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I 

Silêncio, crueldade e passividade: contingente ou necessário?3 

... o silêncio, privilégio das verdades indiscutíveis, ... 

Jacques Lacan 

 

O silenciamento e o tamponamento da verdade assinam as obras da crueldade humana. Após dois anos 

de pesquisa sobre o tema da crueldade4, concluímos que não há cena cruel que não inclua um ato de 

tamponamento da verdade. O obscurantismo é condição de existência da crueldade. A verdade subtraída do 

laço social mantém a cena oculta promovendo a cristalização da posição subjetiva da vítima, tal como 

argumentamos em outro trabalho (Sanches, 2019)5. Através do projeto As vociferações e seus tratamentos 

possíveis, o Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise tem se dedicado a estabelecer os fundamentos 

psicanalíticos para o entendimento das relações de ódio difundidas na atualidade. Segundo o autor Mauro 

Mendes6, o fundamento das vociferações pela voz está no ato de calar o outro. Os laços de crueldade são 

formas de calar o sujeito, por isso o silenciamento e a passividade despontam como aspectos relevantes em 

tais contextos. 

Desde o nível macro político até o íntimo do laço social, o ato de ‘silenciar sobre’ parece constar como 

traço inequívoco dos contextos de perpetuação da crueldade. Nas narrativas que dão testemunhos de períodos 

                                                           
3 Este texto foi originalmente apresentado no Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise em 22 de Fevereiro de 2019 nas Jornadas 
de Trabalhos que teve como tema o Seminário 5: As formações do inconsciente, de Jacques Lacan (1957/58). O conteúdo foi 
revisado e publicado on line em setembro/2019 na Biblioteca virtual do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. 
 
4 A pesquisa sobre Crueldade coordenada pela autora Daniele Sanches no Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise, de 2017 até 
2019. A pesquisa faz parte do Projeto As Vociferações e seus tratamentos possíveis, idealizado e dirigido por Mauro Mendes 
Dias. Todos os vídeos do projeto e os textos do grupo de pesquisa estão, respectivamente, nos links do Instituto Vox TV e na 
Biblioteca virtual. Acesse o site: www.voxinstituto.com.br  
 
5 SANCHES, Daniele Rosa (2019). Crueldade e Manejo da Verdade: notas sobre o véu e a máscara. Instituto Vox de Pesquisa em 
Psicanálise. Setembro, 2019. Disponível em: https://voxinstituto.com.br/biblioteca-instituto-vox/   
 

6 DIAS, Mauro Mendes (2019). Oficina da Voz. (Vídeos). Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. Disponível em: 
https://voxinstituto.com.br/instituto-vox-tv/ 
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vividos sob crueldade observa-se uma experiência em forma de circuito que só se interrompe quando o 

silenciamento coletivo é quebrado. Há duas faces do silêncio: o silêncio do lado do algoz, vivido enquanto 

pacto de segredo e o silenciamento do lado da vítima, experimentado como impossibilidade de dizer ou 

denunciar a experiência vivida.  

Desde os soldados que voltaram da primeira Guerra Mundial numa situação de mutismo absoluto até 

as vítimas do Holocausto7 ou presos políticos torturados em regimes ditatoriais8, a literatura clínica revela que 

as vítimas costumam adotar uma posição subjetiva dedicada ao silenciamento da experiência.  

O pianista James Rodhes no livro Instrumental9 relata com brutal crueza os episódios de estupros que 

sofreu durante anos. Os atos eram rotineiramente cometidos por seu professor de educação física na escola. 

Seus relatos vieram a público somente na vida adulta, após décadas de silenciamento e reclusão. Seu caso não 

é exceção. A ruptura de um voto de mutismo costuma advir após um período considerável. No Brasil, por 

exemplo, o escândalo que condenou à prisão o médico Roger Abdelmassih10, até então a maior referência 

latino-americana em reprodução assistida, revela que as vítimas do médico se mantiveram em silêncio 

absoluto por muitos anos. Não por coincidência, o mesmo roteiro de mutismo coletivo se constatou no caso 

do médium brasileiro João de Deus11. Após o caso ter se tornado público em 2018, mais de 500 mulheres 

registraram suas denúncias e fizeram o boletim de ocorrência contra os abusos sexuais cometidos pelo médium 

desde a década de 1980. Infelizmente, quase 50% dos casos não podem mais virar inquérito, pois já 

prescreveram. É desolador constatar que o tempo de silêncio das vítimas excede o tempo de validade da lei12.  

