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City of God - A brazilian tragedy

Luís Claudio Figueiredo

Resumo: O filme Cidade de Deus é a base para a elaboração psicanalítica da
lógica do inconsciente organizada a partir de uma experiência determinante
de exclusão, de uma recusa. Esta lógica é acompanhada em sua dinâmica e
em seus efeitos – a criação de um buraco negro – e é caracterizada por um
movimento centrípeto não inclusivo que tende a um desdobramento
labiríntico e a um desenlace catastrófico. Esta lógica é apresentada como
caracterizando a dimensão trágica da vida social e política no Brasil. Ao final,
são propostas algumas idéias acerca do que poderia ser uma clínica do social
nestas condições.
Palavras-chave: tragédia; lógica do inconsciente; exclusão; negação; bu-
raco-negro.

Abstract: A psychoanalytical construction made out the analysis of the
film City of God is proposed. The analysis emphasises the tragic aspects
of the unconscious functioning when the experience of exclusion and
negation is prevalent. This logic always moves or tends to move toward a
virtual centre or black hole that is a non-inclusive process. It leads to a
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labyrinthine unfolding and a catastrophic outcome. The film is presented as
a metaphoric picture of Brazil.
Key-words: tragedy; unconscious functioning; exclusion; negation; black-
hole

1 - Sobre o trágico: notas introdutórias.

Ao introduzir uma alusão à tragédia na interpretação da realidade
brasileira que me foi sugerida pelo filme de Fernando Meirelles e Katia
Lund Cidade de Deus, estarei fazendo um recorte preciso em meu tema.
Podemos, certamente, acessar nossa realidade social e psíquica desde
muitos pontos de vista, o que eu mesmo já fiz em outras oportunidades,
focalizando, por exemplo, a dimensão da farsa e da impropriedade em
situações em que tudo “termina em pizza”. (Figueiredo, 1995, 1996, 1999,
2000). No entanto, o trágico vem se impondo a mim, seja para a interpre-
tação da realidade em que vivemos, seja para a própria prática da psica-
nálise nas condições atuais em que, se nem tudo “termina em morte”,
esta possibilidade muitas vezes não está definitivamente descartada. Em
acréscimo, a obra de arte sobre a qual sustentarei meu texto, pareceu-me
de tal forma insistir na experiência da tragédia, que não coloco neste
momento a dimensão do trágico como um ponto de vista entre outros.
Atrevo-me a dizer que será a partir deste ângulo privilegiado que se po-
derão descortinar alguns aspectos fundamentais da experiência brasileira
contemporânea. Indo além, estou inclinado a pensar que, por este viés, a
experiência brasileira, sem nada perder de sua especificidade, faz contato
com o contemporâneo em um plano global.

Cabe esclarecer, de início, que não sou um estudioso da tragédia e
nada de original posso oferecer sobre o tema. No entanto, pude contar,
como base para minhas reflexões, com o primoroso livro de Mauro
Meiches (2000) A travessia do trágico em análise. O que se segue, é o que,
resumidamente, pude aprender com ele, embora tanto a leitura e a orga-
nização dos itens como algumas derivações sejam de minha estrita res-
ponsabilidade. Para abreviar esta parte inicial do trabalho, em que não
posso aspirar a nenhuma novidade, a exposição virá na forma de notas.

1. Os usos vulgares do termo ‘tragédia’, tal como se vê com freqüên-
cia na imprensa, comportam sempre uma alusão ao avassalador,
fora de controle, e catastrófico (Meiches, p. 21);
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2. Em seu sentido próprio, contudo, o trágico nos remete ao avassalador
e catastrófico na condição humana, situações em que o homem não é
só “vítima”, mas também “agente” da catástrofe que o abate;
tipicamente e principalmente, o trágico emerge e incide no âmbito
das relações entre os homens em estreitas alianças, dentro das redes
de parentesco, amizades, vizinhança, etc., no campo , portanto, da
philia (Meiches, p 55);

3. Há, nas situações de tragédia, algo de desproporcional: uma desmedi-
da (hybris) em confronto com a medida; por exemplo, os deuses, as
paixões, a violência dos impulsos e dos afetos em forte tensão e oposição
à razão, à conveniência, à civilidade, às medidas dos homens
civilizados e às leis da pólis (Meiches, p. 43);

4. Este é o campo dos conflitos irredutíveis e irremediáveis em que os
pólos impõem uma ausência de soluções e de formações de compro-
misso (Meiches, p. 31-32), o que encontrou em Göethe uma
formulação lapidar: “Todo trágico se baseia em uma contradição
irreconciliável”, o que lança personagens e espectadores no campo
das ambivalências que não podem ser superadas;

5. A ausência de soluções de compromisso conduz a tragédia no rumo
da fatalidade (Meiches, p. 20); mas não se trata apenas de uma
remissão à morte: a fatalidade emerge da operação de uma lógica
inexorável e implacável que se irradia no espaço e no tempo (ex. o
transgeracional da culpa e da expiação como na saga dos Labdácidas
a qual pertencem nosso famoso Édipo e sua não menos famosa
filha Antígona) e se impõe às ações ultrapassando o controle vo-
luntário e consciente, mas apoiando-se nele; trata-se de uma lógi-
ca que, paradoxalmente, contraria o razoável;

6. Tragados por esta lógica, os “protagonistas” da tragédia reúnem as
dimensões da atividade e da passividade em formas exponenciais,
em que a potência e a impotência se radicalizam e extremam: tudo
depende de sua ação, mas sua ação está submetida a forças, im-
pulsos e constrangimentos que a ultrapassam;

