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RESUMO 

 

Reis, Leandro Nogueira dos. Política e Psicanálise: a tensão conceitual e suas consequências 

para o campo político. Dissertação de Mestrado, Programa de Mestrado em Psicologia, 

Universidade Federal de São João del Rei, São João del Rei. 

 

Esta dissertação tem como propósito estabelecer possíveis relações entre a teoria psicanalítica 

e a praxis política, de modo que possamos averiguar quais as consequências que a primeira 

pode gerar sobre a segunda. Com esse intuito, tomando como referência o pensamento 

arendtiano, empreende um percurso sobre a noção de política resgatando-a em seu aspecto 

histórico e conceitual. Realiza também uma incursão nos textos freudianos a fim de investigar 

a constituição do sujeito e sua relação com o que poderíamos chamar de “a estrutura do laço 

social”. A partir dessa incursão em Freud, que nos permite refletir sobre o viés 

metapsicológico das relações de poder, busca estabelecer um diálogo com as premissas 

defendidas por Arendt acerca da política. E como exemplo para ponderar as tensões 

conceituais existentes entre essas duas áreas, recorre a eventos recentes amplamente 

divulgados pela mídia. Por fim, como forma de dar uma resolução ao problema proposto, 

compreende tanto a política quanto a psicanálise como modalidades específicas de lidar com 

as questões éticas e, portanto, de promover modos alternativos de convívio que permitam ao 

sujeito um maior contato com a alteridade.  

 

Palavras-chave: Política; psicanálise; poder; ética; alteridade 

  

 



 

 

ABSTRACT 

 

Reis, Leandro Nogueira dos. Politics and Psychoanalisis: the concept tension and its 

consequences for the politic field. Dissertação de Mestrado, Programa de Mestrado em 

Psicologia, Universidade Federal de São João del Rei, São João del Rei. 

 

This dissertation aims the establishment of possible relations between psychoanalytic theory 

and politic praxis to check what can be caused to the praxis by the theory.  With this purpose, 

and considering the arendtian thought, it is designed a notion about politics rescuing it from 

the historic and conceptual aspects. It also conducts a raid in Freudian texts to investigate the 

constitution of the subject and its relation to what could be called “the structure of the social 

ties”. From this immersion in Freud’s theories, which let us to reflect upon the 

metapsychology relations of power, it is wanted to establish a dialogue with the premises 

defended by Arendt about politics. As an example to examine the existing conceptual tensions 

between these two areas, it is used recent events which were widely covered by the media. 

Finally, to come to a resolution for that given situation, the politics as well as the 

psychoanalysis are specific ways of dealing with ethic issues and promoting alternative forms 

of living which allow a more efficient contact with the otherness to the subject.   

 

Keywords: Politics; psychoanalysis; power; ethics; otherness. 
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INTRODUÇÃO 

 

 É possível notar em grande parte das discussões que ocorrem na atualidade, a 

incidência de uma postura avessa a um processo argumentativo aberto e franco. Percebe-se 

um posicionamento que, por suas reivindicações, parece se apresentar como o portador de 

pretensas verdades inquestionáveis e detentor de soluções precisas e definitivas. 

Independentemente de qual seja o discurso aí defendido, o que se produz como consequência 

é a desqualificação das divergências, a rotulação dos opositores como ignorantes ou 

oportunistas. Atribuímos a esse tipo de atitude, que posteriormente designaremos de militante, 

um não reconhecimento daquilo que consideramos ser uma das características mais 

fundamentais para a promoção das relações políticas, a saber, o contato com a alteridade. 

Aliás, mais do que um não reconhecimento dessa característica, inerente a toda e qualquer 

relação humana, poderíamos falar inclusive de um anseio em expurgá-la da sociedade. Assim, 

por considerarmos que a situação aqui descrita se sustenta em uma posição narcísica fixada 

nos ideais do eu, julgamos pertinente realizar uma investigação sobre o que a teoria 

psicanalítica poderia nos dizer a respeito desse problema que, por suas consequências, afeta 

diretamente o âmbito da política. Em outras palavras, temos como objetivo desta dissertação, 

refletir sobre uma possível relação entre a psicanálise e a política e, a partir de uma análise 

acerca da tensão conceitual que perpassa esses dois campos de pensamento, verificar se, e de 

que modo, a psicanálise pode produzir seus efeitos sobre o modo como se faz e se entende a 

atividade política.   

 Com esse intuito, para nos situarmos em relação ao que foi produzido enquanto saber 

no campo da política, tomaremos como referência o pensamento desenvolvido por Arendt, 

recorrendo a textos como: A condição humana (1958/1987), O que é política? (1993/1998) e 

A dignidade da política (1993/2009). Nossa opção por trabalhar o problema em interlocução 

com essa autora é justificada pela importância que lhe é atribuída enquanto teórica dessa área. 

E também porque notamos a fecundidade das aproximações entre as principais noções 

arendtianas e questões recorrentemente discutidas pela psicanálise. Como um breve exemplo 

disso, destacamos a noção de pluralidade. Para Arendt, a pluralidade refere-se a uma diferença 

constitutiva entre os homens – ao fato de que, mesmo compartilhando um mundo em comum, 

os homens possuem diferentes pontos de vista. Para a psicanálise, mesmo que sejam 

constituídos a partir de um mesmo discurso normativo, os homens guardam sempre um 

aspecto singular entre os demais. Vejamos, portanto, que os problemas levantados por Arendt 
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e pela psicanálise possuem um importante ponto em comum. Isso porque para ambas, a 

singularidade do sujeito implica, mais do que as diferenças com relação ao outro, a 

variabilidade das formas de posicionamento, seja em relação ao mundo ou perante o discurso 

social vigente. 

 Para abordarmos e discutirmos alguns pontos de intersecção entre esses dois 

pensamentos, dedicaremos o primeiro capítulo a fazer uma breve exposição sobre de que 

modo, a partir da noção de vita activa, a autora trabalha a noção de política. Para a realização 

desse objetivo, dividiremos esta exposição em três partes. Primeiro abordaremos o resgate, 

feito pela autora, do valor que se atribuía à política na antiguidade. Seguindo sua linha de 

pensamento, versaremos sobre a forma de organização que perdurou desde a época da criação 

da polis grega até o surgimento da filosofia política com Platão. Ao abordar a política nesse 

período, atentaremos para as relações entre seus determinantes valorativos e materiais. Mais 

do que um modo de funcionamento, isso nos permitirá vislumbrar as razões de ser dessa 

organização, poupando-nos, portanto, de incorrer em uma visão anacrônica sobre a mesma. 

Em suma, tal orientação nos permitirá compreender como, a partir de uma hierarquia entre 

labor, trabalho e ação, se configura uma situação em que só uma parcela dos homens livres 

pode dedicar-se à atividade política. Ainda nesse contexto, para que possamos reconhecer o 

estatuto e a originalidade do que aí se denomina política, procuraremos expor a conexão entre 

as ideias de liberdade, igualdade e pluralidade. E como estas se inserem em uma conjuntura 

complexa, em que a satisfação das necessidades básicas se coloca como condição para a 

liberdade de ação, não poderíamos negligenciar a distinção entre os âmbitos público e 

privado.  

 Feitas as distinções e esclarecimentos acima citados, passaremos para a segunda parte 

de nossa exposição. Nela, nos ateremos ao que Arendt afirma ser o início da decadência 

política o que, para ela, se situaria a partir de Platão e o advento de sua filosofia política. 

Desse momento em diante, com a invenção de uma vita contemplativa, passa a haver uma 

forte oposição aos ideais de uma vita activa, de modo que a contemplação acaba assumindo o 

lugar mais elevado na escala de valores. Além disso, a partir de uma divergência entre as 

concepções de Sócrates e Platão, referentes à noção de verdade e ao papel do filósofo, há uma 

assimilação de noções como as de governo e sociedade que acabam interferindo fortemente na 

ideia de política. Veremos que, se num sentido estrito tais termos podem ser contrapostos à 

política, sendo a ideia de governo própria ao âmbito familiar e doméstico, com o tempo elas 

passam a desempenhar seus papéis mais decisivos em relação à coisa pública. Inclusive 

apagando, ainda que parcialmente, a distinção entre o público e o privado. Além do mais, ao 
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pensar a noção de sociedade a partir da estrutura familiar, Arendt nos faz reconhecê-la tanto 

em sua configuração centralizada, dirigida por um único chefe, quanto em sua versão 

moderna, cujo protótipo seria os regimes burocráticos. Tal diferenciação, aliás, tem um papel 

importante em nossas futuras articulações. Isso porque o que caracteriza, para a autora, a 

sociedade moderna é o fato de que nela o peso dos números e a unanimidade das opiniões que 

sustentam um ideal dispensam a presença de um único homem que exerça o poder.     

 Para finalizar o primeiro capítulo, abordaremos a inversão dos valores que se dá com o 

advento da modernidade. Veremos que logo no início desta, por influências do pensamento 

científico e seu caráter artificial, a contemplação que havia desbancado a ação é abolida e dá 

lugar à ideia de fabricação. Como afirma Arendt, embora a mentalidade do homo faber 

advenha de atividades alheias à política, é justamente aí que ela vai se constituir como 

problema. E isto porque no campo das relações humanas a mentalidade do homo faber se 

mostra especialmente inadequada. De acordo com a autora, se a ideia de que "somente o que 

posso fazer é real" encontra seus fundamentos no âmbito da fabricação; no que se refere ao 

curso real dos acontecimentos, onde o que predomina é a ocorrência do inesperado, ela é 

sempre insuficiente. Notaremos, entretanto, que essa mentalidade característica do homo faber 

é logo substituída, pois, no lugar do trabalho ou da fabricação, é o labor que passa a ser 

valorizado sobre as demais atividades. O princípio da utilidade que servia de parâmetro para a 

fabricação perde seu caráter mundano – conferido pela utilidade e durabilidade dos objetos – 

e passa a se referir ao próprio processo produtivo, em que a única coisa que conta é a 

quantidade de dor e prazer implicados na produção e consumo das coisas. Desse modo, é a 

vida que passa a ser considerada o Bem Supremo, e não mais a liberdade como era na 

antiguidade. Cabe destacar, contudo, que se vida da qual aí se trata não segue os parâmetros 

da liberdade, tampouco ela se volta para o saber contemplativo ou para o artifício humano, 

mas sim para sua própria manutenção. Sendo assim, a própria política passará a ser definida 

não pela liberdade, mas pelo ciclo vital e suas necessidades.  

