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Certa vez, em um bate-papo de grupo do whatsapp2 surgiu 

a conversa de que um psicanalista não deveria se posicionar 

politicamente. Que espanto eu tive, e pensei: “Como poderia um 

psicanalista ser indiferente aos acontecimentos políticos do seu 

país?” Logo após, nesse mesmo grupo do whatsapp, ocorreu um 

direcionamento para um vídeo no youtube3 de um psicanalista 

tratando de abordar o assunto “psicanálise sem doutrinação”. 

Aquilo se aproximava muito mais da falácia do projeto Escola 

sem Partido4 do que qualquer outra coisa. É como se os 

psicanalistas não devessem pensar e nem articular temas como 

raça, etnia, gênero, arte e política, a partir do pressuposto de 

alguma neutralidade, e da psicanálise como um saber teórico e 

clínico restrito às neuroses (BARBIERI, 2017). É como se a 

psicanálise não tivesse nada a dizer sobre outros assuntos e 

temáticas que saíssem do foco clínico e técnico. A questão é que 
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o território da política assim como o da arte, entre outros, não 

escapam à possibilidade de uma leitura psicanalítica, pois a 

psicanálise por si só é essencialmente política, se tomamos como 

referências primordiais Sigmund Freud e Jacques Lacan. 

Segundo Barbieri (2017) “a política já foi tratada com 

algum pudor pelos psicanalistas” (p. 89), como algo de outra 

alçada, no sentido de uma abstenção quanto a pensar ou mesmo 

participar de forma ativa de discussões neste âmbito. Será que 

ainda resta algo desse pudor dentro das Escolas de Psicanálise? 

O ato de todo psicanalista configura-se em ocupar o lugar 

do objeto a na dimensão transferencial, o que não o impede de 

convocar à elaboração sobre as questões ideológicas e políticas 

que lhe são apresentadas no decorrer do fazer clínico. A 

psicanálise e seu percurso subversivo acompanha as mudanças do 

seu tempo histórico junto com a humanidade, assim como os 

analistas são convocados a refletir sobre as conjunturas atuais e ir 

além do que a clínica vem acolhendo. Deste modo, o analista deve 

situar o lugar que ocupa no laço social e os efeitos que integram 

seu ato, na clínica, na Escola e na pólis. Se tomamos que a 

formação em psicanálise é a formação do inconsciente, e a partir 

de Jacques Lacan que o inconsciente é a política, não há como 

sustentar uma relação de “distância e suposta neutralidade” dos 

psicanalistas em termos de política, se a própria psicanálise traz a 
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descoberta política em seu seio. “Ser falante é ser político”, 

afirma Barbieri (2017, p. 1). 

Freud nunca tratou em seus trabalhos de forma específica 

sobre a política propriamente dita:  

[...] embora sua preocupação com a política do seu 

tempo esteja por toda parte em sua 

correspondência e na obra publicada – 

particularmente em O mal-estar na civilização, 

escrito durante a Grande Depressão de 1929. Há 

nessa obra interessantes subsídios para uma 

reflexão teórica sobre a ação política 

(GOLDENBERG, 2006, p. 12). 

Assim, como escreve Goldenberg (2006), a esfera política 

faz-se presente nos escritos freudianos, mesmo que de maneira 

não direta, como na Carta a Einstein Por que a guerra? (1932), 

no texto clássico O futuro de uma ilusão (1927), além do texto 

citado acima sobre o mal-estar na cultura. Neste sentido, Freud 

não pode ser considerado apolítico como faz Joan Riviere que, 

segundo Jones, acusa-o de ficar em cima do muro em uma 

discussão política, “nem fascista, nem progressista, [...] nem 

preto, nem branco” (GOLDENBERG, 2015, p. 1). A resposta de 

Freud é precisa ao concordar e afirmar que é isso mesmo, nem 

preto nem branco, temos que ser da cor da carne, afirma 

Goldenberg (2015). O autor acredita que essa resposta de Freud 

quer dizer “sem pele”, ou seja, esfolado. Esfolado pela guerra 

mundial e pelo avanço sem medida do totalitarismo, e que nesse 
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sentido ser da cor da carne significaria ser “humanista”, que não 

é o mesmo que ser neutro. Assim, Freud não é apolítico. 