7. No âmbito da tragédia, o “coro” comparece como parte e extra-
parte, representando, como outra figura da potência e da impo-
tência, o cidadão da pólis que contempla, se aterroriza e se apieda
com a experiência trágica que conduz os protagonistas ao aniqui-
lamento (Meiches p. 36);
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8. A tensão entre o desmesurado dos protagonistas e as medidas,
encarnadas no coro, levam a pensar que o trágico seja o lugar de
um “resto” a ou anti-político no seio da pólis; conforme sugere
Nicole Loraux, o trágico é “o que a cidade recusa” e Mauro Meiches
apóia-se nesta autora para nos dizer: “O que o antipolítico aponta
é a possível existência de um inamovível do homem, um lugar
genérico que sempre estará em conflito com as formas de vida em
sociedade. Cada época criaria, pela dinâmica de seu universo cons-
tituinte , esse lugar que de genérico passa a ser específico, configu-
rado por tudo aquilo que ele não é” (Meiches, p. 29-30); tentare-
mos ver neste trabalho, algo que poderia ser mais específico de
nosso país e de nosso tempo;

9. Na medida em que comporta um resto refratário à medida e à
razão, o trágico implica sempre um desafio às explicações; diz
Nicole Loraux – “é preciso desconfiar das explicações sem restos”
 – ao que Mauro Meiches (p. 73) dá o máximo de força e universa-
lidade insistindo na insuficiência das explicações (sociológicas e
psicológicas) que, reducionistas como, por definição, são todas as
explicações, tentam ignorar ou abolir o resto, o que a pólis recusa.
Creio que é justamente este âmbito do recusado e a lógica que, de
forma implacável, o rege que podemos designar de Inconsciente,
antes de todos os mecanismos psicológicos que o constituem;

10. Se deste “objeto” é impossível obtermos um conhecimento explica-
tivo e reducionista, cabe voltarmo-nos para uma outra forma ou
modalidade de conhecimento, o saber trágico (pathei mathos), o
saber do e pelo sofrimento, o saber da paixão e dos afetos em que
afetos e paixões não são apenas objetos, mas vias do saber (cf.
Fédida, 1992, comentando o Hino a Zeus no Agamennon de
Ésquilo); este saber trágico é, segundo Aristóteles, movido pelo
terror (que eu sinto por mim mesmo) e pela piedade (que eu sinto
pelo outro) (Meiches, p. 40, 41, 42);

11. O saber psicanalítico, mesmo que possa eventualmente circular
pelos campos de outros saberes – a história, a antropologia, a soci-
ologia, a filologia e mesmo a psicologia – deveria sustentar-se como
uma elaboração do conhecimento trágico, conservando seu cará-
ter não-explicativo e, principalmente, desconfiando das explica-
ções sem resto; seria esta a única maneira de se manter em contato
com seu “objeto” na medida em que este é, essencialmente, o que
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resiste às razões da pólis; isso confere à psicanálise uma natureza
anti-política, o estatuto de um enclave na ordem civil, o que, como
se verá adiante, pode lhe garantir profundas incidências no plano
da vida coletiva.

2 - Cidade de Deus: da paródia à tragédia - o labiríntico e o catastrófico

De tal modo estamos habituados à Cidade de Deus, bairro pobre,
complexo e violento da Baixada Fluminense que perdemos o paladar para
o sabor da ironia macabra: Cidade de Deus, escrito por santo Agostinho
(413) nos fala da comunidade cristã ideal, em oposição ao mundo secular
e pecador, uma comunidade dos eleitos, separados e santos.

Já a outra, a da Baixada, criada por razões do Estado (as leis da pólis)
foi, originalmente, uma “comunidade” saída da régua e do esquadro, do
cálculo e dos planejamentos urbanísticos que procuravam solucionar os
problemas de habitação de favelados até então residentes em áreas no-
bres do Rio de Janeiro. Este é um reflexo do “Brasil legal”, o que nasce
nos escritórios, se organiza em projetos, leis e decretos, vive dos papéis e
discursos e apenas neles existe. O filme Cidade de Deus nos conduz de
forma incisiva e determinada pelos verdadeiros destinos da cidade plane-
jada, as vicissitudes do “Brasil legal”. Nesta trajetória, a impropriedade
entre os dois “Brasis” (o legal e o real), o que poderia suscitar o riso e
alimentar a farsa, pode também produzir, (com grande intensidade) o
terror e (menos facilmente) a piedade.

Os espaços abertos, padronizados e geométricos da urbanização ini-
cial sofrem a cada passo os efeitos da entropia que os conduzem das su-
perfícies planas e alinhadas ao labiríntico e ao catastrófico. Talvez, toda a
tragédia de Cidade de Deus se expresse, em termos formais e cinemato-
gráficos, por esta subversão e conflagração dos espaços e seus caminhos.

No nível macro, os espaços e os roteiros da “cidade” vão se tornando
tortuosos, estreitos, sujos, degradados. As ruas retilíneas transformam-se
em becos e vielas recurvos. No nível micro, a entropia dos espaços é o
grande tema do episódio “A boca do apê”, que retrata um apartamento
da Cidade de Deus em suas fases sucessivas de degradação e destruição,
à medida em que uma razoável e bem arrumada moradia de classe mé-
dia se transmuta, aos olhos do espectador, em um antro portador das
marcas da violência e do abuso.

