
Revista de Psicologia l 11

Sublimação do resto: a transformação pela arte

“Toda arte se caracteriza por um certo modo de organização em torno do vazio.” - François Regnault
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 RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar, à luz da Psicanálise, o documentário “Lixo Extraordinário”. A partir do filme, nos 
interrogamos sobre a função da arte para promover uma discussão sobre a ética nas relações. Para tal, relacionamos o documentário com 
as temáticas da ética, da sublimação e do capitalismo na sociedade moderna.
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INTRODUÇÃO
“Filmado ao longo de dois anos (agosto de 2007 a maio de 

2009), Lixo Extraordinário acompanha o trabalho do artista plás-
tico Vik Muniz em um dos maiores aterros sanitários do mundo: 
o Jardim Gramacho, na periferia do Rio de Janeiro. Lá, ele fo-
tografa um grupo de catadores de materiais recicláveis, com o 
objetivo inicial de retratá-los. No entanto, o trabalho com esses 
personagens revela a dignidade e o desespero que enfrentam 
quando sugeridos a reimaginar suas vidas fora daquele ambien-
te. A equipe tem acesso a todo o processo e, no final, revela o 
poder transformador da arte e da alquimia do espírito humano”3.

Vik faz uma seleção minuciosa de quais personagens do Jar-
dim Gramacho seriam fotografadas para a realização do trabalho 
artístico. Durante o documentário, o artista nos apresenta Tião, 
Zumbi, Magna, Isis e Suelen, os catadores de material reciclável, 
vulgo “lixo”.

A proposta de Vik foi de fazer com que os retratos desses 
trabalhadores fossem utilizados como moldes para a construção 
da arte que foi montada a partir da utilização do lixo recolhido no 
aterro sanitário. O resultado deste trabalho teve uma repercus-
são internacional, e uma das obras foi vendida e bem avaliada em 
um leilão no Reino Unido.

a SUBlIMaÇÃO
Para Laplanche (1992), sublimação4 é o processo que expli-

ca as criações humanas que não têm relação explícita com um 
outro destino dado à sexualidade. Surge de uma derivação da 
pulsão sexual, uma vez que esta só é sublimada se tiver como 

objetivo não a satisfação imediata, mas a construção de produ-
ções socialmente valorizadas. A arte moderna é um exemplo 
desse tipo de deslocamento, em que a transformação de vários 
objetos é considerada arte, não só a pintura e a escultura com as 
técnicas tradicionais.

Segundo Roudinesco (1998), ao conceituar a sublimação 
em 1905, Sigmund Freud teve como objetivo especificar como 
surgiam as criações artísticas, intelectuais e literárias. O termo 
“sublimação” foi criado para definir, principalmente, o enobreci-
mento dos homens, porém restringia-se aos criadores e artistas. 
Segundo Nasio (1989), a sublimação é um conceito fundamental 
para a psicanálise: 

É a única noção psicanalítica capaz de explicar que obras 
criadas pelo homem – realizações artísticas, científicas 
ou mesmo esportivas -, distantes de qualquer referência 
à vida sexual, sejam produzidas, ainda assim, graças a 
uma força sexual nascida de uma fonte sexual. As raí-
zes e a energia do processo de sublimação, portanto, são 
pulsionalmente sexuais (pré-genitais: orais, anais, fálicas), 
enquanto a conclusão desse processo é uma realização 
não-sexual conforme aos ideais mais consumados de uma 
dada época. [...] O conceito de sublimação responde fun-
damentalmente à necessidade, para a teoria psicanalíti-
ca, de dar conta da origem sexual do impulso criador do 
homem (NASIO, 1989, p.77 -78).

Além dessa conceituação, há um segundo aspecto citado 
por Freud (1976), considerando que a sublimação é, também, 
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uma das defesas do eu que funcionava inversamente à descarga 
completa da pulsão. Sendo assim, a sublimação possui dois vieses 
de pensamento: a sublimação é a forma positiva e elaborada da 
pulsão direcionada à sociedade ou é um mecanismo de defesa 
mediador dos excessos da pulsão.