Outro escândalo com elementos idênticos ocorreu nos Estados Unidos. Harvey Weinstein, magnata da 

indústria cinematográfica, até então um dos homens mais influentes de Hollywood, foi denunciado em 2017 

                                                           
7 Para saber mais sobre a relação entre silêncio, segredo e Holocausto acesse o texto:  
SCHIKMANN, Arlette D`Israel. (2019). Crueldade e Modalidades de silêncio no Holocausto. Disponível em: 
https://voxinstituto.com.br/biblioteca-instituto-vox/  
 
8 Para saber mais sobre testemunhos escritos das vítimas do autoritarismo acesse o texto:  
SILVEIRA NETO, Heitor Amílcar da (2019). Crueldade vivida sob autoritarismo: testemunhos possíveis. Instituto Vox de Pesquisa 
em Psicanálise. Setembro, 2019. Disponível em: https://voxinstituto.com.br/biblioteca-instituto-vox/  
 
9 RODHES, James (2017). Instrumental: memórias de música, medicação e loucura. Trad. Luis Reyes Gil. Rio de Janeiro: Radio 
Londres, 2017. 
 
10 https://pt.wikipedia.org/wiki/Roger_Abdelmassih  
 
11 https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2018/12/24/interna_cidadesdf,727139/juiz-diz-que-medium-
joao-de-deus-chefiava-quadrilha.shtml  
 
12 https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/12/21/joao-de-deus-vitimas-tinham-de-9-a-67-anos-43-dos-
crimes-prescreveu.htm  
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por centenas de mulheres. Atrizes, produtoras e modelos decidiram colocar fim às décadas de silenciamento 

sobre os infindáveis abusos e assédios praticados por ele. A extensão das denúncias foi gigantesca e deu 

origem ao conhecido movimento #metoo13. 

O silenciamento coletivo, portanto, aparece como sistêmico e padronizado em todos esses casos. O 

segredo de um pacto válido entre uns que isola a verdade de outros é a condição de manutenção de um circuito 

cruel que se perpetua, tal como demonstra a história real do premiado filme Spotlight14. Com mestria, o filme 

prova que a crueldade se realiza atrelada à um sistema organizado que faz do tamponamento da verdade um 

protocolo. Neste caso, uma investigação jornalística descobriu que a Arquidiocese de Boston adotou uma rede 

de procedimentos internos para acobertar e abafar as denúncias dos inúmeros casos de abusos sexuais 

cometidos pelos padres contra muitas gerações de crianças. Mais uma vez, quase 20 anos de silêncio se 

passaram até que um enxame de denúncias anônimas ganhou as manchetes dos jornais. 

A mesma ligação entre silêncio, segredo e crueldade também ficou evidente no Holocausto. O pacto 

de silêncio entre os soldados nazistas foi condição determinante para que Hitler executasse milhares de judeus 

nos campos de concentração. A verdade do extermínio em massa ficou oculta da Cruz Vermelha até o fim da 

Guerra. Os soldados alemães eram proibidos de comentar até entre eles sobre o destino dos prisioneiros. O 

segredo do extermínio em massa era sustentado até o último minuto de existência dos judeus quando eram 

encaminhados ao suposto local do banho que, na verdade, era a hora da morte nas câmaras de gás. 

  Se a extensão do segredo incide de forma histórica, sistêmica e atemporal, provavelmente não 

estamos no campo da singularidade, mas sim de um componente estrutural da crueldade. Os episódios cujos 

roteiros se repetem de modo reiterado indicam que o traço de silenciamento presente não é particular, mas sim 

um universal da crueldade. Para toda crueldade há ao menos um silenciamento.  