O que se impõe em todas as escalas é a imagem do labirinto, este
lugar sem saída (embora cheio de portas e vias), abafado (mesmo que
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tenha janelas), em que nos perdemos e onde a cada canto encontramos as
marcas da passagem do monstro que a qualquer hora nos surgirá à frente,
“o que a cidade recusa”. O labirinto, como imagem do inconsciente e como
espaço da tragédia, bem como a figura mítica que o habita, o Minotauro –
Nêmesis, anjo da vingança, objeto interno persecutório – foram muito bem
trabalhados por James Grotstein, a cujo texto, de inspiração kleiniana e
bioniana, remeto o leitor interessado (Grotstein, 2000).

O que o filme revela e, quase poderíamos dizer, demonstra é a cons-
tituição do labirinto e dos seus monstros minóicos, Minotauros cada vez
mais assustadores que encontram, finalmente, na figura de Zé Pequeno
sua forma cabal.

Mas não se trata apenas da transformação do espaço geométrico da
pólis dos urbanistas, administradores de gabinete e políticos no grande
labirinto concebido pelo grande Dédalos – o Inconsciente – para gerar e
abrigar o Minotauro, “o que a cidade recusa”. De início, o novo bairro da
Baixada, tal como saído da prancheta dos planejadores, é plano e
unidimensional, abrindo-se para os horizontes, estendendo-se na
horizontalidade. Aos poucos, ele ganha relevo, desaparecem os horizon-
tes e começam a aparecer as dobras, as fendas centrais, os desfiladeiros
em que os exilados da pólis circulam livremente, posto que ali
enclausurados: o covil do Diabo (o beco de Exu em que Dadinho é trans-
formado em Zé Pequeno ), o QG de Zé Pequeno, a “rua da guerra final”
em que todas as forças da destruição se encontram e dizimam-se mutua-
mente, o beco da morte de Zé Pequeno em que ele é submetido à extor-
são da polícia e aos tiros da molecada da “Caixa Baixa”, são alguns dos
locais em que as dobras e fendas da Cidade de Deus se deixam entrever,
instalando-nos em um universo claustrofóbico. Aliás, deixando-nos psi-
canaliticamente levar pelas palavras, podemos escutar as ressonâncias da
extorsão que deixa Zé Pequeno encurvado, dobrado e à mercê do que,
vindo de baixo (são crianças que atiram), o derruba: o catastrófico é, lite-
ralmente, o que sofre uma torção (stropho) para baixo (cata). Isso nos
ajuda a contrastar o relevo da Cidade de Deus, lugar do exílio, ao da
Cidade de Deus concebida por santo Agostinho. Em ambas há relevo e
torções, mas na segunda a torção é para o alto, o que se manifesta na
arquitetura das Igrejas que fazem os pescoços dobrarem-se para trás e os
olhos fitarem o altíssimo. Já no relevo torcionário dos labirintos minóicos,
as torções são para baixo, catastróficas na mais pura expressão da pala-
vra. É para baixo, finalmente, que se dirige a câmara de Busca-Pé para
fixar o cadáver perfurado do que era, até então, a personificação do ter-
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ror. Neste momento, contudo, sabemos perfeitamente que o terror não
desapareceu, apenas desceu ainda mais alguns degraus e ramificou-se
nos pequenos moleques da “Caixa Baixa”. Apenas mais um lance na es-
cada abaixo do catastrófico e na proliferação do labiríntico: o monstro,
menor e mais disseminado, torna-se ainda mais inalcançável, ainda mais
imortal.

3 - A tragédia brasileira: a lógica implacável da exclusão – primeiro tempo

A construção do espaço labiríntico e catastrófico, bem como a pro-
dução dos monstros que o habitam nos leva à lógica implacável que aí
opera, a lógica da exclusão.

Em escala micro, o personagem Dadinho – mais tarde virado em
filho de Exu, Zé Pequeno – nos é apresentado como constituído por uma
sobreposição de exclusões: é o menor (no tamanho e na idade), o mais
preto (entre meninos e adolescentes de cor parda e negra ainda é vítima
de preconceito); é o mais feio e, certamente, o mais desamparado e
“desfamiliarizado”: dele não se conhece pai, mãe, irmão, parente, tal como
convém aos personagens ctônicos, filhos da terra, habitantes dos labirin-
tos cavernosos. A superposição de exclusões é muito mais do que uma
fonte recorrente de frustração, uma experiência de “castração” ou uma
mera afronta narcísica: trata-se da humilhação crônica que significa ani-
quilamento.

É como resposta “afirmativa” ao aniquilamento que a consagração
ao mal emerge como a única afirmação possível e é neste contexto que
devemos entender a barganha fáustica que se consuma no beco de Exu
de onde Dadinho, virado em Zé Pequeno, parte para a conquista do po-
der total e para o extermínio em massa. O que se vê então é o mal em
dosagem concentrada (o mal em miniatura) em oposição complementar
às fantasias de onipotência: desde criança, ficamos sabendo, Dadinho que-
ria ser “o dono da Cidade de Deus”.