 Enquanto o primeiro capítulo dessa dissertação dedica-se às reflexões acerca das 

mentalidades e condições materiais que determinam uma concepção histórica de política, o 

segundo se volta para questões relativas à constituição do sujeito e à formação do laço social 

na teoria freudiana. É a partir dessas questões, inerentes à teoria psicanalítica, que 

construímos nosso diálogo com Arendt e, portanto, com uma concepção consistente de 

política. Tendo em vista esse objetivo, o segundo capítulo divide-se em duas partes. Em um 

primeiro momento, dedicamo-nos ao papel do amor como forma de sugestão. Para Arendt, o 

poder se constitui a partir da pluralidade – da união de pessoas envolvidas em uma ação. Para 



12 

 

Freud atentar ao poder, implica necessariamente considerar os aspectos inconscientes que 

perpassam as relações entre os homens. É justamente nesse sentido que Freud atribui um 

papel privilegiado ao amor ou libido, pois, sendo o poder atributo de uma união, é a partir de 

um investimento libidinal que se constitui, não só a união de um grupo, como o lugar 

reservado ao seu líder. Aliás, este lugar que, além de ser social pode ser ponderado em seu 

aspecto metapsicológico, é o que nos permite pensar sobre o poder da sugestão. Trata-se do 

lugar ocupado pelo ideal do eu, instância responsável por verificar a realidade das coisas e, 

como o líder se situa nessa posição, o que ele diz pode ser experimentado pelo sujeito de 

forma análoga a de um sonho, em que as percepções são tomadas como reais.  

 Se na primeira parte desse capítulo nos ateremos à função do amor e da sugestão como 

formas privilegiadas de poder, na segunda poderemos nos dedicar àquilo que se entende como 

sua contrapartida. Isto é, não o amor, mas a agressividade que perpassa as relações sociais. 

Dessa maneira, podemos verificar de que forma a exigência de uma renúncia pulsional 

imposta pela civilização é trabalhada por Freud, não só como o que está na raiz da 

agressividade, mas também como aquilo que permite pensar seus modos de satisfação. Pois, 

como ele afirma, a agressividade pode tanto se voltar para a sociedade, que é de quem parte a 

exigência de renúncia, quanto para o próprio eu, no sentido de adequá-lo ao que lhe é exigido. 

Não obstante, apesar dessa lógica em que a agressividade se satisfaz inevitavelmente – seja 

pela via interna ou pela externa – é preciso destacar que em si mesma ela é desprovida de 

qualificativos. O problema não advém simplesmente de sua existência ou da força com que se 

expressa, mas do fato de que por ser alvo constante dos recalques ela se manifesta de modo 

sintomático e inconsciente. É certo que ao se voltar para o eu, ela pode tanto criar sintoma 

quanto contribuir para a construção de um posicionamento ético do sujeito. Da mesma forma, 

quando é a sociedade o seu alvo, ela tanto pode voltar-se contra esta como um todo, como 

pode se dirigir contra alguns elementos específicos desta. Neste aspecto, é quando se volta 

contra alguma injustiça existente, por exemplo, o que seria compatível com um maior 

desenvolvimento da civilização, que podemos pensar suas consequências políticas. Pois, é à 

medida que se manifesta como forma de insatisfação, como o que faz furo no discurso 

dominante, que ela resguarda o caráter singular do sujeito. 

 Entraremos, por fim, no nosso terceiro e último capítulo. Como não podemos deixar 

de perceber, no que diz respeito aos capítulos anteriores, buscamos nos concentrar em 

questões mais específicas e distintas. É o caso entre a noção arendtiana de política e as 

contribuições psicanalíticas para verificarmos o estatuto metapsicológico das relações de 

poder. Pretendemos, portanto, empreender uma articulação mais elaborada entre esses temas 
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e, com este intuito, buscaremos analisá-los à luz de alguns acontecimentos mais recentes 

amplamente divulgados pela imprensa. Para que possamos realizar essa tarefa, exploraremos 

alguns pontos de articulação em três etapas distintas. Retomando a ideia de uma posição que 

se mostra avessa ao debate franco, de uma posição binária e excludente, iniciamos o último 

capítulo traçando uma distinção entre o que abordamos sobre a noção de política e a ideia de 

militância. Como poderemos averiguar neste ponto, a militância se constitui como um 

fenômeno próprio à modernidade. E, ao contrário do que se poderia pensar, não se constitui 

como uma forma de atividade exclusiva da política, mas manifesta-se nos mais variados 

campos da experiência, como por exemplo, na religião, nos negócios e na contracultura. Além 

do mais, por ser da ordem do sintoma, ela opera não como promotora da política, mas como 

um obstáculo a sua efetivação. 

 Para que possamos compreender melhor as consequências de uma postura militante no 

campo da política, assim como seus determinantes, passaremos para a segunda parte da nossa 

articulação. Se por um lado a militância se constitui como um processo de exclusão daquilo 

que lhe é estranho ou diferente, não podemos negligenciar o fato de que a psicanálise tem 

muito a nos dizer sobre a relação do sujeito com o outro. Desse modo, buscaremos esclarecer 

a questão a partir dos processos identificatórios, iniciando pelo papel constitutivo 

representado pela fala fundadora e o registro simbólico. Passaremos ainda brevemente pelas 

consequências de uma fixação imaginária, em que determinados significantes da cultura são 

promovidos a função de causas unificadoras e totalizantes. Também neste tópico, 

empreenderemos uma discussão sobre as possíveis, ou supostas, diferenças de estratégia no 

modo como a psicanálise e a política lidariam com as identificações. Cabe frisar, entretanto, 

que tais considerações nos permitem, cada vez mais, precisar o estatuto da política. E, dessa 

forma, diferenciá-la progressivamente de noções com as quais se costuma confundi-la, como, 

por exemplo, as de militância e governo. Além do mais, é importante destacar que, por mais 

que apostemos na fecundidade da psicanálise ou no valor de sua contribuição, devemos 

resguardar a independência recíproca entre ela e a política. Por serem áreas específicas 

constituintes de um campo em comum, referente à questão da ética, ambas possuem seus 

próprios meios de questionar o discurso dominante. 

 Posta essa questão, nos preparamos para a última fase de nossa articulação. Esta será 

voltada justamente para o estatuto ético do sujeito. Uma vez que o discurso psicanalítico se 

caracteriza por fundamentar uma ética específica – comumente designada como ética do 

desejo –, cremos ser neste ponto que reside, não só a maior possibilidade de articulação, como 

as principais contribuições que podemos extrair para pensar a política. Sendo assim, 



14 

 

procuraremos tratar a ruptura propiciada pela psicanálise no campo discursivo antes de tudo 

como uma cisão com os posicionamentos éticos precedentes. Portanto, em disjunção com o 

imperativo superegóico. Esta abordagem nos permitirá analisar a formação dos grupos, a 

militância e a ideologia a partir de uma estrutura sintomática em comum. Partindo de um 

ponto de exceção provocado pelo recalque – lugar de exclusão que apesar de ficar fora de um 

sistema permite sua constituição – pretendemos apontar para as consequências do que se 

denomina o ato psicanalítico. O efeito de separação que este permite produzir em relação às 

normas e ideais, assim como sua implicação com o desejo e a coisa, nos traz importantes 

subsídios para pensarmos na ação política. E neste sentido buscaremos assinalar seu caráter 

inovador, não só em relação às construções discursivas, como no que diz respeito às relações 

de poder que vigoram em nossa sociedade. 

 Por fim, à guisa de conclusão da dissertação, buscaremos sistematizar as ideias 

trabalhadas anteriormente, as quais serão pensadas a partir de eventos que incidem no campo 

da experiência cotidiana. Em contraposição aos elementos que caracterizam um 

posicionamento militante/ideológico, destacaremos certos tipos de atitude que tendem a uma 

tomada de posição autenticamente política. E, com este intuito, seremos levados a efetuar 

nossas últimas considerações sobre os fatores que nos permitem identificá-la. Como sua 

relação com a dimensão do desejo, articulada a partir da ideia de ato, e o papel que nela 

exerce o processo de discussão por meio do qual se cria condições para fala do sujeito. E, por 

conseguinte, para a explicitação dos desejos e posições adotadas no convívio com o outro. 

Trabalharemos essas questões, sobretudo, como fatores que conferem à política seu caráter 

emancipador. Entretanto, sem perder de vista que, mesmo possibilitando uma alteração parcial 

dos laços e suas relações de poder, não é possível abordá-la como um roteiro ou conjunto de 

medidas adotado de antemão. É preciso sempre atentar para seu caráter complexo e 

imprevisível.       
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1. A NOÇÃO DE POLÍTICA EM HANNAH ARENDT 

 

 Temos como objetivo desta dissertação, averiguar uma possível relação entre a 

psicanálise e a política. Isto é, pretendemos realizar uma análise acerca da tensão conceitual 

que perpassa os dois campos de pensamento e verificar as consequências que a teoria 

psicanalítica poderia ter sobre o campo político. Não obstante, devemos levar em conta que a 

política se constitui como uma categoria teórica bastante ampla, e que as definições 

apresentadas ao longo do tempo, desde a antiguidade até os dias atuais, muitas vezes possuem 

sentidos claramente divergente entre si. Além do mais, quando atentamos para as acepções 

que o termo adquire no contexto das discussões mais amplas, muitas vezes pautadas no senso 

comum pelos meios de comunicação de massas, percebemos a ausência de uma preocupação 

em distingui-lo de outros termos que sempre aparecem relacionados. Assim, para pensarmos a 

política é necessário que desfaçamos algumas confusões entre esta e as ideias de governo, 

sociedade, poder e por fim de militância. Mas se a delimitação desses termos é algo que pode 

ser feito de modo pontual ao longo dessa dissertação, devemos iniciar a tarefa pela própria 

noção de política, de modo a delinear os contornos  que esta adquire na sua construção 

conceitual. Tendo isso em vista, para nos situarmos em relação ao que foi produzido sobre a 

matéria, tomaremos por base o pensamento desenvolvido por Arendt, e para tanto 

trabalharemos com os seguintes textos: A condição humana (1958/1987), O que é política? 

(1993/1998) e A dignidade da política (1993/2009).  

 No que diz respeito à especificidade de nosso percurso, isto é, à nossa opção por 

trabalhar a questão política a partir da psicanálise, dialogando com a noção de política de 

Arendt, cabe destacar dois pontos. Um deles é a importância atribuída ao pensamento da 

autora, considerada por muitos como uma das teóricas políticas mais influentes do século XX. 