A relação entre silenciamento e crueldade merece ser melhor explorada pelos estudos em psicanálise. 

Entretanto, seria possível conceber traços individuais de silenciamento dissociados de uma experiência cruel?  

Se para toda crueldade há ao menos um silenciamento, resta-nos saber se para todo silenciamento há 

ao menos uma crueldade vivida. O silêncio e a passividade, enquanto componentes de caráter, talvez poderiam 

ser compreendidos de modo isolado, desvinculados de qualquer experiência de cruel. Dito de outra forma, a 

relação entre crueldade, silêncio e passividade seria contingente ou necessária?  

                                                           
13 https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Me_Too  
 
14 Spotlight: Segredos Revelados (2015). Dirigido por Tom McCarthy e escrito por Josh Singer. Oscar de melhor filme em 2016.  
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Destaca-se que o silêncio em questão nas cenas de crueldade é mais próximo da ideia de uma 

passividade imposta do que da ausência de fala. Não se trata aqui do sujeito calado ou obediente, mas sim de 

uma subjetividade impedida de dirigir sua demanda ao mundo15. O silenciamento das vítimas na cena cruel 

presente nos muitos episódios relatados é um fenômeno próximo da voz passiva, tal como existe na gramática 

da língua portuguesa. A voz passiva é aquela na qual o sujeito é objeto da ação do verbo e não sujeito dele. 

As vítimas de João de Deus, de Harvey Weinstein, dos padres de Boston não eram silenciosas ou obedientes, 

mas sim encontravam-se impedidas de endereçar sua demanda de socorro a um Outro suposto em condição 

de ouvir a verdade da cena e dar o devido destino a ela.  

Na voz passiva o sujeito jamais aparecerá como agente da oração. O silenciamento herdado pela vítima 

no circuito da crueldade não é, portanto, obra da inibição, mas sim uma impossibilidade de apropriar-se como 

voz ativa. Na cena cruel, o sujeito capturado não conduz o verbo, é conduzido por ele. 

Entretanto, para além das mencionadas esferas onde houve a real constatação de episódios cruéis, 

quando olhados de modo avulso, a passividade e o silenciamento chamam atenção por engendrar certos 

fracassos no laço social. Clinicamente, na forte presença do traço de passividade constata-se uma falência na 

articulação entre desejo e demanda estabelecida pelo sujeito. O circuito entre demanda e desejo foi 

formalizado enquanto um grafo de vetores no ensino lacaniano no Seminário, livro 5: As formações do 

inconsciente. (Lacan,1957/58) 

 

II 

Demando-te que sejas tudo  

 

Através da formalização do Grafo do Desejo (1957/58), Jacques Lacan demonstra que jamais um 

desejo é veiculado no laço social desprovido de certas articulações em relação à demanda e à fantasia. O desejo 

só é transmissível desde que seja lido na condição de um circuito que originalmente foi atravessado pela 

demanda do Outro e incide de forma determinante sobre o sujeito:  

Assim, o circuito mostra, desde a origem, funcionar em dois planos, o plano simbólico 

e o plano imaginário. Por um lado a relação com o objeto primordial, a mãe, o Outro 

como lugar onde se situa a possibilidade de articular a necessidade no significante. Por 

outro lado, a imagem do pequeno outro, a minúsculo, onde o sujeito tem uma espécie 

                                                           
15 A relação entre crueldade materna e passividade foi desenvolvida no texto: 
GROSSO, Fabiana de Mattos (2019). Indiferença materna e crueldade: a passividade em questão. Instituto Vox de Pesquisa em 
Psicanálise. Setembro, 2019. Disponível em: https://voxinstituto.com.br/biblioteca-instituto-vox/   
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de vínculo consigo mesmo, com uma imagem que representa a linha de sua realização 

– imaginária, é claro. (Lacan, 1957/58, p. 474) 

 

No grafo, supõe-se a mãe como lugar primordial (A) para a inauguração de tal circuito junto à criança. 