Nasio (1989) aponta que frente aos excessos do conteúdo 
sexual, à sua descarga direta e total, e ao sofrimento de não-sa-
tisfação que este conteúdo pode causar, o sujeito se protege por 
meio dos mecanismos de defesa associadas às barreiras psíquicas. 
Esses mecanismos podem ser: reversão em seu oposto, retorno 
em direção ao próprio eu, o recalque e a sublimação.

O processo da sublimação consiste em uma mudança de 
alvo, um desvio; aquela pulsão que possui o objetivo de satisfa-
ção sexual é desviada para uma finalidade não-sexual, de forma 
a ser bem vista socialmente, como uma produção das pulsões 
inconscientes. Freud (1914/1986)5 explica que “a sublimação é 
um processo que diz respeito à libido objetal e consiste no fato de 
o instinto se dirigir no sentido de uma finalidade diferente e afas-
tada da finalidade da satisfação sexual”. O autor formula que esse 
processo consiste na obtenção de prazer por meio de atividades 
psíquicas superiores, intelectuais, artísticas, científicas ou ideológi-
cas. É essa mudança de um alvo sexual para um não-sexual tem 
um papel de suma importância para a civilização.

Segundo a teoria psicanalítica de Freud (1905/1986), o me-
canismo da sublimação se torna possível mediante a sexualidade 
infantil. Ao passar pela fase fálica6, a criança constata a diferença 
sexual, ela teoriza sobre o nascimento dos bebês e tem-se ori-
gem o período das pesquisas sexuais infantis, é neste contexto 
que surge a pulsão do saber, explica Cruxên (2004). A criança vai 
usar da energia pulsional, da escopofilia, sublimada no período de 
latência em epistemofilia (amor ao saber). No período de latência, 
a criança evita o corpo para não entrar em contato com qualquer 
conteúdo sexual, sendo assim ela irá mudar o foco da libido como 
uma das maneiras de postergar o contato com o conteúdo sexual. 

Nasio (1989) descreve as duas condições para que haja a su-
blimação. A primeira delas é o que ele chama de “intervenção do 
eu narcísico”; para que seja feita a mudança de alvo do processo, é 
necessário que o sujeito retire a libido investida no objeto sexual, 
fazendo com que ela volte ao próprio sujeito para posteriormente 
ser direcionada a um objeto não-sexual. O narcisismo se faz ne-
cessário na medida em que a libido precisa retornar ao sujeito para 
que haja a troca de alvos, e, consequentemente, a dessexualização. 

A segunda condição descrita pelo autor citado é a necessi-
dade do ideal do eu para dar origem e continuidade ao processo 
da sublimação. O ideal do eu, formado a partir da passagem pelo 
Complexo de Édipo, é o que vai fornecer ao sujeito o ideal da 
cultura e do simbólico, fornecendo referência à subjetivação da 

identificação da criança com o masculino ou feminino de acordo 
com a sociedade vigente. É a partir do Ideal do Eu que surge a 
passagem de uma satisfação sexual para outra intelectual. “Esses 
ideais sociais, interiorizados e inscritos no eu do criador, são parte 
integrante da formação psíquica fundamental que Freud denomina 
de ideal do eu” (NASIO, 1989, p. 86). No entanto, vale lembrar 
que uma vez que é desencadeada a sublimação, o ideal do eu 
deixa de lado o processo por ele iniciado. 

Para Nasio (1989, p.87), Lacan considera que a sublimação 
“eleva o objeto à dignidade da coisa”. Nasio (1989, p. 87) explica 
que a obra da sublimação vai iniciar no observador o mesmo de-
sejo do criador ao construí-la.  