O outro é que as noções por meio das quais ela pensa a política, conferem um caráter singular 

ao homem envolvido nesse tipo de ação extremamente fecundo para uma discussão com a 

psicanálise. Se, como veremos a seguir, a autora articula uma noção de política sustentada nas 

ideias de liberdade, igualdade e pluralidade, podemos adiantar que cada um desses termos 

suscita questões há muito debatidas por Freud. Primeiro porque a liberdade em Arendt é uma 

liberdade eminentemente política, necessariamente ligada a uma organização social e, 

portanto, àquilo que Freud articula como a estrutura edípica a partir da qual se origina a lei. 

Segundo porque a ideia de igualdade implica o questionamento de uma posição narcísica 

primitiva, ela nos permite pensar a hierarquia como consequência dos ideais construídos 
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socialmente. E terceiro porque a ideia de pluralidade nos remete à diferença entre os homens, 

ao fato de que, mesmo compartilhando um mundo em comum ou sendo constituídos a partir 

de um mesmo discurso normativo, os homens guardam um aspecto singular. 

 Antes de nos debruçarmos sobre as possíveis articulações entre a psicanálise e a 

política, pretendemos expor o pensamento arendtiano do modo mais sucinto possível. Dessa 

forma, buscamos assim como a autora, privilegiar a experiência política no que ela tem de 

mais próprio – que é o seu desenrolar como processo histórico. Abordaremos as questões 

filosóficas envolvidas somente à medida que as considerarmos imprescindíveis para o 

entendimento desse mesmo processo. Dos escritos de Arendt escolhidos para a realização 

deste trabalho, pretendemos dar uma atenção especial ao livro A condição humana, publicado 

pela primeira vez em 1958. Seu título original, se não houvesse a intervenção dos editores, 

seria vita activa; expressão que possui uma importância fundamental para compreendermos o 

pensamento da autora. É em torno dela que giram todas as formulações a respeito da ação 

política contidas neste livro. De acordo com Arendt, a expressão vita activa significa a vida 

humana na medida em que se empenha ativamente para realizar algo, e designa três atividades 

humanas fundamentais, que são: o labor, o trabalho e a ação. Como essas três atividades são 

essenciais para se pensar as condições da existência humana, teremos que abordá-las 

recorrentemente em nosso trabalho. Não obstante, julgamos importante logo de início fazer 

uma breve distinção entre elas. O labor como atividade mais básica corresponde ao processo 

biológico do corpo humano, consistindo nas atividades responsáveis pela subsistência dos 

homens e pela manutenção da vida, seja dos indivíduos ou da espécie como um todo. Em 

outras palavras, por se tratar daquilo que se configura como artigos de primeira necessidade, 

como alimentação e vestuário, as coisas produzidas pelo labor desaparecem mais rapidamente 

que qualquer outra parcela do mundo. Isso porque são produzidas e consumidas de acordo 

com um movimento cíclico indefinido.  

 Além do labor, duas outras atividades compõem a vita activa: o trabalho e a ação. O 

trabalho corresponde ao artificialismo da existência humana e sua função extrapola o mero 

ciclo vital, pois “produz um mundo 'artificial' de coisas, nitidamente diferente de qualquer 

ambiente natural” (Arendt, 1958/1987, p. 15). Além disso, uma vez que seus produtos são 

objetos destinados ao uso e dotados de durabilidade, uma de suas principais características é a 

mundanidade; sua produção se destina a sobreviver e a transcender todas as vidas individuais. 

No que diz respeito à ação, termo a partir do qual se desenvolve a noção de política, Arendt 

(1958/1987) afirma que é a “única atividade que se exerce diretamente entre os homens sem a 

mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de 



17 

 

que homens, e não o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo” (p. 15). De acordo com 

Arendt, todas as atividades aqui citadas, ou melhor, todos os aspectos da condição humana 

têm alguma relação com a política. Apesar disso, essa pluralidade à que ela faz corresponder a 

atividade da ação é a condição sine qua non para que a vida política aconteça e, dessa 

maneira, é frequentemente destacada pela autora. Inclusive, como podemos verificar nos 

comentários da editora Ursula Ludz ao livro O que é política? (1993/1998), a afirmação de 

que “a política baseia-se no fato da pluralidade dos homens” (p. 151), além de ser frequente 

em seus escritos, aparece já em 1950 na primeira tese do “diário de pensamento”, e consiste 

na resposta para sua pergunta sobre o que é política.  

 

1.1. A política na antiguidade 

 

 Feitas algumas considerações a respeito da vita activa e suas atividades componentes, 

isto é, das condições básicas que permeiam a existência humana na terra, podemos nos 

dedicar ao percurso feito por Arendt e verificar de que forma tais condições se referem à 

questão política propriamente dita. Em seus escritos, a autora aborda a questão política desde 

o seu surgimento, com a criação da cidade-estado ateniense, passando por um processo de 

desvalorização instaurado na modernidade, até a situação contemporânea, referente ao 

contexto do segundo pós-guerra. Para Arendt, a noção de política não é algo inerente ou 

essencial aos seres humanos, mas algo que possui um caráter pontual no tempo e no espaço. 

Neste sentido, o surgimento da política, que para a autora coincide com o surgimento da polis 

e daí deriva seu nome, está intimamente ligado às experiências que existiam dentro do 

homérico. As possibilidades de uma vida entre iguais encontram seu modelo justamente no 

épico, em que a liberdade e a coragem eram consideradas as condições para se alcançar a 

fama imortal ou imortalidade mundana. Neste aspecto, cabe fazer referência à frase de 

Péricles citada pela autora: “a polis precisava ser fundada para assegurar um paradeiro para a 

grandeza do fazer e do falar humanos, que fosse mais seguro do que a memória que o poeta 

fixava no poema, tornando-a duradoura” (1993/2009, p. 55). Como afirma Arendt, é como se 

o acampamento do exército de Homero não fosse desfeito a não ser com o regresso à pátria e 

com a fundação da polis, pois somente aí seus homens encontrariam um espaço em que 

pudessem se reunir permanentemente.  

 Além da ideia de pluralidade, a que nos referimos acima como condição indispensável 

para a existência da política, outra ideia tão importante quanto ela, e que também possui 
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função axial no pensamento arendtiano, é a de igualdade. Devemos atentar para uma aparente 

contradição entre elas, pois, se a ideia de pluralidade nos remete às diferenças existentes entre 

os homens envolvidos em uma ação, a ideia de igualdade é o que nos permite falar de uma 

liberdade política. Ao contrário do que poderia parecer à primeira vista, longe de serem 

contraditórias, essas ideias só fazem sentido na relação que estabelecem entre si. Como afirma 

Arendt (1958/1987), as ideias de igualdade e pluralidade, assim como a ideia de liberdade, 

possuem sua pertinência somente no que diz respeito ao espaço público, contrapondo-se 

diretamente ao espaço privado característico do meio familiar. Se a família, como lócus da 

vida privada, é o centro da mais severa desigualdade, a polis como espaço público por 

excelência dela se difere justamente por permitir a igualdade entre os cidadãos. A organização 

da polis possibilitava que os cidadãos vivessem sem ser dominados por um tirano, e tinha 

como objetivo assegurar a isonomia ou isogoria entre seus membros. É importante frisar que, 

ainda que remeta às diferenças existentes entre os homens e seus pontos de vista, a noção de 

pluralidade implica a condição de igualdade entre os homens – entre os muitos que 

compartilham o mesmo mundo. Para Arendt (1958/1987), se a igualdade diz respeito a uma 

questão meramente hierárquica, à isonomia ou isogoria em que cada um tem o mesmo tempo 

e espaço para se manifestar, a pluralidade se refere ao fato de que “a realidade da esfera 

pública conta com a presença simultânea de inúmeros aspectos e perspectivas nos quais o 

mundo comum se apresenta” (p. 67). Ainda de acordo com Arendt (1958/1987), embora este 

seja “o terreno comum a todos, os que estão presentes ocupam nele diferentes lugares, e o 

lugar de um não pode coincidir com o de outro, da mesma forma que dois corpos não podem 

ocupar o mesmo lugar no espaço” (p. 67).  

 Vista a relação entre as ideias de igualdade e pluralidade, podemos nos ater à ideia de 

liberdade. Devemos destacar que para os filósofos gregos, como afirma a autora, a liberdade 

se situava exclusivamente na esfera política. Ser livre significava ao mesmo tempo não estar 

sujeito às necessidades da vida e nem ao comando de outro. E também, de certa forma, não 

dominar nem tampouco ser dominado ou estar submisso. É justamente nesse sentido, segundo 

Arendt (1958/1987) que na esfera familiar a liberdade não existia nem poderia existir, “pois o 

chefe da família, seu dominante, só era considerado livre à medida que tinha a faculdade de 

deixar o lar e ingressar na esfera política, onde todos eram iguais” (p. 42). De acordo com 

Arendt (1993/2009), o que distinguia o convívio dos homens na polis de todas as outras 

formas de convívio humano que os gregos conheciam, era a liberdade. O que não quer dizer 

que a política era entendida como um meio para possibilitar aos homens uma vida livre, mas 

que “ser livre e viver numa polis eram, num certo sentido, a mesma e única coisa” (p. 47). 
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Além das considerações feitas acima, referentes às ideias de pluralidade, igualdade e 

liberdade, outro ponto importante para pensarmos sobre a vida política na antiguidade é a 

distinção, em que tocamos de passagem, entre os âmbitos público e privado. Tal distinção nos 

permite pensar de que modo aquilo que a autora denomina vita activa, no que ela implica suas 

divisões hierárquicas, possibilita a experiência política dentro da cidade estado.  

 Devemos destacar que, embora o labor se constituísse como atividade básica para a 

subsistência, sendo visto, por esse motivo, com desprezo pelos antigos, ele possuía uma 

importância fundamental para a constituição da vida política na antiguidade. Como afirma 

Arendt (1958/1987), um dos fatores que diferenciava a esfera pública da esfera privada é que 

no âmbito familiar os homens viviam juntos por serem compelidos a isso. Porque a satisfação 

de suas necessidades e carências requeria que vivessem em companhia uns dos outros. Para 

exemplificar essa necessidade da união no âmbito privado a autora nos remete àquilo que há 

de mais básico para sua manutenção e reprodução, pois "o labor do homem no suprimento de 

alimentos e o labor da mulher no parto, eram sujeitas à mesma premência da vida” (p. 40). 