O bebê que chega ao mundo não obedece apenas aos signos do desejo materno, mas sim responde ao lugar 

simbólico que denota como o desejo materno se articula à lei do pai, lei de interdição. É interditado à mãe que 

faça de seu bebê um objeto fetiche a serviço de caprichos incomunicáveis. Entretanto, o desejo materno 

genericamente demanda que o bebê seja tudo aquilo que lhe falta, que ocupe em sua fantasia o lugar de um 

objeto potente o suficiente para cicatrizar as fissuras de sua incompletude.  

Desde a perspectiva da criança, sua imagem egoica é construída obrigando-se a preencher o ponto que 

falta à mãe. Esta operação lógica instaura na criança uma posição regulada pelo lugar de objeto que ocupa na 

fantasia materna ($◊a).  É desde esta fantasia que o sujeito irá replicar sua demanda ao Outro. A fantasia atua 

como uma janela através da qual a relação com o mundo é estabelecida. 

O grafo inscreve que o desejo é regulado a partir da fantasia, assim formulada de 

maneira homóloga ao que acontece com o eu em relação à imagem do corpo, exceto 

que ela continua a marcar a inversão dos desconhecimentos em que se fundamentam, 

respectivamente, um e outro. Assim, se fecha a via imaginária por onde na análise 

devo advir, lá onde s´tava [ lá où s´était] o inconsciente. (Lacan, 1960, p. 831) 

 

Entretanto, para que o bebê consiga se articular como objeto na fantasia do Outro, trata-se de uma 

longa construção psíquica que para algumas crianças consome a totalidade da primeira infância, afirma a 

autora Silvia Amigo16: “Para montar a fantasia, para escrever a fantasia, necessita-se da estrutura do Outro e 

das contingências do sujeito em relação ao Outro. Leva muito tempo de vida para essa construção (2007, p. 

22)”. 

No ensino lacaniano, a temporalidade lógica de construção de uma fantasia é comparada à montagem 

do quadro A condição humana, de René Magritte17.  No quadro, existe uma janela, há uma paisagem fora da 

janela e existe uma tela pintada sobre um tripé que mimetiza a paisagem fora da janela. A pintura substitui o 

lugar da paisagem real. É como pintura do desejo do Outro que o bebê vê a si mesmo – esta é a tese lacaniana 

nomeada Estádio do Espelho (1949). Trata-se de um operação da constituição do eu através da imagem de si 

vista no olhar do Outro. 

                                                           
16 AMIGO, Silvia. Clínica dos fracassos da fantasia (1998). Prólogo de Héctor Yankelevich. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 
2007. 
 
17 A condição humana. René Magritte, 1933. National Gallery of Art, EUA. 
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Na leitura de Silvia Amigo, a tela de Magritte revela que a fantasia é composta por três níveis de 

montagem. Há um primeiro tempo de expulsão do real por incorporação da linguagem, trata-se da expulsão 

da paisagem real para possibilitar a entrada da paisagem na tela. Há um segundo tempo que é a formação da 

moldura. E, por fim, um terceiro tempo para supor um objeto dentro da moldura: “É imprescindível poder 

imaginarizar um objeto dentro da moldura para completar a fantasia”, afirma a autora (Amigo, 2007, p. 26). 

Entretanto nem sempre a relação mãe-bebê carrega os elementos necessários para completar com 

sucesso os três tempos de montagem da fantasia. Dependendo das condições simbólicas e imaginárias 

presentes, o lugar de objeto de completude fica inviabilizado e produz consequências na assimilação da 

linguagem pela criança; afinal, são as palavras que veiculam ao bebê qual imagem ele deve reproduzir na tela 

de sua fantasia. 

 

 

III 

Nada demando, pois tudo tenho 

 

Lacan, no Seminário 1: Os escritos técnicos de Freud18 nomeia o primeiro momento inaugural de 

expulsão do real para a entrada do simbólico de momento de introjeção da palavra. Entretanto, para a palavra 

ser usada de modo a convocar o Outro, ela precisa ser localizada no interior de um sistema de códigos. Tal 

convocação é chamada de dimensão do apelo. Segundo a interpretação lacaniana, a psicose do menino Dick 

– analisado por Melaine Klein – reside numa disfunção da função do apelo. Dick fala, mas nada transmite, 

sua fala não convoca uma resposta, pois não endereça suas palavras ao Outro.  