No texto Sobre a indiferença dos psicanalistas em matéria 

de política Goldenberg (2015) escreve sobre a incitação de Lacan 

(1965/1998) aos seus alunos quando questiona “Quem dentre 

vocês vai nos escrever um ensaio, digno de Lamennais, sobre a 

indiferença em matéria de política?” (p. 872). Segundo o autor, 

surpreende o fato de Lacan provocar seus alunos à leitura de um 

católico que “[...] defende a fé contra os ideais anticlericais da 

Revolução Francesa” (p. 2), sendo seus alunos leitores de Marx, 

Sartre, Freud e, simpáticos ou engajados ao ateísmo ou ao 

laicismo daquele tempo. O autor ao qual Lacan se refere escreveu 

um livro em 1817 que tem como título Ensaio sobre a indiferença 

em matéria de religião, considerada em suas relações com a 

ordem política e civil.  

A indiferença, para Lamennais, é um sintoma da 

modernidade que joga o homem no desespero 

solitário, originado numa dúvida cética sem 

remédio, talvez como prolongação indevida do 

gesto inaugural de Descartes. A ideia do livre 

arbítrio, entendido como falta de determinação, 

como poder fazer o que for, a partir de uma 

vontade autônoma, é aquilo contra o que o teólogo 

argumenta, propondo algo assim como uma 

“fatalidade da fé” (GOLDENBERG, 2015, p. 3). 

O autor recomendado por Lacan (1965/1998) defende a 

“religião como o alicerce da humanidade do homem” de forma a 

servir de sustentação para o tecido social (GOLDENBERG, 2015, 
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p. 2). Para Goldenberg (2015) a indicação de Lacan pressupõe 

uma certa ironia e um gesto político no ponto em que os ideais 

individualistas parecem existir nos auditórios de seus seminários.  

A proposição lacaniana “O inconsciente é a política” é 

pensada a partir da fórmula “o inconsciente é o discurso do 

Outro”, o que significa ser impossível sermos indiferentes ao 

discurso do Outro, pois somos determinados pelo inconsciente 

(GOLDENBERG, 2015).  

Na medida em que o inconsciente é o discurso do 

Outro, a política está inexoravelmente articulada 

ao laço social que se produz e se orienta no âmbito 

do discurso, que precede e acolhe o sujeito e os 

gozos que restam e participam de nossos 

compromissos sintomáticos. Diria que ‘nos 

tornamos’ políticos, assim como ‘nos tornamos’ 

psicanalistas, pois a partir de uma experiência 

com o Real, elaboramos uma resposta a respeito 

do que fazer com nossos os impossíveis 

(BARBIERI, 2017, p. 90). 

 Os impossíveis se apresentam sempre considerando a 

determinação do sujeito pelo Outro, sendo este discurso do Outro 

o inconsciente. Se “o inconsciente é a política”, não há como 

pensar em um distanciamento entre psicanálise e política. Lacan 

demonstra gestos políticos ao recomendar a leitura e produção a 

partir da interrogação sobre a indiferença, assim como quando 

inaugura o movimento subversivo ao lançar a importância da 
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releitura freudiana, denunciando as limitações e impasses da 

tradicional IPA5.  

 Se somos “da cor da carne”, ou seja, esfolados, sem pele, 

e essencialmente humanos, somos convocados a pensar o mundo, 

a história, as guerras, e seus efeitos. Na carta Por que a guerra? 

(1932) Freud responde à Einstein sobre a questão da possibilidade 

de evitação de que as guerras ocorram. Freud (1932) escreveu 

enfatizando que a violência é empregada pelos homens quando há 

conflito de interesses. Ele utiliza o termo “violência” em 

substituição à “poder”. Ainda acrescenta que “[...] as leis são 

feitas por e para os que dominam, reservando poucos direitos para 

os dominados” (p. 422).  Freud introduz uma reflexão no escrito 

quando pensa na alternativa de prevenção da guerra: 

Uma segura prevenção da guerra é possível 

apenas se os homens se unirem na instituição de 

um poder central, ao qual seja transferida a 

decisão em todos os conflitos de interesses. 

Claramente, isso envolve duas exigências 

diversas: que seja criada uma tal instância 

superior e que lhe seja dado o poderio necessário. 

De nada valeria apenas uma dessas coisas (1932, 

p. 424). 