Por outro lado, ao contrário da esfera privada que era sujeita às necessidades, a esfera pública, 

ao menos nessa configuração específica aqui descrita, era considerada por excelência o espaço 

da liberdade. E se havia uma relação entre as duas, consistia justamente no fato de que a 

vitória sobre as necessidades da vida familiar se constituía como condição imprescindível 

para a liberdade na polis. Assim, podemos entender de que forma a posse de escravos permitia 

ao cidadão que se ocupasse dos assuntos públicos. O homem livre, ainda que dispusesse de 

sua privatividade e não estivesse, como o escravo, a disposição de um senhor, poderia ainda 

assim ser forçado pela pobreza a laborar e prover para si os meios de sua subsistência. Como 

afirma Arendt (1958/1987), a riqueza privada torna-se a condição essencial para a admissão 

na vida pública, “não pelo fato de seu dono estar empenhado em acumulá-la, mas ao 

contrário, porque garantia com razoável certeza que ele não teria de prover para si mesmo os 

meios de uso e de consumo, e estava livre para exercer a atividade política” (p. 74).  

 Das atividades que compunham a vita activa, nos detemos, até o momento, 

basicamente na importância atribuída à função do labor. Vimos que ao mesmo tempo em que 

ele permitia a satisfação das necessidades básicas – de sobrevivência e manutenção da espécie 

–, a exigência de se ocupar com ele, provocada, por exemplo, pela falta de escravos, se 

constituía como o maior obstáculo para a participação na vida política. Lembremos, 

entretanto, que ao fazer a primeira distinção entre tais atividades – labor, trabalho e ação – 

destacamos uma correspondência entre ação e pluralidade. Além disso, destacamos a 

pluralidade como condição imprescindível para a existência da vida política. Para que 
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possamos entender melhor essas relações ou aproximações, podemos afirmar que a 

pluralidade é a condição não somente da política. É, antes disso, da própria ação, pois o que 

mantém as pessoas unidas após um momento de ação, e o que elas mantêm vivo ao 

permanecerem unidas, é o poder. Dessa forma, o poder que advém dessa união, diferente da 

força que pode ser propriedade de um único homem, é o que permite à ação qualquer tipo de 

realização na esfera política. Cabe frisar também que a ideia de ação é indissociável do 

discurso, uma vez que, segundo Arendt (1958/1987), “a ação e o discurso são os modos pelos 

quais os seres humanos se manifestam uns aos outros, não como meros objetos físicos, mas 

enquanto homens” (p. 189).  

 Como afirma a autora, é com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano. 

Essa inserção, por sua vez, é como um segundo nascimento, no qual se pode confirmar e 

assumir o fato singular de nosso aparecimento físico original. Dessa maneira, a ação não é 

imposta pela necessidade como o labor, nem regida pela utilidade como o trabalho. Seu 

ímpeto decorre de um começo, representado pelo nascimento, ao qual respondemos 

começando algo por nossa própria iniciativa. Por este motivo, ao se referir à ação, a autora 

remonta a palavra grega archein que, de modo geral, significa tomar iniciativa, começar, ser o 

primeiro e somente em alguns casos governar. Esta acepção do termo “agir” não é desprovida 

de importância, pois é característico e inerente ao início que se comece algo novo e 

imprevisível. De acordo com Arendt (1958/1987), “o fato de que o homem é capaz de agir 

significa que se pode esperar dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente 

improvável” (p. 191).  

 Devemos destacar, entretanto, que o caráter de imprevisibilidade característico da ação 

não se deve exclusivamente à novidade daquilo que é iniciado. Há de se levar em conta 

também que a própria ação corresponde à condição humana da pluralidade. Sendo assim, 

tendo em vista o fato de que os homens agem e falam diretamente uns com os outros, a ação 

implica uma teia de relações humanas que, por sua dinâmica de funcionamento, lhe confere o 

caráter de ser intangível. Para Arendt (1958/1987), é em virtude desta teia preexistente de 

relações humanas, “com suas inúmeras vontades e intenções conflitantes, que a ação quase 

sempre deixa de atingir seu objetivo; mas é também graças a esse meio, onde somente a ação 

é real, que ela produz histórias (pp. 196-197). 

Trata-se aqui de uma noção moderna de história que, por ser considerada como um 

processo, contribui para pensarmos o papel do agente e a imprevisibilidade da ação em suas 

consequências. Conforme Arendt (1958/1987), “embora todos comecem a vida inserindo-se 
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no mundo humano através do discurso e da ação, ninguém é autor ou criador da história de 

sua própria vida” (p. 197). Certamente “alguém a iniciou e dela é o sujeito, na dupla acepção 

da palavra, mas ninguém é seu autor” (1958/1987, p. 197). Neste aspecto, a ideia de sujeito 

aqui apresentada pela autora possui interfaces com o sujeito da psicanálise, pois nesta, assim 

como na definição acima, o sujeito não só é determinado como possui a capacidade de fazer 

escolhas e agir sobre o meio.  

 Consideremos, por exemplo, a contribuição de Laplanche sobre a teoria da sedução – 

o que culminará no que se denomina teoria da sedução generalizada. Se num primeiro 

momento coube a Freud substituir um evento traumático datável por uma realidade imaginária 

ou fantasística, o mérito de Laplanche foi ter, a partir dos textos freudianos, valorizado o real 

que alicerça essa ficção. O que se evidencia nesta leitura é que os cuidados dispensados à 

criança, o que geralmente é feito pela mãe, se constituem como uma fonte incessante de 

geração de prazer.  E uma característica importante a se destacar nesta relação entre o adulto 

que cuida e a criança em situação de desamparo é justamente sua estrutura de linguagem 

(Laplanche, 1987/1992). Em outras palavras, por ser o adulto o portador da cultura é ele quem 

propõe à criança uma série de significantes verbais e não verbais impregnados de 

significações sexuais inconscientes. Neste sentido, considerando a anterioridade do Outro, é 

possível falar de uma sedução originária, não obstante, o que mais nos interessa nessa 

discussão é que ela nos permite pensar a própria constituição do sujeito. Se Arendt nos fala de 

uma dupla acepção do termo, a psicanálise nos permite apreendê-la a partir da oposição 

atividade/passividade, pois se por um lado o sujeito se constitui a partir de fatores que lhes 

são contingentes, como a cultura na qual está inserido e a presença do outro – cujos desejos 

sempre se lhe apresentarão como enigmas – por outro, ele é capaz de agir de acordo com seus 

desejos e pretensões. Neste aspecto, se para Arendt ninguém é autor ou criador da própria 

história, há de se considerar ao menos uma co-autoria do sujeito, caso contrário não seria 

possível sequer pensar seu estatuto ético.    

 Tais considerações nos permitem vislumbrar um ponto de interseção entre as 

formulações arendtianas e a teoria psicanalítica, pois, em ambos os casos, a constituição do 

sujeito se dá a partir de um processo histórico sobredeterminado. Sendo assim, devemos 

retomar a argumentação da autora, pois, como ela afirma, devido ao caráter imprevisível e 

intangível desse processo Platão julgava que os negócios humanos resultantes da ação não 

mereciam ser tratados com muita seriedade. Na visão da autora é como se ele antecipasse o 

moderno conceito de história – visto como processo desencadeado pela ação e impassível de 

ser previsto e controlado – pois teria sido o primeiro a inventar a metáfora de um deus ator 
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que, nos bastidores, por trás das personagens como em movimentos de títeres, puxa os 

cordões e é responsável pelo desencadeamento dos fatos. Vejamos, portanto, que o fator 

decisivo nessa discussão é que, devido à desconfiança platônica em relação aos resultados da 

ação, esta teria sido alvo de um processo depreciativo que perdura até os dias atuais. Isto 

culmina em um empobrecimento da esfera política que, além de justificar a importância 

conferida pela autora à experiência política na Grécia antiga, se constitui ainda hoje como um 

problema crucial a ser tratado, pois a ação, que era considerada a atividade mais elevada para 

o homem, passa a ser sobrepujada pela atividade do labor que era a mais desprezada. Só para 

indicar o desprezo com que esta era encarada na antiguidade, cabe frisar, como aponta a 

autora, que uma das expressões utilizadas para se referir ao homem que laborava, o animal 

laborans, diferente do sentido contido na expressão animal rationale, situava aquele como 

apenas mais uma das espécies animais que vivem sobre a terra.  

 Das atividades que compõem a vita activa abordamos, até este ponto, o labor e a ação, 

resta nos fazer algumas considerações sobre o trabalho e a importância que lhe era atribuída 

na antiguidade. Para sermos mais precisos, no momento que vai da criação da polis grega até 

o advento da teoria política em que, principalmente com Platão, passa a haver uma 

depreciação da ação e das questões eminentemente políticas. De acordo com Arendt, nesta 

época as atividades eram julgadas a partir do grau de liberdade conferido àqueles que delas se 

ocupavam. Se o labor era desprezado por ser considerado uma atividade servil, assim como 

por não deixar nenhuma grande obra digna de ser lembrada, como era o caso da escultura e da 

pintura; o trabalho, que até então tinha um valor intermediário, passa a ser considerado de 

acordo com a quantidade de esforço necessário para a sua realização. Isto se dá à medida que 

as exigências da vida na polis consomem, cada vez mais, o tempo dos cidadãos e, 

consequentemente, se cria uma ênfase na abstenção de toda atividade que não fosse política. 

Não obstante, diferente dos escravos que trabalhavam para prover o próprio sustento e o dos 

seus senhores, os operários do povo (demiourgoi) tinham liberdade de movimento fora da 

esfera privada, e ainda que não fossem aceitos como cidadãos, podiam se locomover na esfera 

pública.  

 A opinião segundo a qual o labor e o trabalho eram, indiscriminadamente, vistos com 

o mesmo desdém na antiguidade e de que eram exercidos somente por escravos se constitui, 

segundo a autora, como mero preconceito dos historiadores modernos. Isto porque, se havia 

uma diferenciação entre as atividades que deviam ser escondidas na privatividade do lar e 

aquelas que eram dignas de vir a público, o trabalho encontra seu lugar tanto nos utensílios 

domésticos quanto na arte, que confere a beleza e grandiosidade do espaço público. Cabe 
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destacar, entretanto, que com o advento da teoria política, os filósofos aboliram até a distinção 

que havia entre a atividade da ação e as demais (labor e trabalho), pois opuseram a 

contemplação a todo e qualquer aspecto da vita activa. Como lembra Arendt (1958/1987): 

“com eles (os filósofos), até mesmo a ocupação política foi rebaixada à posição de 

necessidade; e esta, daí por diante, passou a ser o denominador comum de todas as 

manifestações da vita activa” (p. 96). Embora não seja o único este foi o primeiro golpe 

sofrido pela política ao longo da história. Antes, porém, de nos debruçarmos sobre os 

desdobramentos por que passa a política na modernidade, devemos atentar para o modo como, 

a partir da distinção introduzida entre vita activa e vita contemplativa, a noção de política 

passa a sofrer uma progressiva depreciação. Isto é, se para os gregos dessa época a política se 

sustentava em alguns conceitos fundamentais, que eram os de igualdade, liberdade e 

pluralidade, a partir de então passa a haver uma tendência hierarquizante que, aos poucos, vai 

alterando toda essa lógica de organização.    