Talvez neste ponto, pudesse nos ocorrer a questão que, do ponto de
vista da lógica do inconsciente, é uma falsa questão: o que vem primeiro,
a fantasia de onipotência ou a experiência reiterada de exclusão / aniqui-
lamento? Na verdade, esta questão nos levaria a uma tentativa de expli-
car o que não cabe em explicação nenhuma: a relação contraditória e
indissolúvel das fantasias de onipotência com as experiências de exclusão
/aniquilamento sem que se possa jamais colocar estes termos em uma
ordem e em uma hierarquia em que um seja primário e o outro deriva-
do.
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Ainda assim, uma aproximação entre o personagem brasileiro Dadinho
- Zé Pequeno com um dos grande vilões de Shakespeare, Ricardo III, pode
nos ser útil. Na fala de abertura do Drama Histórico Ricardo III, Shakespeare
(1592-3 / 1989) coloca na boca de seu herói das trevas e das cavernas, um
herói cujas intrigas palacianas compõem um verdadeiro labirinto em que se
perdem e são destruídos seus rivais e desafetos, as seguintes palavras:

“Mas eu que não fui talhado para habilidades esportivas nem para corte-
jar um espelho amoroso; que grosseiramente feito... etc. E assim, já que
não posso mostrar-me como amante, para entreter estes belos dias de
galanteria, resolvi portar-me como vilão...”, (Ato I, cena I)

É como se Ricardo justificasse sua vilania e sua incontrolável onipo-
tência maligna em termos de uma experiência insuportável de exclusão.
Mas, sabemos, Ricardo é um cínico e faz da explicação psicológica uma
espécie de álibi. Aliás, de que mais servem as explicações psicológicas? A
lógica do inconsciente é outra e a psicanálise não oferece álibis: a ambição
vinha de antes e a exclusão, que era também primária, apenas ajudava a
transformar uma ambição desmesurada em vilania assumida, em uma
consagração absoluta ao mal. Da mesma forma, a emergência do destino
trágico de Dadinho se dá no ataque à “casa do amor”, o roubo no Motel,
ação que ele concebera, deixando admirados seu colegas mais velhos, e
de que fora excluído humilhantemente. É aí que Dadinho começa a assu-
mir seu destino de anjo negro, anjo exterminador, seu destino de Ricardo
III negro, destruindo de início casais e em seguida tudo que está vivo à
sua volta, incapaz de se adaptar à paz e à festa. Bem mais adiante, em
uma cena pungente em que tenta tirar uma dama para o baile, Zé Peque-
no revela, quase que repetindo os lamentos de Ricardo III, a sua inapti-
dão para a vida cortês, a mesma incapacidade de existir na alegria e na
dança.

Se a exclusão em escala micro se concentra na figura de Dadinho -
Zé Pequeno, em escala macro, ela se generaliza. A Cidade de Deus na
Baixada Fluminense foi desde sempre uma comunidade dos ex-cluídos.
Cabe lembrar que o ex de excluído é o mesmo étimo que comparece nas
palavras e-leito e es-colhido, sempre significando uma separação: entre os
escolhidos e os excluídos a distância é mínima e às vezes inexistente, que
o digam os judeus. Podemos, portanto, reinterpretar as “razões do Esta-
do”: não se tratava tanto de alojar populações carentes, mas de separar o
joio do trigo, despachando o que não presta, não cabe ou enfeia a “Cida-
de Maravilhosa” para os calores verdadeiramente infernais da Baixada.
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Deixava-se o Rio de Janeiro mais bonito e, de quebra, deslocando a popula-
ção trabalhadora para bem longe, criava-se uma forte demanda por transporte
coletivo urbano e interurbano. Estas considerações finais apenas atestam,
mais uma vez, que a questão da “marginalidade” e das “periferias” pode ser
repensada: estas operações de exclusão estão submetidas a uma lógica , nada
têm de acidentais e a exclusão não é, na verdade, disfuncional (cf. Berlink,
1973, para uma convincente demonstração desta tese).

4 - A tragédia brasileira: a lógica implacável da exclusão – segundo
tempo

Mas a exclusão integrada a uma lógica – lógica econômica, política
ou urbanística – ainda pertence ao campo do explicável, o que é justa-
mente a tarefa realizada por Manoel Tosta Berlink no texto acima mencio-
nado. O que nos concerne, ao contrário, é a lógica da exclusão no que faz
contato e constitui o Inconsciente, impondo à racionalidade da pólis uma
derrota e nos convocando para uma outra razão, uma razão avessa a ex-
plicações, refratária, principalmente, às explicações sem resto. Precisa-
mos, assim, sair do plano em que uma lógica – essencialmente política –
gera exclusão, para outra, a da lógica que é instalada pela exclusão ela
mesma. Com este movimento, ao mesmo tempo, deixaremos de ver o
excluído como vítima e objeto integrado para interpretá-lo como resto e
em seu próprio dinamismo.

Neste ponto, nos deparamos com a noção de “buraco negro”, outro
elemento bem trabalhado por James Grotstein (Grotstein, 1999, p. 71-
78).

A esta noção de “buraco negro” já havíamos sido convocados espon-
taneamente ao assistir o desenrolar da tragédia; mas eis que encontra-
mos, nos “Extras” do DVD, uma entrevista com a preparadora de atores
Fátima Toledo. Ao falar de sua dificuldade na composição do persona-
gem Zé Pequeno, ela comenta: “Este homem tem um buraco negro den-
tro de si”. Creio que podemos ir além: este homem é, boa parte do tem-
po, uma perfeita encarnação do buraco negro. O que nos obriga a uma
pequena incursão pela lógica em que o buraco negro comparece como
uma força incontrolável e da qual Grotstein tira um grande partido para
a psicanálise do ódio. Pela via de uma certa “queda” no buraco negro,
sairemos nós também da órbita da racionalidade política.

Trata-se aqui de exclusão, de anulação, de caos e vazio, mas trata-se,
fundamentalmente, da capacidade de sucção, atração e sedução que o
buraco negro exerce. É o que os astrofísicos denominam colapso gravitacional,
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metáfora para uma espécie de voracidade que não é uma fome qualquer,
podendo ser chamada, mais propriamente, de a fome negra do ódio.