Considerando o alcance político da obra freudiana e suas 

consequências ideológicas para a produção da vida em sociedade, 

não há como se abster dos questionamentos e intervenções nos 
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modos de entendimento dos processos políticos e sociais aos 

quais fazemos parte. Partindo do pressuposto freudiano de que 

“devemos ser da cor da carne”, a “humanidade” que deveria ser 

inerente à todos os humanos parece não ser constituinte de alguns 

discursos políticos que, maquiados e trabalhados midiaticamente, 

funcionam no processo de interpelação ideológica. Em O futuro 

de uma ilusão Freud (1927) aponta para a relação de classes 

existente na cultura, delineando os aportes políticos das relações 

de poder: 

Há incontáveis pessoas civilizadas que se recusam 

a cometer assassinato ou praticar incesto, mas que 

não se negam a satisfazer sua avareza, seus 

impulsos agressivos ou seus desejos sexuais e que 

não hesitam em prejudicar outras pessoas por 

meio da mentira, da fraude e da calúnia, desde que 

possam permanecer impunes; isso, 

indubitavelmente, foi sempre assim através de 

muitas épocas da civilização. Se nos voltarmos 

para as restrições que só se aplicam a certas 

classes da sociedade, encontraremos um estado de 

coisas que é flagrante e que sempre foi 

reconhecido. É de esperar que essas classes 

subprivilegiadas invejem os privilégios das 

favorecidas e façam tudo o que podem para se 

liberar de seu próprio excesso de privação. Onde 

isso não for possível, uma permanente parcela de 

descontentamento persistirá dentro da cultura 

interessada, o que pode conduzir a perigosas 

revoltas (FREUD, 1927/2014, p. 238) 

 

Lendo Freud com Marx tomo a leitura da obra O 18 

Brumário de Luís Bonaparte (1852/2008) como uma importante 

fonte para contextualização dessa discussão. Neste livro, Marx 

(1852/2008) constrói uma narrativa sobre uma história do golpe 
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de Estado para o semanário político em Nova York a convite de 

seu amigo Joseph Weydemeyer, que depois tornou-se uma 

publicação mensal, Die Revolution. O autor afirma que: 

Os homens fazem sua própria história, mas não a 

fazem como querem; não a fazem sob 

circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas 

com que se defrontam diretamente, legadas e 

transmitidas pelo passado (1852/2008, p. 19).  

O revolucionário Marx (1852/2008) alavanca a 

possibilidade de pensar que nos períodos de crise os homens 

tomam “emprestado” os gritos de guerra, as roupagens, de forma 

a atualizar um passado. Assim o mesmo escreve que esta 

atualização tem o objetivo de fortalecer novas lutas, tornando 

grande a tarefa de cumprir com o espírito da revolução. 

“Propriedade, família, religião, ordem” é o grito do 

partido que outrora “salvou” a sociedade do socialismo, momento 

histórico-social tão atual em 2018 quanto o foi em 1852.  

Durante as jornadas de junho todas as classes e 

partidos se haviam congregado no partido da 

ordem, contra a classe proletária, considerada 

como o partido da anarquia, do socialismo, do 

comunismo. Tinham “salvado” a sociedade dos 

“inimigos da sociedade”. Tinham dado como 

senhas a seu exército as palavras de ordem da 

velha sociedade – “propriedade, família, religião, 

ordem” – e proclamado aos cruzados da contra-

revolução: “Sob este signo vencerás!” A partir 

desse instante, tão logo um dos numerosos 

partidos que se haviam congregado sob esse signo 

contra os insurretos de junho tenta assenhorear-se 

do campo de batalhas revolucionário em seu 

próprio interesse de classe, sucumbe ante o grito: 



[Digite aqui] 
 

“Propriedade, família, religião, ordem”. A 

sociedade é salva tantas vezes quantas se contrai 

o círculo de seus dominadores e um interesse mais 

exclusivo se impõe ao mais amplo. Toda 

reivindicação, ainda que da mais elementar 

reforma financeira burguesa do liberalismo mais 

corriqueiro, do republicanismo mais formal, da 

democracia mais superficial, é simultaneamente 

castigada como um ‘atentado à sociedade’ e 

estigmatizada como “socialismo” (MARX, 

1852/2008, p. 28). 

 Alguma semelhança com a atualidade brasileira?  