Estamos com Dick ao nível do apelo. O apelo toma o seu valor no interior do sistema 

já adquirido da linguagem. Ora, o que se trata é que essa criança não emite nenhum 

apelo. O sistema pelo qual o sujeito vem se situar na linguagem é interrompido ao 

nível da palavra. Não são a mesma coisa, a linguagem e a palavra – essa criança é, até 

certo nível, mestre da linguagem, mas ela não fala. É um sujeito que está aí e que 

literalmente não responde. A palavra não chegou a ele. A linguagem não envolveu seu 

sistema imaginário cujo registro é excessivamente curto. Para ele, real e imaginário 

são equivalentes (Lacan, 1953/54, p. 102) 

 

                                                           
18 Lacan, Jaques. O Seminário, livro 1: Os escritos técnicos de Freud (1953-54). Trad. Betty Milan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1986. 
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Em síntese, se Dick estivesse diante do quadro de Magritte, a janela, a paisagem fora da janela e a tela 

pintada seriam todos a mesma coisa. Real, imaginário e simbólico se confundem em sua psicose. Segundo a 

leitura de Jacques Lacan, a relação de Dick com a mãe era marcada pela ‘falta da falta’. Na relação materna, 

ela tudo sabia sobre o filho e nada lhe faltava. Diante de uma posição materna de completude absoluta como 

poderia Dick situar-se como objeto de desejo que falta à mãe? No mundo simbólico da criança não havia 

indícios de um objeto perdido diante do qual poderia se imaginarizar.  

Dick, portanto, usava as palavras de modo aleatório, fora de um endereçamento ao Outro. Para Lacan, 

as variadas interpretações de Melaine Klein construíram um “enxerto”, introduziram na criança uma mimeses 

da função do apelo e seu chamado começou a ser endereçado à babá: 

Perguntem-se o que representa o apelo no campo da palavra. Pois bem, é a 

possibilidade de recusa. Eu digo a possibilidade. O apelo não implica a recusa, ele não 

implica a dicotomia, a repartição. Mas vocês podem constatar que é no momento em 

que se produz o apelo que se estabelecem no sujeito as relações de dependência. Ele 

acolherá a partir de então sua babá com os braços abertos (...). A dependência virá em 

seguida (Lacan, 1953/54, p. 105). 

 

Trata-se de uma mimética do apelo, por isso, Dick se posiciona aquém da demanda. Se nada falta à 

mãe, então, não há enigma. A pergunta da criança sobre o desejo materno - “Que vuoi?” - não se concretiza. 

A psicose em questão atesta o fracasso estrutural do estabelecimento do circuito da demanda. Dick não tem 

condições estruturais de formalizar uma demanda ao mundo, pois a ele nada foi demandado.  

Uma posição materna que ‘nada demanda’ deve, entretanto, ser radicalmente diferenciada da posição 

materna que demanda que seu bebê não lhe demande. Tal tipo de demanda dirigida à criança geralmente 

comparece na relação quando o desejo materno está marcado, por contingência ou estrutura, por um certo 

fascínio ao objeto morto. Eis aí o traço diferencial que marca o desejo de uma mãe que se encontra mergulhada 

num luto ou reside cronicamente na melancolia. No texto Luto e Melancolia (1917)19, Freud elabora a proposta 

de que na operação do luto a sombra do objeto morto recai sobre o eu do sujeito. O desejo do sujeito enlutado 

é nublado enquanto a sombra do morto residir sobre ele. A diferença fundamental para com a melancolia é a 

permanência continuada desta condição. Ou seja, no luto a sombra do objeto é transitória, na melancolia há 

um eu em eterno estado de sombreamento pelo objeto morto, traço que irá marcar o modo indelével como o 

melancólico dirige seu desejo aos objetos em suas relações. 