Tomemos como base algumas palavras dos astrofísicos:
“Se alguma coisa cai dentro de um buraco negro, perde-se para sempre”
(Pagels, 1985, p. 72)

Ou:
“Quando a estrela se contraiu até certo raio crítico, o campo gravitacional
na sua superfície acabou por tornar-se tão forte que os cones de luz se
encurvam para dentro de modo que a luz já não pode escapar... Portanto, se
a luz já não pode escapar, nada o consegue; tudo é arrastado para trás pelo
campo gravitacional” (Hawkins, 1988, p. 87)

O buraco negro não libera informação: nada se sabe de pessoal so-
bre Dadinho – Zé Pequeno, nem mesmo o “coro”, e nas cenas finais,
próximo ao momento em que ele mesmo é tragado pela morte, Zé Pe-
queno vai se encurvando, fechando-se em si e sobre si mesmo.

Dentro do buraco negro formam-se as singularidades mais impene-
tráveis:

“Deve haver uma singularidade de densidade e curvatura do espaço-tempo
infinitos dentro de um buraco negro... As singularidades produzidas por
colapso gravitacional ocorrem apenas em locais como buracos negros, onde
ficam convenientemente escondidas de vistas exteriores...” (Hawkins, 1988,
p. 88)

O que nos remete, pela via do buraco negro, ao narcisismo de morte
tal como concebido por André Green (Green, 1983). E, retornando bre-
vemente ao original inglês Ricardo III, matriz do carioca Zé Pequeno, lá
encontramos uma síntese acabada deste narcisismo destrutivo e, ao fim e
ao cabo, auto-destrutivo na palavras proferidas no V ato do drama, pró-
ximo ao fim:

“Richard loves Richard. That is, I am I . (Ato V, Cena III) ”.
É o Demônio, em seu covil, em sua afirmação negativa, em uma

paródia, talvez, do “Eu sou o que sou” de Moisés instruído por Elohîm
(Êxodo), reflexo, por seu turno, do impronunciável IHVH, “Aquele que
sempre foi, é e será”. O “isto é, eu sou eu” seria, assim, a versão “negati-
vo-afirmativa” e paródica da afirmação absoluta de IHVH, quando esta,
ao revés, é proferida pelo buraco negro. “Eu sou o anjo que somente
nega” diz Mefistófeles, (Göethe, O Fausto) e todas as “afirmações” de Ricardo
ou Zé Pequeno podem ser traduzidas nestes termos.
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Pois a lógica da exclusão, embora gere o movimento entrópico que conduz
ao desenlace trágico, gera, mesmo assim, seus espaços narcísicos de afirmação
/ negação. Desta forma podemos entender a segmentação do espaço por
intermédio da qual o ódio produtor e produzido pela exclusão poderia ser
parcialmente contido e alguma vida sustentada, embora sempre em condições
de grande precariedade e alienação: os condomínios fechados (e as idealizações
correspondentes) são os perfeitos correlatos do antro, os bairros dormitórios e
“bairros toalete” em que se depositariam os dejetos sociais.

Nesta medida, os estudos do psicanalista kleiniano Donald Meltzer (1992
p. 52, 53, 77-101) sobre a claustrofobia, seja nos espaços psíquicos do indivíduo,
seja nas instituições e no conjunto da sociedade, ganham relevo. O claustrum
com suas dissociações internas, dando lugar a identificações projetivas e
identificações intrusivas bem localizadas, daria uma certa estrutura de
contenção ao buraco negro2.

Segundo Meltzer, há uma espécie de aprisionamento na “cabeça”
com a ilusão de lucidez na falsa tomada de consciência. É possível existir
no confinamento de uma consciência dissociada, contemplando, a uma
certa distância, o horror da exclusão e seus produtos como se quem ob-
serva pensa e sabe não estivesse implicado pela própria exclusão em ter-
mos de uma lucidez impotente. É provável que esta região seja
freqüentemente a sede e ponto de irradiação das chamadas “políticas da
inclusão”, cujo destino e eficácia nascem, portanto, com as cartas
marcadas. É aqui que costuma ser produzido e residir o “saber universi-
tário” e o risco sempre existe de que aí também venha a se inscrever um
certo “saber psicanalítico”.

Meltzer também se refere ao aprisionamento no “departamento do
prazer” – no que ele chama de região genital, mas que corresponderia,
grosso modo, à região da mente que funciona em estado dissociado e sob
o controle do princípio de prazer. Nela tem sua sede, por exemplo, o
consumo químico da felicidade, seja nas toxicomanias, seja na
psiquiatrização como estilo de vida e abolição da dor psíquica. Embora se
trate de prazeres e felicidade, a dimensão da exclusão está aqui presente,
o que faz com que prevaleça uma forte tendência à clandestinidade.

Finalmente, e principalmente, Meltzer refere-se ao aprisionamento
fecal, o que ele descreve como sendo a “vida no reto”. É aqui que o bura-
co negro – o cu – adquire sua fisionomia mais definitiva e, desde este
lugar, exerce seu poder de atração. É aqui que se concentram e adensam os
excluídos por excelência, o ódio em todas as suas modalidades e em todos os
matizes, como a inveja, o ressentimento e o ciúme.
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A lógica da exclusão é uma lógica centrípeta e claustrofóbica. O poder de
atração e sucção do mal concentrado é imperioso. O poder do reto, do covil e
dos desfiladeiros e a fecalização que ele engendra dá uma posição central ao
excluído, ao “marginal” e ao “periférico” invertendo totalmente o sentido
primeiro das palavras e constituindo o que veio a ser reconhecido como o
“poder paralelo”.

