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RESUMO !
O presente trabalho constitui uma reflexão sobre a violência que endossa a perspectiva 
de trazer (repatriar) o sujeito de volta ao centro da cena (Wierviorka, 2004). O 
enfrentamento do problema não se aloja somente na dimensão institucional e a violência, 
como fenômeno “banalizado”, deve ser enfrentada nas escolas, no trânsito, nas famílias, 
nas relações amorosas, nos consultórios. Parece haver um grande limbo entre o 
imaginário e o simbólico. De um lado, o imaginário de uma sociedade que se representa 
pela violência e dela faz objeto de mídia e de gozo, que produz uma rede de 
representações sociais que legitimam a própria violência como recurso da subjetividade 
para o “sucesso”, no espetáculo da exterioridade pura. De outro lado, um mundo propício 
ao “sintoma perverso”, à clivagem do eu (Dejours, 1986), à “submissão do outro”, enfim, à 
negação da castração. Destinos da pulsão e possibilidades “culturais” de subjetivação 
parecem convergir na normalização da “posição perversa”. De fato, é pertinente pensar, 
com Lacan, na “contaminação do simbólico pelo imaginário. Trata-se da “foraclusão” do 
outro, no sentido de negação da alteridade que engendra a alienação do sujeito em uma 
exterioridade pura ou ofuscante; exterioridade sem interioridade. É como se o sujeito, ao 
se “realizar” como ator, através da violência das pulsões, haverá sido foracluído. Esta 
posição é o passaporte para a hipoteca do desejo no imaginário. !
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FETISHIZATION AND TRIVIALISATION OF VIOLENCE: SUBJECT’S CLEAVAGE AND 

FORECLOSURE !!
ABSTRACT !

  !
The present work constitutes a reflection about violence that endorses the perspective of 
bringing the subject back to the centre of the scene (Wierviorka, 2004). Coping does not 
only encompasses the institutional dimension and the violence as a "triviliased" 
phenomena. It must also include coping in schools, in road traffic, in families, loving 
relationships, and at the clinic. It seems that there is a major limbo between the imaginary 
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and the symbolic. On the one hand, the imaginary of a society that identifies itself with 
violence, and that makes of it an object for the media and pleasure, and that consequently 
produces a network for social representations that legitimate violence itself as a resource 
for subjectivity, for “sucess”, in the spectacle of the pure exteriority. On the other hand, a 
world conducive to the “perverse symptom”, to the cleavage of the self (Dejours, 1986), to 
the "submission of the other”, and ultimately to the negation of castration. Destinations for 
pulsion and cultural possibilities for subjectivity, appear to converge in the normalisation of 
the “perverse position”. In fact, it is pertinent to think as Lacan did, about the 
“contamination of the symbolic by the imaginary”. It is the “foreclosure” of the other, 
meaning the negation of the alterity that engenders the alienation of the subject, as the 
self comes to "realise" him or herself as an actor, throughout the violence of pulsions, 
becoming foreclosed. This position is like a passport for the hosting of desire in the 
imaginary. !
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