 

                                                           
19 FREUD, Sigmund. Luto e Melancolia (1917[1915]). In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996 
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IV 

Demando-te que sejas morto  

 

Quando o lugar primordial (A) está marcado pela melancolia, todos os significantes emitidos apontam 

para uma única significação: a morte. Do tesouro dos significantes até a vetorização que implica na operação 

de significação, ambos situam o primeiro patamar do Grafo do Desejo, tal como afirma Lacan (1960):  

O outro, conotado por s (A) é o que se pode chamar de ‘pontuação’, onde a significação 

se constitui como produto acabado. Observe-se a dissimetria entre um que é um local 

(mais um lugar do que espaço) e o outro que é um momento, (mais uma escansão do 

que duração). (Lacan, 1960, p. 820)   

 

Caso a significação seja única – a morte – promove-se um colapso na dupla troca da demanda entre 

mãe e bebê. Na melancolia, o único objeto de desejo imaginarizado a ser colocado dentro da moldura do 

quadro só pode ser um objeto morto. Que a criança ocupe o lugar de objeto morto para a mãe é a condição de 

ser amado por ela. Afinal, seu olhar está fascinado pelo ponto inerte, enquanto objeto perdido de sua fantasia.  

Encurralada a forjar sua imagem como moldada à semelhança do inanimado, a criança possui 

condições estruturais para erigir sua demanda, mas se vê impedida de realizá-la, afinal, está inserida no circuito 

do Outro como um não-vivo. Quando o luto e a melancolia marcam o desejo originário materno imprimem, 

portanto, condições de falências da demanda na relação do bebê com os demais objetos no mundo.  

A diferença entre o desejo materno atravessado pelo luto em oposição àquele marcado pela melancolia 

se dá pelo fato de que na segunda condição o objeto morto é a “única” significação possível, ao passo que no 

luto tal significação pela captura da morte é transitória. Em ambas, entretanto, a voz passiva é imposta à 

criança como condição unívoca que lhe permite ocupar o lugar desejado pela mãe. Com tais coordenadas 

simbólicas que definem o lugar de existência do sujeito para o Outro, a passividade tende a moldar o caráter 

das relações desses sujeitos com o mundo. Tal como visto anteriormente, a passividade não é a obediência, 

mas sim a impossibilidade de endereçar sua demanda. Quem ocupa a função de morto está impedido de 

demandar, impedido portanto de veicular seu desejo no laço social.  

O sujeito está vivo, mas responde como inerte ao próprio desejo, tal como na paradoxal situação 

encontrada por todos aqueles capturados na teia da crueldade (Sanches, 2019). Para Jacques Hassoum20 

veicular a significação da morte como unívoca para todas as relações de objeto é uma das maiores expressões 

                                                           
20 HASSOUN, Jacques. A Crueldade Melancólica (1995). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 
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da crueldade na melancolia. De acordo com a tese do autor, a demanda de um melancólico dirigida àqueles 

que o cercam é devastadora e possui efeitos nefastos na subjetividade daquele que se mantém ali conectado. 

O melancólico pede que compartilhemos do voto de morte e não da vida. Para a melancolia, viver com desejo 

não é uma operação autorizada. A expressão da crueldade aparece em sua forma mais originária nesse voto 

de morte veiculado como condição de desejo.  

 

Considerações finais 

O desejo materno que aponta ao bebê a morte como significado primeiro da vida engendra a 

passividade e o silenciamento como modalidade padrão de relação de objeto daqueles que foram marcados na 

origem por esse voto. Reitera-se, portanto, novamente a relação intrínseca entre crueldade, passividade e 

silenciamento, agora desde o ângulo do laço primevo da criança com o mundo em ocasiões nas quais 

determinadas condições patológicas comparecem no desejo materno.    

Tanto a perspectiva do laço social marcado pelo silenciamento coletivo quanto a teoria da constituição 

subjetiva (na qual a passividade e o silenciamento emergem como traços determinantes das relações de objeto) 

parece reiterar-se a tese de que crueldade, passividade e silenciamento portam uma relação indissociável, mais 

necessária do que contingente. Em suma, a clínica da passividade e do silenciamento emerge como um 

possível desdobramento dos estudos em crueldade.  
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