paul Celan é exemplar. O sujeito lírico de um poema como 
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"Stretto"3 ganha sua força por ter interiorizado intensamente o horror 

sobre o qual discorre. Para que esse horror ganhe intensidade, Celan 

renuncia ao distanciamento, preferindo a configuração melancólica do 

trauma e o discurso fragmentário da impossibilidade de uma 

linguagem plena e de um sentido totalizante. As cinzas apontam para 

um lado terrível da experiência histórica, e o gesto de apontar exprime 

negativamente a intensidade do que não pode ser representado. 

 

 Quando Celan dá ao sujeito lírico do poema a configuração melancólica do trauma e o 

discurso fragmentário da impossibilidade de uma linguagem plena e de um sentido 

totalizante, não estaria ele, por meio do poema, dando voz ao sujeito do inconsciente que a 

dominação odiosa do totalitarismo busca silenciar? E o modo como sua poesia nos captura 

não indicaria o reconhecimento desta marca singular de um sujeito que não se deixa 

universalizar em soluções identitárias? O que assim se transmite talvez tenha íntima relação 

com aquilo que uma análise faz falar para por em movimento uma ética do desejo e uma 

política do sintoma. 

 Permitam-me apresentar como um exemplo um poema da polonesa Wisᵼawa 

Szymborska (1957/2016, p. 47-49), que consegue retomar, no humano silenciado e no 

impossível de dizer, a dimensão da voz que, aqui, no regime da poesia, se faz outra coisa bem 

diferente da vociferação do ódio, mas sem deixar de apontar para a voz do ódio que se pode 

ouvir na risada do trem que se apresenta nos versos finais e que colide com os ouvidos não 

dados aos gritos dos ninguéns que ele transporta, concluindo com o silêncio do horror. São 

nomes que perdem o corpo pra se fazerem gritos e gritos que perdem o nome para se tornarem 

nuvem. 

 

Ainda 

 

Vão pelo país em vagões selados 

																																																													
3 O autor se refere aqui ao seguinte trecho do poema: 
"Veio, veio. / Veio uma palavra, veio, / veio pela noite, / queria brilhar, queria brilhar. // Cinzas. / 
Cinzas, cinzas. / Noite. / Noite-e-noite. - Vai / para o olho, para o úmido." (CELAN, 1959/2009, p. 77) 
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os nomes transportados, 

mas para onde vão assim, 

será que a viagem terá fim, 

não sei, não direi, não perguntem. 

 

O nome Natan esmurra a parede, 

o nome Isaac canta louco de fome, 

o nome Sara pede água para o nome  

Aarão, que morre de sede. 

 

Não pule do trem, nome Davi. 

Você é um nome que ao fracasso condena, 

não dado a ninguém, sem lar, 

carregá-lo neste país é uma dura pena. 

 

Que teu filho tenha um nome eslavo, 

porque aqui cada fio de cabelo é contado, 

porque aqui o bom do mau 

pelo nome e feição é separado. 

 

Não pule do trem. Ainda não é hora. 

Não pule do trem. Será Lech o teu filho. 

Não pule. A noite como uma risada sonora 

arremeda o rolar das rodas do trilho. 

 

Uma nuvem de gente sobre o país seguiu, 
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nuvem grande, chuva pouca, uma lágrima caiu, 

chuva pouca, uma lágrima, secura. 

Os trilhos dão em uma floresta escura. 

 

Tá, que tá certo,4 segue pelos trilhos o trem. 

Tá, que tá certo. O transporte dos gritos de ninguém. 

Tá, que tá certo. Desperta na noite escuto 

tá, que tá certo, o surdo martelar do silêncio. 

 

 Volto, agora, para terminar, ao ponto que nos une à poesia como princípio de 

resistência e crítica à sociedade unificada e reificada, da qual o ódio se alimenta, mesmo 

estando dentro de um estado democrático. Volto ao ponto no qual Lacan aponta a 

interpretação como poética. Em que medida nosso saber fazer com a interpretação não é 

também um saber fazer político de resistência contra certezas e unificações que alimentam o 

ódio? Em que medida o tratamento do sentido pelo equívoco não é em si mesmo um modo de 

mediação simbólica das paixões que se tornam patologias da certeza? Em que medida nosso 

dar voz ao sujeito do inconsciente não traz à palavra as marcas históricas do silêncio diante do 

horror que são transmitidas também em silêncio de geração em geração? Sabemos o quanto 

nossa prática permite que se toque e se faça outra coisa com os gritos mudos que os sujeitos 

recebem de seus antepassados. Precisamos buscar ouvir mais os ódios, os gritos e os silêncios 

históricos que se cristalizam nos sujeitos que nos chegam. Resta, no entanto, a questão que 

nos é a mais aflitiva: será que os sujeitos vociferantes de nossos dias procuram por uma 

análise? Se o ódio é o modo pelo qual tratam da angústia, então, quando se angustiam, o que 

procuram não é pelo questionar o sentido de seus afetos, mas sim por mais ódio, por mais 

certeza. Onde não há espaço para a poesia também não haverá espaço para a interpretação 

psicanalítica... 

																																																													
4 Tomei a liberdade de, nos quatro últimos versos, substituir o "Sim, é assim" da tradução de Regina 
Przybycien, pelo "Tá, que tá certo", por entender que esta forma se aproxima do "tak to, tak" do 
original em polonês, que muito bem arremeda, como diz o poema, o rolar das rodas no trilho e ecoam 
o surdo martelar do silêncio. 
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 Não podemos esperar soluções mágicas da poesia. Muito menos da psicanálise. Mas 

com (a) certeza, este é sim um momento para poetas e psicanalistas e tantos outros romperem 

o silêncio. De outro modo, só nos restará a contemplação solitária da barbárie e a 

transformação da indignação em silêncio e passividade, como nos mostra este outro poema de 

Szymborska (1962/2016, p. 79): 

 

Um encontro inesperado 

 

Nos tratamos com muita cortesia, 

dizemos que é ótimo nos encontrarmos depois de anos. 

 

Nossos tigres bebem leite. 

Nossos falcões andam a pé. 

Nossos tubarões se afogam n'água. 

Nossos lobos bocejam junto à jaula aberta. 

 

Nossas víboras livraram-se dos relâmpagos, 

os macacos da inspiração, os pavões das penas. 

Os morcegos já há muito voaram dos nossos cabelos. 

 

Silenciamos no meio da frase, 

impotentes, sorridentes. 

Nossa gente 

não sabe se falar. 
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