Elevar o objeto narcísico à dignidade da Coisa quer dizer, 
então, que a marca do eu do criador, objetivada na obra 
de arte, abre no outro a dimensão intolerável de um desejo 
de desejo, de um desejo em suspensão, sem nenhum ob-
jeto designado. O objeto imaginário e narcísico, verdadeira 
condensação dos três componentes que são a força pulsio-
nal, o narcisismo do criador e a forma acabada da obra, 
dissolve-se e se dissipa então no vazio da emoção intensa e 
poderosa que suscita no admirador fascinado. 

No documentário, Vik destina ao lixo um lugar sublime. É por 
meio dessa retirada do excesso que, ao mesmo tempo, aponta 
para o objeto de arte, que surge o sujeito e o desejo. Este é jus-
tamente o método do analista e do artista. No documentário, a 
violência é retomada pelo viés da arte, por meio das imagens de 
Sebastião Salgado, Marat, Basquiat etc. A arte subjetiva um pouco a 
violência sem palavras da guerra, da pobreza, das tragédias, do lixo.

O caPITalISMO
O capitalismo é o sistema econômico e social que surgiu na 

Europa entre os séculos XI e XV. Na Baixa Idade Média, o Siste-
ma Feudal entrava em crise devido ao crescimento demográfico, 
o aumento da produção e o nascimento do comércio. Devido à 
tamanha crise, os servos se viam obrigados a fugir dos nobres em 
detrimento à grande exploração por eles sofrida; a consequência 
dessa fuga, somada com a intensificação das atividades comerciais, 
fez surgirem novas cidades, denominadas burgos, que fortificavam 
seus moradores, os burgueses. Com o tempo, esses burgueses 
começaram a acumular capital, formando o que hoje conhece-
mos burguesia.

Marx, um dos principais teóricos da humanidade, desenvol-
veu estudos grandiosos sobre a questão do capitalismo e da classe 
burguesa, construindo conceitos que hoje são essenciais para o 
entendimento dessa temática, como a alienação e o papel da ide-
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ologia no sistema capitalista. Segundo Quintaneiro (2002, p. 47):

A sociedade capitalista baseia-se na ideologia da igualda-
de, cujo parâmetro é o mercado. De um lado, está o tra-
balhador que oferece no mercado sua força de trabalho, do 
outro, o empregador que a adquire por um salário. A idéia 
de equivalência na troca é crucial para a estabilidade da 
sociedade capitalista. Os homens aparecem como iguais 
diante da lei do Estado [...]. Mas, embora o processo de 
venda da força de trabalho por um salário apareça como 
um intercâmbio entre equivalentes, o valor que o traba-
lhador pode produzir durante o tempo que trabalha para 
aquele que o contrata é superior àquele pelo qual vende 
suas capacidades.

Tal conceito de ideologia se relaciona diretamente com o 
conceito de alienação. 

Alienação: [...] ação pela qual um indivíduo, um grupo, uma 
instituição ou uma sociedade se tornam alheios, estranhos, 
enfim, alienados aos resultados ou produtos de sua própria 
atividade, natureza na qual vivem outros seres humanos e 
também a si mesmos. (BOTTOMORE, 1988, P.5)

Em condições de alienação, o trabalho faz com que o cres-
cimento da riqueza objetiva se anteponha à humanização 
(do homem e da natureza), sirva crescentemente como 
meio de exploração (ao transformar-se em capital), e só 
se realize como meio de vida. [...] O propósito último da 
crítica-prática é mostrar o caminho da humanização, a fim 
de que os homens possam assumir a direção da produção, 
orientando-a segundo sua vontade consciente e suas ne-
cessidades e não de acordo com um poder ‘externo’ que 
regule a atividade que caracteriza a espécie. (QUINTA-
NEIRO, 2002, p. 54)

De acordo com Quinet (1999), o capitalismo possui uma po-
lítica liberal, do neo-liberalismo, em que cada um é por si e contra 
todos. Dessa forma, o capitalismo é segregador na medida em 
que é regulado pelo mercado, separando os que têm acesso aos 
produtos da ciência, dos que não têm. 