 Segundo Endo (2016) em todos os momentos em que a 

democracia foi seriamente ameaçada por golpes de estado, 

guerras e totalitarismos verificou-se também as invasões de 

direitos e pensamentos, assim como a própria psicanálise entra na 

linha persecutória e de extinção. Autor de vários textos do site 

psicanalisedemocracia.com.br Paulo Cesar Endo escreve que é 

difícil compreender as omissões de psicanalistas e instituições de 

psicanálise com relação ao avanço dos discursos protofacistas, 

assim como surpreende haver tido no período ditatorial aqueles 

que assumiram uma posição de reação e de defesa da democracia, 

desse modo arriscando o nome e a vida. 

 Nesta linha, a violência se instala quando golpes de Estado 

se efetivam, a pulsão de destruição ganha força, e o ataque às 

minorias e aos seus direitos conquistados vira foco, sem dar 

crédito às lutas sociais e àquilo que preserva e garante uma 

sociedade menos desigual e assimétrica, que constitui os 

elementos de uma democracia. A natureza de um projeto efeito 
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de um golpe é a destituição de tudo o que fomenta a luta pela 

equidade, pelos direitos dos excluídos, sem voz, sem-terra, 

indígenas, negros, mulheres, público LGBTQI+, pessoas com 

necessidades especiais, pobres, quilombolas e todos aqueles que 

participam da vida social sem garantias nem dignidade.  

Como tudo, a psicanálise também é ferida 

profundamente quando um golpe se torna 

vitorioso, porque a situação de fala e escuta livre 

é uma condição para que a psicanálise exista. 

Quando isso é coibido seja pela violência física, 

seja pela parcialidade hegemônica no uso dos 

instrumentos jurídicos e comunicacionais de 

massa, instaura-se a hegemonia da palavra. Então, 

o sentido da liberdade da palavra, que inspira a 

associação livre, é destituído e interpretado como 

francamente ameaçador e corrosivo. E sem a 

palavra livre o horizonte fraterno se converte 

então, muito rapidamente, em fratricida (ENDO, 

2016, s/p.) 

 Engana-se então quem pensa que a psicanálise não será 

atingida pelo avanço do discurso conservador e pelo 

engendramento de um governo “protofascista” (SAFATLE, 

2019). A psicanálise pode ser coibida de estabelecer-se na cultura, 

bem como a “liberdade” inerente à associação livre de ideias, 

pessoas e representações estará fadada ao silêncio e à censura, 

como já vem ocorrendo em esferas do público no Brasil de hoje. 

Parece que a ideia central é erradicar pensamentos que sejam 

contrários ou ameaçadores ao estabelecido pela “ordem e 

progresso”. Assim, as instituições de ensino superior públicas são 

atacadas sem nenhum pudor, sendo desmerecidas em sua 
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importância e produção intelectual, bem como os cientistas, 

principalmente os da área das ciências humanas. Neste cenário, 

A psicanálise será, evidentemente, alvo de ataques 

se se tornam hegemônicas as demandas pela cura 

gay; se prosperam as tentativas de caracterizá-la 

como método demorado e ineficaz; se a igreja 

evangélica for determinante na condução das 

políticas de saúde no país; se as consequências 

psíquicas derivadas de crimes de Estado forem 

consideradas desimportantes (ENDO, 2016, s/p.). 

 

 Recentemente, nas eleições dos conselhos de classe da 

Psicologia em agosto de 2019 observou-se uma votação 

expressiva em uma chapa que preconizava como ponto central a 

chamada “cura gay”. Não há como ficar inerte a esse movimento 

e naturalizar esse discurso. Na concordância com o psicanalista 

Paulo Endo (2016) é notório que a frágil democracia brasileira 

está no centro do jogo, e este é o momento que o movimento de 

resistência deve fazer valer sua força, herdada das lutas do 

passado e construída pelas questões do presente. Os psicanalistas 

devem lutar pela democracia já que é somente a partir dela que a 

existência da psicanálise é possível, em sua estrita particularidade 

de se fundar e resistir na cultura, enquanto um discurso e uma 

ética singulares. A própria psicanálise sustenta a possibilidade de 

leitura dos acontecimentos políticos atuais, e por ela mesma que 

uma posição deva ser tomada. O psicanalista na pólis deve 

sustentar a palavra singular na narrativa do reconhecimento do 
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sujeito público, convocar o pluralismo na esfera das experiências 

políticas públicas e sociais. O psicanalista na pólis, para além de 

cidadão, norteia sua posição a partir da ética da psicanálise, 

fomentando o compromisso com a articulação do sujeito do 

inconsciente e o coletivo nos laços sociais.  
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