 

1.2. O início da decadência política 

 

 De acordo com Arendt (1958/1987), uma das possíveis origens da contemplação, 

descrita pela primeira vez na escola socrática, residiria na assertiva platônica de que “o 

thaumazein, o choque da admiração, do espanto ante o milagre do Ser, é o começo de toda 

filosofia” (p. 315). Essa afirmação estaria, provavelmente, ligada à experiência surpreendente 

que Sócrates oferecia aos seus discípulos. Ou seja, o fato de “vê-lo repetidamente submergir 

de súbito em seus pensamentos e absorver-se de tal forma com eles que permanecia imóvel 

durante muitas horas” (p. 315). Relacionada a essa experiência, estaria também o fato de que 

tanto para Platão quanto para Aristóteles, apesar de tantos desacordos, o estado contemplativo 

essencialmente mudo fosse o objetivo da filosofia. Como aponta a autora, o próprio termo 

theoria é apenas outra palavra para thaumazein, e a contemplação da verdade à qual o filósofo 

chega, não é senão, um estado purificado do assombro mudo com o qual começou. Devemos 

destacar, entretanto, que, antes mesmo de se privilegiar a vita contemplativa como forma de 

vida, já existia uma divergência entre a polis e os filósofos. De acordo com a autora, o sábio 

(filósofo) estava interessado não no que era bom para os homens, mas nas questões eternas e 

imutáveis. Dessa forma, a ideia do sábio como governante deveria ser tomada em oposição ao 

ideal do homem de compreensão cujos insights sobre os assuntos humanos qualificavam-no 

não para governar, mas para liderar.  
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 A exigência que Platão apresenta na República, de que o filósofo se tornasse 

governante da cidade, ainda que apareça como um argumento estritamente filosófico, foi 

inspirado, segundo a autora, em uma experiência exclusivamente política, a saber, o 

julgamento e a morte de Sócrates. Como afirma Arendt (1993/2009): “o espetáculo de 

Sócrates submetendo sua própria doxa às opiniões irresponsáveis dos atenienses e sendo 

suplantado por uma maioria de votos, fez com que Platão desprezasse as opiniões e ansiasse 

por padrões absolutos” (p. 92). Sendo assim, devemos considerar que, mesmo quando a doxa 

não é mencionada, a Verdade platônica é sempre entendida como o oposto da opinião. Em 

decorrência dessa oposição, Platão defende que a principal distinção entre a persuasão e a 

dialética – ou seja, entre a arte do falar político e a arte do falar filosófico – é que a primeira 

dirige-se sempre a uma multidão, ao passo que a última só é possível entre dois. Devemos 

destacar, porém, que para a autora “a oposição entre verdade e opinião foi sem dúvida a mais 

anti-socrática conclusão que Platão tirou do julgamento de Sócrates” (1993/2009, p. 92). Pois, 

como tudo indica, embora Sócrates tenha sido o primeiro a utilizar a dialética de uma forma 

sistemática, não há sinais de que a considerasse oposta a persuasão, nem tampouco de que 

considerasse seu resultado como oposto à doxa. 

 Para Sócrates, assim como para seus concidadãos, a doxa compreendia o mundo da 

forma como ele se abria para cada um. Dessa forma, ela não se constituía como fantasia 

subjetiva nem como verdade absoluta, válida para todos, mas pressupunha que o mundo se 

apresentava de forma diferente para cada um dos homens que nele vivem. Como aponta a 

autora, a palavra doxa significava não só opinião, mas também glória e fama. E, como tal, se 

relacionava com o domínio político, em que qualquer um, desde que fosse cidadão, podia 

mostrar quem era. Ainda que Sócrates tenha recusado a honra e o poder público, o importante 

a se destacar é que ele nunca se retirou para a vida privada. Ao contrário, ele sempre circulou 

em praça pública, em meio à diversidade dessas opiniões. Além do mais, aquilo que mais 

tarde Platão chamaria dialegesthai, como a arte da dialética, “o próprio Sócrates chamava 

maiêutica, a arte da obstetrícia; e queria ajudar os outros a darem à luz o que eles próprios 

pensavam, a descobrirem a verdade em sua doxa” (1993/2009, p. 97). Como podemos 

perceber, para Sócrates, ao contrário de Platão, o papel do filósofo não é governar a cidade e 

sim “ser o seu 'moscardo', não é dizer verdades filosóficas, mas tornar os cidadãos mais 

verdadeiros” (Arendt, 1993/2009, p. 97). Sendo assim, para Sócrates a maiêutica era uma 

atividade eminentemente política, um dar e receber baseado na igualdade, e cujos frutos não 

podiam ser medidos pelo resultado de se chegar a uma verdade geral. 
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 No que se refere à noção de verdade, notamos aqui uma diferença decisiva entre a 

posição platônica e a posição socrática. Se no âmbito desse capítulo as consequências 

políticas dessa distinção ganham destaque, cabe apontar que suas implicações dizem respeito 

a um campo de debates mais amplo. Isto é, a todo o campo ético de problemas em que a 

política está circunscrita. Nesse aspecto, cabe destacar sua pertinência para psicanálise, pois a 

partir de uma ética específica – articulada com a ideia de desejo do psicanalista – também ela 

se depara com o problema da verdade. Como afirma Rabinovich (2000), "existe uma relação 

muito direta entre a posição do analista e a posição socrática no que diz respeito à afirmação 

do não-saber" (p. 18). Essa asserção nos interessa à medida que por meio dela a autora 

alcança a questão da verdade. De modo geral, o que justifica aproximar a psicanálise do 

pensamento socrático, é o fato dela recusar qualquer juízo dogmático acerca do que deve ser 

um sujeito, sobre qual é o seu Bem. Esse princípio, por sua vez, se sustenta em que para a 

psicanálise o valor de verdade, assim como o valor de gozo, é contingente; depende de como 

o sujeito lida com o desejo do Outro. Em suma, trata-se de uma verdade não-transmissível por 

ser única, de uma verdade que, por ser parcial, se mostra incompatível com qualquer 

pretensão de se alçar a uma verdade absoluta.                 

 Após esboçarmos as semelhanças entre a noção de verdade trabalhada pela psicanálise 

e a concepção socrática, podemos retomar o problema central deste capítulo. Percebemos que 

para a autora, ao menos no que diz respeito a um posicionamento político, a posição platônica 

é radicalmente oposta à posição socrática. Enquanto Sócrates busca tornar o cidadão mais 

verdadeiro, Platão tomaria a verdade como se fosse um privilégio do filósofo1. As 

consequências desse posicionamento platônico, é claro, não seriam nada favoráveis a uma 

política plural. De acordo com Arendt, grande parte da filosofia política, desde então, pode ser 

interpretada como uma série de tentativas de encontrar fundamentos teóricos e meios práticos 

de se evitar a política. E o que caracteriza todas essas modalidades de evasão é o conceito de 

governo, isto é, “a noção de que os homens só podem viver juntos, de maneira legítima e 

                                        
1
 Embora Arendt defenda uma oposição radical entre as posições políticas de Sócrates e Platão é importante 

destacar um contraponto apresentado a essa leitura. De acordo com Hadot (1999) a intenção inicial de Platão 

consistia em promover uma educação filosófica que permitiria transformar a cidade por meio da ação, e não de 

um governo unilateral. Isso se revelaria não somente pelo modo como se dava essa educação, construída por 

meio do diálogo, como pelo fato de a Academia se constituir como uma comunidade de homens livres e iguais. 

Não obstante, se com o decorrer do tempo vai havendo um esquecimento ou desvalorização das atividades 

eminentemente políticas, ao menos em Platão isso não se dá por nenhum princípio, senão por um desvio tomado, 

isto é, pelo fato de ter criado uma instituição separada da cidade. Devemos notar, entretanto, que embora possua 

suas divergências com leitura realizada por Arendt, a visão do autor é compatível com idéia segundo a qual 

houve uma desvalorização da ação. E neste sentido, inclusive, vai apontar em Aristóteles, e não em Platão, a 

distinção entre a felicidade filosófica, inerente a vita contemplativa, e a felicidade política e prática, à qual passa 

a ser atribuído um valor secundário.  
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política, quando alguns têm o direito de comandar e os demais são forçados a obedecer” 

(Arendt, 1958/1987, p. 234). 

 Nessas circunstâncias, aquilo que comumente se chama de política, acaba reduzindo-

se a uma forma de administração, pois, a ação – naquilo que ela tem de mais próprio, que é a 

convivência entre iguais e a pluralidade – é suprimida como tal e passa a ser mera “execução 

de ordens”. Para Arendt (1993/1998), por mais que o conceito de governo se origine na esfera 

doméstica e familiar, ele acaba desempenhando seu papel mais decisivo na organização dos 

assuntos públicos, passando a ser, na atualidade, considerado como algo inseparável da 

política. O problema é que, a partir dele, toda “a multidão se torna um, em todos os aspectos”, 

exceto na aparência física.  

 O fato de situar a origem do conceito de governo na esfera doméstica e familiar não é, 

de modo algum, desprovido de importância. Como afirma Arendt (1993/1998), a ruína da 

política surge do desenvolvimento de corpos políticos a partir da família, pois nesta tanto é 

extinta a diversidade original quanto a igualdade essencial entre os homens. Isso porque na 

família a participação ativa implica não somente gerar um homem, mas criá-lo a imagem de si 

mesmo. Gostaríamos de lembrar que, neste aspecto, por se amparar em uma atitude narcísica, 

a estrutura familiar constitui-se como impeditivo a uma política plural. A adoção de uma 

postura falocêntrica, caracterizada por um sobre-investimento nos ideais do eu, favorece um 

tipo de relação predominantemente afetiva. Dessa maneira, impede que haja uma discussão 

racional que articule os diferentes pontos de vista. Conforme a autora "a família ganha sua 

importância inquestionável porque o mundo assim está organizado, porque nele não há 

nenhum abrigo para o indivíduo – vale dizer, para os mais diferentes” (Arendt, 1993/1998, p. 