No filme são inúmeras as manifestações deste poder de atração exer-
cido pelo excluído.

O personagem Mané Galinha é exemplar da tragicidade clássica em
Cidade de Deus: entra na guerra, que não acha que seja sua, para vingar-se
do estupro da namorada e do assassinato de parentes; vinga-se ampla e
cruelmente, mas, indo além, incorre na desmesura e mata um “inocen-
te”. Finalmente, é morto pelo filho vingativo de sua vítima, quando este
também está à beira da morte por ter entrado em uma guerra que não
era a sua. A roda chama todos para seu centro e não deixa ninguém esca-
par vivo.

Mas também a polícia é atraída para o buraco negro onde se cor-
rompe e confunde com os traficantes. Embora no filme apenas a polícia
compareça como objeto de uma corrupção e de uma mistura com os
habitantes do buraco negro, o poder de atração do excluído se projeta,
como sabemos, sobre toda a sociedade, sobre os representantes da justiça
e sobre os “políticos”, mostrando como “o que a cidade recusa” ganha
força e pode vir a dominar amplos espaços da vida urbana e civil. Por
exemplo, os viciados, provenientes de toda a cidade do Rio de Janeiro e
de todas as classes sociais, “choviam” na Cidade de Deus, como nos in-
forma Busca-Pé em um de seus comentários. No âmbito mais próximo,
as crianças menores e mais pobres (o grupo da Caixa Baixa) vive em esta-
do de fascínio horrorizado pelos bandidos mais velhos e violentos de que
seguem o exemplo. Finalmente, das roupas de marca à alta tecnologia da
destruição, todos os bens da sociedade são atraídos para as cavernas e
labirintos minóicos.

Como contraprova da força centrípeta do mal, sucedem-se os movi-
mentos centrífugos frustrados. O próprio Mané Galinha, antes de ser cap-
turado na órbita centrípeta, ensaia uma malograda carreira de estudante
e trocador de ônibus. Em particular, chamam a atenção os sucessivos
episódios em que alguns casais tentam escapar e são desfeitos: Paraíba e a
mulher desejariam subsistir dentro do loteamento, mas sem se misturarem
à bandidagem. Ela o trai e ele a mata. Cabeleira e Berenice tentam a fuga
para um idílico sítio em que iriam criar galinhas: ele morre assassinado e ela
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se prostitui. Finalmente, Bené e Angélica (ela, Angélica, como o grande
antagonista do anjo negro) ensaiam uma saída da vida de bandido; é na
festa da despedida que ele morre assassinado, num movimento de inclusão
que se frustra. À festa comparece toda a comunidade em suas inúmeras
facetas: a turma do funk, os do samba, os evangélicos, os traficantes etc. Mas
quando é disparado o tiro que – “involuntariamente”, como acontece quando
o inconsciente intervém – mata Bené, cria-se de imediato o buraco negro em
torno do cadáver. A partir daí a guerra se generaliza e o extermínio alcança
proporções inéditas.

Sugiro, para resumir, a seguinte tese: o buraco negro gera movimentos
centrípetos não inclusivos e não integradores, claustrofóbicos e entrópicos vin-
do a produzir o labiríntico e o catastrófico no desenlace trágico.

É deste Brasil que estou falando, mas se pensarmos no terrorismo
palestino, em Bin Laden e Saddam Hussein (que no dia 13 de dezembro
de 2003 foi finalmente encontrado dentro de um minúsculo buraco ne-
gro subterrâneo!), podemos reconhecer esta mesma lógica trágica em
grande escala.

5 - As funções do coro: o testemunho.

Neste momento, cabem algumas poucas palavras sobre a função do
coro, no caso representado pelo proto-jornalista e fotógrafo Busca-Pé, o
narrador que anuncia, previne, esclarece, orienta nossa compreensão.

Como parte e extra-parte da tragédia, cabe-lhe o registro e o contato
com o núcleo trágico – as forças da destruição em marcha – sem interven-
ção no desenrolar da ação dramática. Como costuma ocorrer, é com o
coro que se dá a identificação do espectador. É, certamente, o lugar mais
protegido e, ao mesmo tempo, mais próximo que podemos ocupar, o de
testemunhas da tragédia.

Surge, porém, a questão: qual o estatuto do saber que Busca-Pé nos
propicia e que ele mesmo encarna? Ao contrário do terror e da piedade
do coro trágico, encontramos em Busca-Pé uma posição muito menos
passional, ainda que tão próxima do trágico: seu irmão Marreco é um
dos primeiros assassinados por Dadinho, ele freqüenta as bocas e tam-
bém consome maconha; em acréscimo, morre de medo. Nisso nos lem-
bra certos personagens secundários shakespearianos que, em diálogos
paralelos à trama central, também desempenham tais funções e revelam
tais sentimentos. No entanto, sua evolução, que vai de irmão de um dos
integrantes do Trio Ternura até a posição de fotógrafo, parece marcada pela
condição que acima caracterizamos como a do saber impotente, uma falsa
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tomada de consciência e uma certa ilusão de lucidez, o que o qualificaria,
certamente, para a função de jornalista... Não chega a tanto, permanecendo
impotente, mas muito mais envolvido, por exemplo, do que seus ‘contatos’
no JB. Distingue-se, também, pela capacidade de se manter como uma espécie
de “observador participante” sem se arvorar a intérprete ou professor, o que
é tão comum na posição dos especialistas (o que pode incluir os psicanalistas,
como eu). Isso fica bastante nítido quando se compara a posição de Busca-Pé
com a posição do antropólogo Luiz Eduardo Soares no filme Ônibus 174.
Independentemente de aceitarmos ou rejeitarmos uma interpretação do ato
do ex-menino de rua que seqüestrou o ônibus no Jardim Botânico em termos
de demanda de visibilidade e reconhecimento, o que choca e destitui o filme
e o episódio de sua dimensão realmente trágica são as “explicações sem resto”.
Sociológicas, antropológicas ou psicológicas, explicações sem resto trazem o
trágico “que a cidade recusa” para o campo das razões civis e urbanas. Mes-
mo considerando o caráter de documentário do referido filme, creio que alguns
elementos sociologizantes e psicologizantes apenas tiram a força do que é
mostrado, transformando o filme em uma crônica da violência e da estupidez.