O discurso capitalista esclarece uma concepção de funcio-
namento social em que o indivíduo se adapta a uma reali-
dade dada. Privilegia não o sujeito, mas o indivíduo consu-
midor que, em sua dimensão de consumido, não encontra 
lugar para o seu pathos (sofrimento), para formular deman-

das, remetido que fica à colagem do objeto da demanda ao 
objeto do consumo. (ROSA, et.al, 2005, p. 39)

O lIXO EXTRaORDINÁRIO
A realidade mostrada no documentário mostra o resultado do 

sistema capitalista dominante no mundo. O Brasil é um país que 
vem crescendo de forma progressiva, mas apresenta uma das prin-
cipais características do capitalismo: a divisão desigual de renda.

O filme “Lixo Extraordinário” apresenta o resto do que é 
consumido pelos que têm, em detrimento dos que não têm. As 
pessoas que trabalham no Jardim Gramacho vivem do resto e 
estão misturadas a esse resto. Essa afirmação pode ser percebida 
na cena em que se mostra o aterro sanitário, à distância. Nesta 
imagem, não se tem a distinção do que é lixo, do que é gente.

Ao se aproximar daqueles trabalhadores, o artista Vik Muniz 
faz a proposta de um trabalho que transforma o resto em arte. Os 
quadros, quando vistos de longe, propiciam ver os retratos que 
foram compostos pelos restos deixados pelos outros. Entretanto, 
não se observa uma identificação das pessoas retratadas com o 
que é produzido por aquele trabalho artístico. Elas não se reco-
nhecem ali, na medida em o trabalho não produz ressonância em 
suas vidas cotidianas. Assim, pergunta-se: Qual o resultado deste 
trabalho? A cozinheira fala deste estranhamento, quando diz que 
o seu retrato vai aonde ela nunca foi. Após o encerramento do 
trabalho, ela voltou a cozinhar para as pessoas que trabalham no 
Jardim Gramacho. O trabalho, a obra de Vik, vira também um 
resto, um retrato na parede.

A sociedade permeada pelo discurso capitalista, de acordo 
com Quinet (1999, p. 4),

ao colocar a mais-valia no lugar da causa do desejo, essa 
sociedade transforma cada um num explorador em poten-
cial de seu semelhante para dele obter um lucro de um 
sobretrabalho não contabilizado.             

Os trabalhadores do Jardim Gramacho denunciam o real 
insuportável que quer ser tamponado pelo discurso capitalista, o 
sujeito da falta, que ali aparece no meio de tantos restos. O ca-
pitalismo trabalha com a ideia de completude, já que preconiza 
a possibilidade do sujeito consumir o que deseja. Portanto, “o 
sistema capitalista incita a produção de um indivíduo, um sujeito 
não dividido, mas fundido com seu objeto, um objeto que se 
pode comprar.” (ROSA, et al., 2005, p. 39).

Assim, a realidade do lixo pode apresentar-se como ameaça-
dora para o narcisismo do sujeito, que terá que se deparar com 
a diferença do outro. Tal realidade adversa poderá reacender a 
angústia de separação, e a ilusão de uma relação em um mundo 
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ideal pode dar lugar ao terror paranóide, conforme afirmado por 
Fagundes (2006, p. 30). 

Diante disso, vemos que o artista apenas convida as pessoas 
que trabalham com o lixo para viverem a experiência sem sabe-
rem que ia acontecer com elas ao final. Ele lhes apresenta algo 
que é valorizado pela sociedade capitalista, a arte, sociedade essa 
que não quer se a ver com os restos que produz. O lixo é algo 
com o que não queremos nos dar, pois é aquilo que as pessoas 
rejeitam. Mas a obra de arte feita com os restos deixados pela 
sociedade de consumo capitalista pode ser valorizada, se o artista 
tiver a sensibilidade, que Vik teve de retirar a imagem bela do lixo.