22). Assim, para pensarmos nas consequências de se adotar um modelo familiar no âmbito da 

política, cabe destacar a distinção por ela trabalhada entre os termos política e sociedade.  

 Como vimos anteriormente, um dos pontos centrais inerente à vida política na 

antiguidade, era a distinção entre os âmbitos público e privado. À medida, porém, que a ideia 

de governo ganha importância, os problemas e recursos da administração caseira deixam o 

interior sombrio do lar e passam a se colocar à luz da esfera pública. Há então, um 

apagamento dessa antiga divisão e uma alteração do significado e importância dos respectivos 

termos. Se a antiga divisão possuía uma delimitação clara, em que a privatividade indicava, 

em um sentido mais literal, o fato de alguém ser privado de algo – daquilo que dava ao 

indivíduo seu caráter propriamente humano –; na atualidade a noção de privatividade acaba se 

contrapondo ao social. Sua função mais relevante passa a ser a de proteger aquilo que é intimo 

ao sujeito. Conforme Arendt (1958/1987), isso ocorre devido ao fato de que, na modernidade, 
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o social invade a esfera privada criando efetivamente a necessidade de uma proteção. Se o 

convívio na família implica criar o homem a partir da própria imagem, “a sociedade exige 

sempre que os seus membros ajam como se fossem membros de uma enorme família dotada 

apenas de uma opinião e de um único interesse” (p. 49).  

 Como afirma a autora, antes da moderna desintegração da família esse interesse em 

comum e essa opinião única eram representados pelo chefe da família que, a partir de seu 

comando, evitava uma possível desunião entre os membros da casa. Com o declínio da 

família e a ascensão do social, a família é absorvida pelos grupos sociais correspondentes, e a 

igualdade dos membros nestes grupos, longe de ser uma igualdade entre pares, como se dava 

entre os cidadãos da polis grega, passa a corresponder à igualdade dos membros da família 

frente ao poder despótico do chefe da casa. Podemos perceber, até aqui, uma forte 

aproximação entre o modelo familiar e aquilo que se designa sob o termo social. Cabe 

destacar, entretanto, que entre o poder despótico exercido pelo chefe (pai) e o poder 

hegemônico presente na sociedade, existe uma diferença importante. Segundo Arendt 

(1958/1987), na sociedade onde a força natural de um único interesse comum e “de uma 

opinião unânime é tremendamente intensificada pelo próprio peso dos números, o poder 

exercido por um único homem, representando o interesse comum e a opinião adequada, podia 

mais cedo ou mais tarde ser dispensado” (p. 50).  

 Esse fato é pertinente, pois, de acordo com a autora, este governo de um homem só, 

que na antiguidade assumia a forma organizacional de uma família, se transforma na 

sociedade atual, pelo menos em parte, em uma espécie de governo de ninguém. Essa forma de 

governo nada mais é do que a própria burocracia. Além do mais, constitui-se, segundo a 

autora, como a forma mais social de governo e, embora se refira a ele como "governo de 

ninguém", isso não significa necessariamente a ausência de governo; podendo ser inclusive, 

em certas circunstâncias, uma das mais cruéis e tirânicas de suas versões. A possibilidade de 

dispensar o Um que exerce o poder nos permite pensar nas diferenças entre a tirania e a 

burocracia, presente, por exemplo, nas chamadas democracias representativas. Não obstante, 

o fator mais decisivo naquilo que autora circunscreve sob o termo sociedade é que, em todos 

os seus níveis, ela enfraquece a possibilidade da ação. Como afirma Arendt (1958/1987), ao 

invés da ação, “a sociedade espera de cada um dos seus membros um certo tipo de 

comportamento, impondo inúmeras e variadas regras, todas elas tendentes a 'normalizar' os 

seus membros, a fazê-los 'comportarem-se', a abolir a ação espontânea ou a reação inusitada” 

(p. 50).  
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Em suma, ao enfraquecer as possibilidades de ação, a sociedade enfraquece a própria 

política, pelo menos no sentido em que esta era entendida no período anterior. Se até então a 

política era vista como o espaço da liberdade, em que a ação se dava em meio à pluralidade 

dos homens, a partir da ascensão das ideias de governo e de sociedade – privilegiadas pela 

filosofia política a partir de Platão – sua tendência é a de se reduzir a mera administração de 

uma sociedade de massas.  

  

1.3. O advento da modernidade e a completa inversão dos valores  

 

Consoante Arendt (1958/1987), há três grandes acontecimentos que, no limiar da era 

moderna, são responsáveis por determinar seu caráter. Ao atentar para o que há em comum 

entre tais eventos, ela aponta para o fato de que todos os três dizem respeito a um processo de 

alienação do mundo2 referente à descoberta da América, à Reforma protestante, e à invenção 

do telescópio. Vejamos então de que forma tais acontecimentos implicam a alienação do 

mundo, ou se preferirmos, a alienação do homem de seu "ambiente imediato e terreno". No 

que diz respeito à descoberta da América, o que se segue como consequência, é que a partir de 

então, com o mapeamento das terras e o levantamento cartográfico dos mares, o homem pôde 

explorar toda a terra. E, justamente no momento em que o homem descobre a imensidão do 

espaço terrestre, inicia-se um fenômeno de apequenamento do globo. Como ela afirma, é 

próprio da capacidade humana de observação “só poder funcionar quando o homem se 

                                        
2
 A expressão alienação do mundo é utilizada por Arendt para se referir a um desenraizamento dos homens em 

relação ao mundo, designa um estranhamento deste enquanto obra humana e enquanto assunto comum entre 

aqueles que o habitam. Em outras palavras, diz respeito a um afastamento do mundo tanto no que se refere ao 

seu aspecto material, referente aos objetos ou coisas que o compõe, quanto em seu caráter humano, designado 

pela ideia de pluralidade. Para a autora estas dimensões são indissociáveis para pensar a ideia de mundanidade, 

não obstante, gostaríamos de fazer algumas considerações que levam em conta, sobretudo, a dimensão humana. 

Se Arendt cita eventos que nos permitem pensar essa alienação do mundo como algo característico da 

modernidade, consideramos válido cotejá-la com questões próprias à ideia de sujeito. Com todas as 

especificidades que possui a crítica elaborada por Arendt aborda questões com as quais também a psicanálise irá 

se deparar, e apresenta uma visão no mínimo compatível com esta. Entretanto, mais importante do que uma 

concordância ou não entre as duas grades teóricas é o fato de que ambas recorrem aos mesmos eventos para 

pensar o impacto da modernidade na reconfiguração da vida em sociedade. Se a referencia arendtiana à invenção 

do telescópio visa problematizar as mudanças de mentalidade introduzidas pela ciência moderna  - o que teria 

contribuído para afastar o homem do seu ambiente imediato - para Lacan o sujeito da psicanálise só se torna 

possível com o corte significante introduzido por esta ciência. Porém, se ela permite o advento do sujeito isto 

não se dá sem a exclusão do mesmo, e se a psicanálise o inclui em seu campo operatório é por reconhecê-lo 

enquanto sujeito do inconsciente (barrado). De modo análogo, assim como Arendt se refere à Reforma 

protestante para pensar o surgimento do capitalismo e seus efeitos alienantes , Lacan aborda o capitalismo como 

um discurso específico que, por seu turno, não promove o laço social. Não pretendemos estabelecer nenhuma 

equivalência entre as interpretações de Lacan e Arendt, entretanto, é digno de nota que onde esta fala de um 

afastamento em relação ao que há de comum entre os homens, e que lhes conferem seu caráter propriamente 

humano, aquele fala de uma exclusão do sujeito enquanto tal, de modo que tanto na ciência quanto no 

capitalismo seu status se aproxima ao do objeto.           
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desvencilha de qualquer envolvimento e preocupação com o que está perto de si, e se retira a 

uma distância de tudo que o rodeia” (1958/1987, p. 263). Desse modo, quanto maior a 

distância entre o homem e seu ambiente, mais ele pode observar e medir, mas também, menor 

é o espaço mundano ou terreno que lhe resta. Tais afirmações podem soar meio obscuras, pois 

ao refletir sobre a ideia de alienação do mundo, a autora a considera em dimensões distintas, 

tanto no sentido de um distanciamento teórico – voltado mais para um saber abstrato e 

universal do que para o mundo da vida – quanto no sentido mais literal, voltado para uma 

perda dos lugares ocupados no processo produtivo. Todavia, para que a questão se torne mais 

clara, passemos aos exemplos seguintes. 

 O segundo evento citado pela autora, é a Reforma protestante. Para Arendt 

(1958/1987), a propriedade refere-se a uma parte do mundo comum que tem um dono 

privado. Isto é, ela consiste em um lugar no mundo em que o homem pode ter sua 

privatividade e, portanto, constitui-se como a condição política mais elementar para a 

subsistência e mundanidade do homem. A questão é que com a Reforma e sua proposta de 

secularização, ou seja, de separação entre estado e igreja ou entre religião e política, houve, 

como consequência imprevista da expropriação dos bens da igreja, uma expropriação em 

grandes proporções das classes camponesas. Como afirma a autora, o “fato de que certos 

grupos foram despojados de seu lugar no mundo e expostos, de mãos vazias, às conjunturas 

da vida, criou o original acúmulo de riquezas e a possibilidade de transformar essa riqueza em 

capital através do trabalho (p. 267).  

A partir de então, temos as condições que permitem o surgimento de uma economia 

capitalista, assim como o enorme aumento da produtividade humana observada nos últimos 

séculos. Tais condições, por sua vez, referem-se diretamente à liberação da força de trabalho 

(labor power), pois ao ser expropriada “a nova classe trabalhadora, que vivia para trabalhar e 

comer, estava não só diretamente sob o aguilhão das necessidades da vida, mas, ao mesmo 

tempo, alheia a qualquer cuidado ou preocupação que não decorresse imediatamente do 

próprio processo vital” (Arendt, 1958/1987, p. 267).  

 O terceiro grande acontecimento, diz respeito à invenção do telescópio por Galileu. Tal 

invento teve uma importância decisiva para esse processo de alienação – referente a um 

distanciamento definitivo entre o homem e a terra –, e determinou o curso de eventos que, de 

modo muito mais decisivo, deram início a era moderna. Segundo a autora, o que fez surgir a 

era moderna não foi nem o antigo desejo de simplicidade e harmonia – que levou Copérnico a 

olhar as órbitas dos planetas a partir do sol – nem o amor renascentista pela terra e pelo 
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mundo. Para Arendt (1958/1987), o que levou à era moderna, foram a descoberta ou 

percepção, confirmada pelo uso do telescópio, de que a imagem visualizada por Copérnico 

“do homem viril que do sol contempla os planetas, era muito mais que imagem ou gesto; era, 

de fato, um indício da assombrosa capacidade humana de pensar em termos de universo 

enquanto permanecia com os pés neste planeta (p. 276). 