6 - A trans-dimensionalidade da lógica inconsciente e a
demonização

Enquanto as explicações, em qualquer nível que se formulem, im-
põem um certo reducionismo, em que um plano da realidade é explica-
do pelo outro, a lógica do inconsciente, tal como a estamos acompanhan-
do, atravessa os planos sem reduzir um ao outro, sem explicar um pelo
outro, sem sociologismo ou psicologismo. O inconsciente não reside no
indivíduo, no grupo ou na sociedade, circula entre eles e em todos eles
incide. A lógica trágica da exclusão-sucção-destruição (o centrípeto não
inclusivo), o que temos procurado acompanhar como “a tragédia brasi-
leira”, não corresponde a uma entidade, seja individual, coletiva ou soci-
al. É, apenas, uma lógica que atua ‘sem sede própria’. No entanto, ela cria
entidades e, no caso, entidades demoníacas. Falamos da fabricação social
dos demônios (o que já foi denominado de “o mal à brasileira”; Birman et
alii, 1997). O que interessa enfatizar, contudo, é que não se trata do de-
mônio como uma figura de retórica, não se trata da construção social de
representações do demônio, mas de uma demonização substantiva e efetiva.
Criam-se demônios reais e eficazes.

No plano coletivo, a exclusão – sucção produz, por exemplo, a
demonização do “crime organizado” e a efetiva criação e estabelecimento
do “poder paralelo”.
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A exclusão – sucção no plano intersubjetivo produz a demonização do
bandido e seu bando (os anjos do mau, os possessos – os dominados pelo
diabo), a que responde o renascimento da comunidade dos eleitos na forma
das seitas evangélicas, protestantes, carismáticas, etc. No filme, este ingrediente
está pouco explorado, mas comparece na deserção de um dos membros do
trio Ternura, depois do fatídico ataque ao Motel, quando retorna à igreja.

Finalmente, a exclusão – sucção no plano intrapsíquico é o que gera e
institui os demônios interiores, os maus objetos sedutores e persecutórios
que atazanam todos os personagens e, em especial, os mais celerados.
Com estes maus objetos alguns indivíduos – os mais terríveis – identifi-
cam-se plenamente, como era o caso de Dadinho - Zé Pequeno.

A lógica da fabricação dos demônios (não é uma “representação so-
cial” dos demônios, mas uma efetiva ontificação do mal) comporta al-
guns elementos que precisam ser bem identificados:

• a exclusão é correlata à cisão e à defusão pulsional; tomando Bion
como ponto de partida, é fácil ver como a geografia social e psíqui-
ca segmentada do claustrum, tal como cartografada por Meltzer,
corresponde à dissociação entre as três modalidades de vínculos,
amor, ódio e conhecimento, cada qual aprisionado em seu territó-
rio, em sua câmara exclusiva e excludente;

• um dos efeitos mais paradoxais da defusão pulsional – com a deci-
siva dissociação do ódio e o aprisionamento no reto – é que a vora-
cidade negra do ódio tanto produz violência e destruição, como
alimenta os desejos de poder e... de ordem ; esta ordem corresponde
ao fechamento narcísico e à morte; no entanto, há aí uma estraté-
gia, sempre frustrada, de conter a própria destrutividade e a
entropia que ela gera pela via da violência organizada e sádica –
totalitária; ainda que ao fim da história, a desordem prevaleça (os
guris da Caixa Baixa assassinam Zé Pequeno e tomam conta de
favela prenunciando tempos de desordem), o “poder paralelo” é
uma mistura assustadora de ordem, controle e sadismo, o que, no
filme, é muito bem caracterizado no estilo de liderança de Zé Peque-
no e no funcionamento interno e externo de seu bando.

7 - Implicações políticas e clínicas: inclusão, participação, reparação e
arte

Talvez, os “Extras” do DVD Cidade de Deus nos ajudem a fazer um
contraponto à lógica do inconsciente organizada em torno da exclusão
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que não ignore o seu próprio objeto e nos faça retornar ao plano das explicações
sem resto. A “preparação de atores” em todas as suas fases parece ser tão
valiosa quanto o próprio produto, o filme realizado e exibido.

O primeiro aspecto a destacar é o da oportunidade de inclusão, partici-
pação e reparação (Winnicott, 1986 / 96). Uma “política de inclusão” feita à
distância, mesmo que não assuma explicitamente ares assistencialistas, estará
sediada no campo da “ilusão de lucidez e falsa tomada de consciência”
enquanto tratar do excluído como vítima e objeto. Uma política da inclusão
formulada nestas bases não só perpetua – no outro e em si mesma – a exclusão
como, além de ineficaz, corre o risco de cair sob o fascínio do buraco negro e
ser consumida pelo mesmo nada.