No Brasil, muitas pessoas vivem no lixo e do lixo, usando-
o como recurso para sobrevivência. Os trabalhadores do Jardim 
Gramacho dão tratamento ao lixo produzido pelos outros, o que 
é de grande importância do ponto de vista ambiental, mas ao 
representarem a divisão socioeconômica existente, são eles os 
excluídos do consumo dos quais vivem dos restos. A questão do 
Brasil é mais social do que econômica, o problema da divisão de 
riquezas é grave, e as pessoas do lixo representam essa desigual-
dade. O documentário traz o lado da construção da obra de arte, 
a sublimação, frente ao real do lixo. 

As obras de arte são valorizadas pelo público, mas os persona-
gens retratados continuam excluídos do consumo capitalista, já que 
fazem parte dos que não têm o capital. Podemos ver aí a violência 
do sistema capitalista e seu discurso, que produz excluídos e alimen-
ta o mercado com essa exclusão do capital e dos bens de consumo. 
A violência desse discurso está na apresentação de uma realidade 
indiscutível, em que a verdade do sujeito deverá passar pela lógica 
do capital e do lucro. As mulheres retratadas no filme citaram por 
diversas vezes que seria melhor trabalhar com o lixo do que se-
rem prostitutas, já que o estudo e melhores chances profissionais 
não pertenciam à gama de escolhas ofertadas a elas, explicitando 
também o modo como a moral da classe média é valorizada no dis-
curso de quem está equiparado ao que é excluído dessa sociedade.

Os discursos que são expostos aos sujeitos do capitalismo 
avançado indicam o modo de laço constituído por uma 
cultura que os empurra violentamente para o gozo, sob a 
forma de consumo, de lucro ou de sofrimento (ROSA, et.al, 
2005, p. 35).

“Na violência o sujeito é colocado em posição de não poder 
obter prazer ou de só buscá-lo como defesa contra a morte” (FA-
GUNDES, 2004, p. 29). Assim, o sujeito é destituído do lugar de 
sujeito desejante, ficando na posição de objeto.

Assim, os trabalhadores poderão se identificar com a posição 
de objeto, de resto, de nada. Mas, o trabalho com a arte propõe 

outra saída: a via da sublimação. O discurso capitalista ao contrário 
deixa de fora o sujeito, o exclui.

No filme, todos os personagens são pessoas simples, com 
nomes de deuses ou nomes pomposos - Zumbi, Magna, Isis e 
Suellen. Devemos pensar na questão do nome como forma de 
elevar a pessoa a uma condição diferente da que ela ocupa na re-
alidade, em que o significante empresta ao sujeito uma identidade, 
uma significação.

A contradição ali aparente é que traz a riqueza do filme: ano-
nimato e identidade acontecendo ao mesmo tempo, a valorização 
de uma profissão não muito valorizada traz identidade para seus 
atores.

Várias questões continuam sem uma resposta apenas. Seria 
apenas uma via sublimatória ou serviria ao sistema? A arte teria 
que ser politizada? E o que seria a “política” da arte? O documen-
tário foi uma via social utilizada para a promoção do artista na 
sociedade ou a intervenção que ele promoveu realmente mudou 
as pessoas? A arte reproduzindo a violência ou reproduzindo o 
sofrimento, ou a arte como intervenção no espaço urbano, na 
comunidade, como nos propôs Vik Muniz, sempre modifica a re-
alidade dos que entram em contato com ela. 

cONclUSÃO
Certamente que as intervenções podem não se constituir 

como saídas sublimatórias para todos, mas a arte pode ser mais 
um recurso para o sujeito lidar com a realidade insuportável, com 
as violências sofridas em diversos níveis e contextos. 

A arte não tem idade, nem cor, nem sexo, nem classe social. 
A arte possibilita que alguém como Vik saia de um lugar hostil 
onde viveu para recriar outras e novas realidades, que nos emo-
cionam e embelezam a tristeza do mundo à nossa volta.
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