 Além disso, de acordo com Arendt, esse deslocamento de perspectiva representa o 

indício de uma capacidade humana ainda mais assombrosa que determina de forma decisiva a 

evolução da ciência natural na modernidade bem como a evolução de toda sociedade 

moderna. Trata-se aqui da capacidade de formular leis cósmicas e utilizá-las como princípios 

guiadores da ação na terra.  

 Não pretendemos entrar nos meandros das questões filosóficas e epistemológicas que 

deram origem ao pensamento moderno. Cabe frisar, entretanto, que o deslocamento de 

perspectiva descrito pela autora como a realização do ponto de vista arquimediano (ponto de 

vista situado fora da terra), assim como seu posterior deslocamento para a mente do homem 

(realizado a partir do cogito cartesiano), culmina em uma inversão radical das posições 

hierárquicas ocupadas até então pelos diferentes aspectos da vida. Como veremos a seguir, 

houve uma completa inversão no que diz respeito às atividades componentes da vita activa. 

Todavia, antes que cheguemos a tal abordagem, é preciso fazer alguns apontamentos 

referentes à contemplação.  

 De acordo com Arendt, a convicção de que a verdade objetiva não é dada ao homem, 

de que este só pode conhecer aquilo que ele mesmo produz, não advém do ceticismo, mas de 

uma descoberta demonstrável pelo próprio fazer cotidiano da ciência moderna. Tal convicção, 

portanto, não leva à resignação, mas a uma atividade cada vez mais redobrada. Nesse âmbito, 

se a tradição filosófica, a partir de Platão, havia contraposto a vita contemplativa à vita activa, 

rebaixando a última à posição de necessidade, a partir do século XVII e o advento da ciência 

moderna a contemplação sofreu uma grande mudança de status. Para ser mais preciso, 

podemos afirmar que em seu sentido original, ela foi completamente abolida. Isso porque os 

problemas anteriormente circunscritos na oposição atividade contemplação foram deslocados 

para a oposição entre o pensar e o fazer e, de acordo com a autora, também o pensar é uma 

forma de ação3.  

                                        
3
 Como foi dito anteriormente, não faz parte de nosso objetivo adentrar nas questões filosóficas e 

epistemológicas que deram origem ao pensamento moderno. Não obstante, nos deparamos com certas questões 

cujo enfrentamento é indispensável para evitarmos pos síveis equívocos. Se Arendt se refere à invenção do 

telescópio ou ao advento da ciência moderna para pensar a transformação da mentalidade e suas consequências 

políticas na modernidade, nada nos permite inverter a questão e atribuir à ciência as categorias  de pensamento do 
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 Além dos efeitos produzidos sobre a vita contemplativa, isto é, sua abolição, o 

pensamento moderno causou uma inversão radical nos valores tradicionais referentes à vita 

activa. Nesse aspecto, assim como a hierarquia tradicional entre suas atividades componentes 

determinava a vida política na antiguidade, a compreensão da inversão que se deu com a 

modernidade possui uma importância fundamental para projetarmos a situação política na 

sociedade contemporânea. Com o advento da modernidade, das atividades que aqui 

circunscrevemos como fazendo parte da vita activa, a primeira a ser promovida à posição 

privilegiada antes ocupada pela contemplação foi o trabalho. A valorização do fazer e do 

fabricar – prerrogativas do homo faber – evidencia-se no fato de que a moderna revolução 

científica teve sua origem a partir da invenção do telescópio. Desde então, como afirma a 

autora, o progresso científico teve uma relação cada vez mais íntima com o desenvolvimento 

de instrumentos, produzindo equipamentos cada vez mais sofisticados. Cabe enfatizar, 

contudo, que mais decisivo que a fabricação desses instrumentos, foi o elemento de fabricação 

presente no próprio experimento. Como este produz seus próprios fenômenos de observação, 

fica evidente que, desde o início, ele depende especialmente da capacidade criativa do 

homem.  

 A ênfase na fabricação nos remete a uma discussão estabelecida por Freud 

(1930/1996) em seu texto sobre o mal-estar. De acordo com ele o sofrimento humano provém 

de três fontes distintas, que são: "o poder superior da natureza, a fragilidade de nossos 

próprios corpos e a inadequação das regras que procuram ajustar os relacionamentos mútuos 

dos seres humanos" (p. 93). No percurso por ele realizado, fica bastante evidente que, no que 

se refere às duas primeiras fontes, a forma encontrada pelos homens para mitigar o sofrimento 

é basicamente a mesma. Ou seja, com o grande progresso técnico que se alcançou na 

modernidade as conquistas da medicina – responsável por cuidar de nosso frágil organismo – 

assim como as inúmeras invenções tecnológicas – que nos permitem superar os obstáculos da 

natureza – possuem praticamente a mesma função. Constituem-se ambas como fabricantes de 

órgãos auxiliares, de modo que, quando faz uso de todos esses órgãos, o homem se torna uma 

espécie de "Deus de prótese". Podemos apreender neste percurso que, por mais que tais 

avanços tragam uma parcela de conforto, eles são insuficientes para amenizar o sofrimento do 

                                                                                                                          
homo faber. Como afirma Koyré (1982), a ciência não é o produto de engenheiros ou artesãos, mas de homens 

cuja obra raramente ultrapassou a teoria. Sendo assim, mesmo que tenha contribuído para a construção de novas 

tecnologias a ciência se constitui como virada bem específica do pensamento, caracterizada principalmente pela 

matematização da physis. Se ao abordar a transição entre a polaridade atividade/contemplação para a polaridade 

pensar/fazer Arendt destaca o caráter de ação contido no pensamento moderno, isso denota o fazer científico 

enquanto praxis, remetendo-nos às diferenças com o senso comum e a ruptura com a primazia do empírico na 

construção do saber. Em suma, remete nos a estrutura de ficção inerente ao saber científico.          
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homem. Não é por acaso que Freud se detém de modo privilegiado no relacionamento mútuo 

entre os homens, pois, além de situá-lo como a principal fonte de sofrimentos, é a partir das 

tentativas de regular tais relações que entram em cena os primeiros elementos de civilização. 

Neste aspecto, ao reconhecer a precedência da ação e a pluralidade que lhe é inerente, Arendt, 

assim como Freud, privilegia o que há de mais fundamental na civilização, a relação que os 

homens estabelecem entre si.  

 Por outro lado, se considerarmos os valores predominantes na modernidade, podemos 

verificar que as relações que se estabelecem diretamente entre os homens – trabalhadas aqui 

sob a insígnia da ação – são as menos valorizadas. Se nos parágrafos anteriores vínhamos 

destacando o surgimento de uma mentalidade específica em suas relações com a produção do 

saber científico, a saber, a mentalidade intrínseca ao homo faber, o que nos interessa de fato é 

apontar as consequências quando esta é aplicada ao campo da política. De acordo com Arendt 

(1958/1987), o maior representante da filosofia política na era moderna foi Hobbes. Sua 

tentativa "de aplicar as recém-descobertas qualidades da atividade de fabricação à esfera dos 

negócios humanos (...) jamais encontrou representante mais claro e inflexível” (p. 313). Não 

obstante, como afirma a autora, foi justamente no domínio dos negócios públicos que a nova 

filosofia se mostrou inadequada, pois, por sua própria natureza, não podia compreender e nem 

mesmo acreditar na realidade. A ideia segundo a qual somente o que posso fazer é real, 

perfeitamente verdadeira no âmbito da fabricação, é sempre insuficiente no curso real dos 

acontecimentos. Nele, nada acontece com mais frequência que o inesperado – isto se apoia no 

que vimos anteriormente sobre a imprevisibilidade da ação. O problema central com o qual se 

depara essa filosofia é que nela ocorre uma separação entre realidade e razão. A filosofia 

política da era moderna “tropeça na perplexidade de que o moderno racionalismo é irreal e o 

realismo moderno é irracional – o que é apenas outra maneira de dizer que a realidade e a 

razão humana se divorciaram” (Arendt, 1958/1987, p. 313).  

 Se num primeiro momento, por meio da ideia de fabricação, o trabalho é promovido à 

posição hierárquica mais elevada, repercutindo inclusive na filosofia política hobbesiana, cabe 

salientar que tal situação não perdura por muito tempo. Ao considerar os eventos fundadores 

da era moderna – como, por exemplo, as descobertas de Galileu – a eliminação da 

contemplação e a promoção do homo faber parecem resultados bastante esperados, quase que 

naturais. Isso porque a atividade de fabricação é inerente ao pensamento da época, sendo o 

fazer científico seu exemplo mais representativo. O que, de acordo com Arendt, exige uma 

explicação, e é bom que atentemos para isso, é o fato de que essa estima tenha sido tão 

rapidamente abandonada. A rapidez com que foi substituída, pois, no lugar do trabalho, há 
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uma "promoção da atividade do labor a mais alta posição na ordem hierárquica da vita activa” 

(1958/1987, p. 319). Essa última inversão é atribuída pela autora à perda dos padrões e 

medidas fixas que, até a modernidade, haviam servido de guias para a atividade e de critérios 

para o julgamento. Essa perda de padrões, por sua vez, é explicada a partir de dois aspectos 

distintos e complementares: a partir do desenvolvimento da sociedade comercial, e da posição 

central que o conceito de processo ocupa na modernidade. Devemos destacar, entretanto, que, 

embora haja a possibilidade de se enfatizar um desses aspectos, essa distinção possui um 

caráter meramente didático, pois a relação existente entre eles implica uma determinação 

recíproca.  

 Partindo do primeiro aspecto, podemos afirmar que, de acordo com a autora em uma 

referência feita a Bentham, um dos caracteres mais importantes no que se refere à mentalidade 

do homo faber reside no princípio da utilidade. Tal atitude é evidenciada pelo próprio 

processo de fabricação, pois, se o produto dessa atividade consiste em objetos duráveis e 

destinados ao uso, o ato de trabalhar em si não passa de um meio para atingir seu fim. Ou 

seja, o produto final ao qual almeja. Se por um lado o trabalho tem como principal 

característica sua mundanidade – determinada pelo uso e pela durabilidade –, por outro, com 

o desenvolvimento da sociedade comercial e a vitória triunfal do valor de troca sobre o valor 

de uso, passa a haver uma primazia do princípio da intercambialidade. Isto é, a partir do valor 

de troca um produto pode ser trocado por qualquer outro existente, desde que se observe uma 

equivalência quantitativa. O valor de uso, determinado pela qualidade dos produtos, dá lugar 

ao valor de troca em que o que importa não é mais a qualidade ou utilidade dos objetos, mas 

sua quantidade e a possibilidade de serem trocados. Essa mudança de valores, aliada à 

expropriação das classes camponesas promovida pela Reforma, permite não somente o 

desenvolvimento de uma sociedade comercial como o surgimento de uma forma de produção 

característica do capitalismo.  