O extraordinário na preparação de atores de Cidade de Deus é que,
mais do que atores, criavam-se autores, autores coletivos, autores inspi-
rados uns pelos outros e pelas experiências coletivas de seus locais de
origem e moradia, gerando um plano de participação democrática genuí-
na. O elemento lúdico esteve presente, ao que parece, em todos os mo-
mentos – onde a improvisação sempre prevalecia – estabelecendo as ba-
ses da reparação simbólica. Certamente, nenhum daqueles meninos e
adolescentes extraídos das comunidades pobres do Rio (e finalmente es-
colhidos para o elenco) era uma encarnação do mal tão pura quanto a
figura de Dadinho ou Zé Pequeno, embora muitos tivessem tido alguma
ligação com o tráfico e a bandidagem. No entanto – esta é a hipótese que
está sendo nossa base de argumentação – algo deste aprisionamento na
região fecal existia em todos eles, bem como existe em todos nós.

A questão é: como desmontar a lógica do inconsciente quando ele se
organizou em torno do buraco negro e de seus poderes? Não seria jamais
pela via – ilusória – de uma ‘desmontagem do inconsciente’, propósito
implícito nas “explicações sem resto”. À organização subjetiva mortífera
deve se sobrepor outra, igualmente centrada na lógica do inconsciente,
mas na qual “o que a cidade recusa” possa ter outros destinos. “A traves-
sia do trágico em análise” de que nos fala Mauro Meiches deve, de algu-
ma forma ser transposta para a ação social. O que não é nada fácil, já que
toda ação política é, por natureza, uma reiteração do gesto de exclusão do
que a pólis procura domesticar e abolir. A atuação das ONGs não garante,
certamente, mas talvez crie condições mais favoráveis a uma “política”
do apolítico e do anti-político que não recuse a dimensão do inconsciente
e sua lógica.

A dificuldade de sustentar uma política do anti-político emerge mais
claramente se reconhecermos que uma certa convivência com “o que a
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cidade recusa” inclui a tolerância aos aspectos destrutivos da condição humana.
Não se trata apenas, o que já não seria pouco, de oferecer oportunidades de
sublimação aos desejos, mas também de oferecer oportunidades de destruição.

É nesta medida que a criação artística, tal como sugere Winnicott (1958),
ao comentar a ausência de senso de culpa e de capacidade reparatória em
muitos artistas, pode emergir com um passo significativo ‘além da reparação’.
Na arte, a que os escritos kleinianos de Hanna Segal (1955) atribuem uma
dimensão essencial de reparação simbólica (o que certamente é verdade),
encontramos também algo que comporta a destruição, uma destruição
simbólica. Nesta medida, a atividade criativa não pressupõe um grande
desenvolvimento do senso de culpa e uma grande capacidade de reparação
simbólica, o que parece ser bem o caso de nossos personagens trágicos. Em
casos assim, parece não haver via alguma para a transformação do ódio e
para uma certa integração pulsional, instalando-se a dissociação tal como
acima apontamos. No entanto, a perspectiva de Winnicott (apenas esboçada
em um único parágrafo do texto acima referido) abre uma via alternativa
para os impulsos destrutivos, um novo destino para os demônios, uma via
menos disciplinar e menos ao gosto da cidade, da pólis. Apesar disso, é
também uma via de socialização. Como diz Winnicott, “gente comum e
conduzida pela culpa acha isso perturbador [bewildering]; entretanto, eles [os
artistas] têm uma secreta consideração pela crueldade [a sneaking regard for
ruthlessness] que, de fato, nestas circunstâncias, vai mais longe que o trabalho
dirigido pela culpa” (grifo meu). Esta capacidade da arte trazer o excluído –
na forma, por exemplo, da selvageria e da crueldade – para seu âmbito de
criação é fundamental para a teoria da criatividade Winnicottiana e, creio
eu, para a travessia do trágico que se impõe à vida em sociedade para que ela
não dependa exclusivamente da recusa e da repressão.

Isso, intuitivamente, vem gerando inúmeras iniciativas de levar a arte
ao povo. No entanto, talvez o mais importante seria a criação de condições
para que a arte popular seja feita, vale dizer, não tanto para levar quanto
principalmente para trazer a arte do povo e, em especial, a dos chamados
excluídos a circuitos onde é evidente o funcionamento da instância política.
Que fique bem claro que não se trataria de uma valorização “folclorizante” e
turística, conforme as demandas da pólis, principalmente de uma metrópole
com forte vocação para uma arte “para inglês ver”. Mas uma arte popular
que possa nos deixar “bewildered” talvez venha a ser uma das poucas
possibilidades de acessar os demônios de todas as espécies, interiores, exteriores,
avulsos ou organizados e chamá-los para uma outra lógica, a do inconsciente
como “potência subversiva” (Naffah Neto, 1992), além do político. Há muito
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da crueldade transformada em arte, conforme a sugestão de Winnicott, no
filme de Fernando Meirelles e Kátia Lund.

 Não é uma receita, mas é uma esperança.
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Notas

1. Este texto foi originalmente uma palestra na UNIP e no Círculo Psicanalítico do Rio
de Janeiro. Agradeço a Elisa Cintra pelas discussões sobre o filme e sobre as
idéias para o trabalho e a Mauro Meiches pela leitura cuidadosa e generosa de
uma primeira versão; dele me vieram correções e sugestões de grande impor-
tância para o resultado final. Alfredo Naffah Neto e Marina Vanzolini Figueiredo
também leram e ajudaram na confecção da presente versão.

2. A relação entre o buraco negro e a estrutura claustrofóbica foi desenvolvida por
James Grotstein no texto sobre o labirinto e o Minotauro (Grotstein, 2000).
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