 Apontamos anteriormente que a valorização do labor deve-se à perda dos padrões e 

medidas fixas que guiavam a atividade humana. O desenvolvimento da sociedade comercial, à 

medida que relativiza os valores e contribui com essa perda, constitui-se como apenas um dos 

determinantes. O outro, com o qual nos ocuparemos a seguir, diz respeito à posição central 

assumida pelo conceito de processo. De acordo com Arendt, a inversão hierárquica que 

promoveu o labor à posição mais elevada se deu de forma lenta e gradual, sendo precedida 

por desvios e variações da mentalidade tradicional do homo faber. É certo que para este, assim 

como para o homem moderno de modo geral, a mudança de ênfase do 'o que' para o 'como' – 

isto é, da coisa para o processo de sua fabricação – se dava como algo bem estabelecido. Além 
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do mais, tal mudança culminou, como já sabemos, na perda das medidas que precedem e 

sobrevivem ao processo de fabricação. Como afirma Arendt (1958/1987), para a mentalidade 

do homem moderno, determinada tanto pela ciência quanto pela filosofia de sua época, era 

igualmente decisivo que ele passasse a se considerar parte integrante de dois processos: o 

natural e o histórico. Ambos sobre-humanos e universais, "condenados a progredir 

infinitamente sem jamais alcançar qualquer telos inerente ou aproximar-se de qualquer ideia 

predeterminada” (p. 320). 

 A ausência de um telos ou de uma ideia predeterminada, juntamente com a 

relativização dos valores, são os dois fatores que determinaram a perda das medidas. Isso 

porque, para o homo faber, a medida está intimamente ligada ao fim de sua atividade, o que 

lhe serve de parâmetro é a própria ideia do produto final e acabado. Por conseguinte, se no 

que diz respeito à natureza e à história o conceito de processo já implica uma perda dos 

parâmetros, uma vez que possui um caráter imprevisível, é somente quando aplicado ao 

processo produtivo que ele nos permite vislumbrar seu papel efetivo na promoção do labor.  

 Se o princípio de utilidade pressupunha um mundo de objetos de uso, no qual os 

homens se movimentam, com o conceito de processo aplicado a produção a relação entre o 

homem e o mundo deixa de ser segura. As coisas mundanas deixam de ser consideradas por 

sua utilidade e passam a ser vistas como resultados quase acidentais do processo produtivo 

que lhes deu origem. Em outras palavras, a ascensão do animal laborans à posição mais 

elevada da vita activa se reduz basicamente a uma mudança de ênfase. O princípio de 

utilidade que até então se referia a objetos de uso, ou ao uso em si, passa a se referir ao 

próprio processo produtivo. Se até então o homo faber se caracterizava como fabricante de 

objetos e produtor do artifício humano, produzindo para este fim alguns instrumentos, com a 

ascensão do animal laborans a ênfase recai na própria produção de instrumentos e, 

especialmente, de instrumentos para produzir instrumentos. De acordo com Arendt 

(1958/1987), agora, tudo que ajuda a produtividade e alivia a dor e o esforço torna-se útil. “O 

critério final de avaliação não é de forma alguma a utilidade e o uso, mas a 'felicidade', isto é, 

a quantidade de dor e prazer experimentada na produção e no consumo das coisas (p. 322). 

 Embora se refira ao prazer como finalidade da mentalidade atual, é importante 

destacar que esta não se constitui como um sistema hedonista propriamente dito. Falta-lhe 

aquilo que, de acordo com a autora, se apresenta como elemento indispensável em tais 

sistemas: uma radical justificativa do suicídio. O que realmente está por trás dessa 

mentalidade, e daí podemos inferir suas consequências para a sociedade atual, mais do que a 
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felicidade, é a promoção da vida individual ou a garantia da sobrevivência da humanidade. 

Devemos destacar que, mesmo com o declínio da fé cristã na modernidade, a vida continua 

sendo o ponto de referência mais alto em nossa sociedade. Trata-se, entretanto, de uma vida 

entendida como mero processo vital, despojada tanto da imortalidade mundana, entendida 

como fama imortal, quanto da imortalidade da alma em sua acepção cristã. Como resultado, 

se quisermos compreender os prejuízos por que passa a dignidade da política, devemos atentar 

para a contradição existente entre os valores antigos e os atuais. Na Antiguidade, a liberdade 

era tida como o valor mais elevado entre os homens. Só podia ser livre aquele que estivesse 

disposto a arriscar sua vida. Àqueles que se agarravam a ela com demasiado afinco era 

reservado o termo philopsychia, vício atribuído a escravos e serviçais. Na atualidade, por sua 

vez, é a vida que passa a ser tida como Bem Supremo e, a única atividade necessária para sua 

manutenção é o labor, antes relegado a servos e escravos. A liberdade, que antes se referia a 

possibilidade de ação entre os homens, perde sua conotação política e passa a se reduzir à 

mera liberdade de consumo.  

 Essa inversão dos valores certamente implica uma nova maneira de se entender a 

política. Em um de seus livros, ao se referir ao modo como esta se configurava no período 

anterior ao advento da filosofia política, Arendt (1993/1998) deixa bem claro que seu sentido 

era a liberdade. Ou seja, não se trata de dizer que a política tem na liberdade um objetivo a ser 

alcançado, senão que a liberdade é a própria condição para se viver politicamente, sendo 

ambas indissociáveis uma da outra. Isso equivale a dizer que a política não tinha objetivos 

predeterminados, não obstante, se atentarmos para inversão de valores a que nos referimos há 

pouco, podemos perceber que na modernidade ela se torna um meio para atingir seus fins, que 

passam a ser a felicidade ou preservação da vida. Para ser mais preciso, e retomaremos isso 

no terceiro capítulo, devemos destacar que sob esse argumento da felicidade o que se revela é 

a própria valorização da vida enquanto subsistência. No entanto, o que pretendemos destacar é 

que a política na Modernidade se aproximou mais de uma forma de governo ou 

administração, do que de relações plurais e igualitárias como as que predominavam na 

Antiguidade. E, neste aspecto, ela foi cedendo cada vez mais espaço para as relações de poder 

próprias ao que anteriormente se entendia como o âmbito familiar ou privado. Quando 

sublinhamos o papel da vida enquanto subsistência, o que se evidencia é uma preocupação 

não com a liberdade, mas com a satisfação das necessidades (na melhor das hipóteses uma 

liberdade de consumo).  Se a primeira implica um processo de discussão e escolhas realizado 

coletivamente, o que caracteriza um procedimento verdadeiramente político, a segunda é 

orientada por questões meramente econômicas, geralmente sujeitas ao mercado e a interesses 
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individualistas. Para avaliarmos o peso dessa distinção basta ressaltar a preponderância que 

terá na atualidade a confusão quase insolúvel entre as ideias de cidadão e de consumidor.        
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2. A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO E O LAÇO SOCIAL NA TEORIA FREUDIANA 

 

 Como dissemos anteriormente, o objetivo desta dissertação consiste não somente em 

verificar as relações entre psicanálise e política, como em extrair as consequências que a 

psicanálise pode ter sobre tal campo. Assim, o primeiro problema que se impõe diz respeito à 

própria amplitude semântica do termo política. Embora Arendt privilegie uma noção libertária 

de política – relacionada à experiência grega da vida na polis e estruturada em torno das ideias 

de liberdade, igualdade e pluralidade – é evidente que ao utilizar o termo ela se refere às 

formas de organização mais variadas possíveis. Um exemplo disso é a utilização do termo 

para se referir aos regimes totalitários. Estes, ao serem autoritários, hierárquicos e sustentados 

por uma ideologia de massas, apresentam-se como o exato oposto da noção de política por ela 

privilegiada. Essa grande abrangência do termo também se verifica nos dicionários de 

filosofia e em alguns psicanalistas que o abordam. Conforme Lalande (1992), de modo geral, 

a política é definida como o que “diz respeito à vida coletiva num grupo de homens 

organizados” (p. 822). Ou ainda, como afirma Abbagnano (2007), “arte ou a ciência do 

governo” e “estudo dos comportamentos intersubjetivos” (p. 900). Dentre os psicanalistas, 

encontramos formulações como a de Plon (2002): “a política diz respeito essencialmente ao 

que é da ordem do coletivo”, constituindo-se como “o conjunto de meios postos em obra para 

regulamentar as relações entre os indivíduos” (p. 148-152). E ainda, uma definição que, por 

explicitar o papel do poder nas relações políticas, nos chama bastante a atenção. Tal definição 

parte de Brunner (2000) para quem o que torna “a política uma teoria das relações sociais não 

é sua referência ao âmbito público (...) mas seu interesse pelas estruturas dinâmicas do poder 

e da autoridade”, dimensões estas “implicadas em todas as outras relações sociais, inclusive as 

da família” (p. 78). 

 Considerando as definições acima citadas, percebemos que elas têm em comum 

basicamente os mesmos elementos, relacionando à noção de política as ideias de coletividade, 

organização e poder. O caráter geral dessas definições suscita certa dificuldade para se pensar 

numa delimitação precisa entre as relações políticas e outras modalidades de relações sociais 

– tais como as que se dão no meio familiar e religioso. Nesse caso, poderíamos ser levados a 

pressupor que toda e qualquer formulação a respeito do complexo de Édipo, por exemplo, em 

que Freud pensa a constituição do sujeito em sua relação com a tríade familiar, possuiria 

implicações ao mesmo tempo, e indiferenciadamente, sociais e políticas. Ainda que essas 

definições de política apresentem este caráter geral, podendo ser facilmente assimiladas ao 
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que se entende por organização social, nada nos impede de pensar, ainda que em termos de 

tendências, aquilo que está recoberto por cada um desses termos. Sendo assim, devemos levar 

em conta os apontamentos feitos por Arendt, tanto quando se ocupa dessa delimitação – 

tratando o político e o social como termos antagônicos – como quando afirma que a ruína da 

política surge do desenvolvimento de corpos políticos a partir da família. Embora esse esforço 

distintivo possua o caráter de um forçamento ou de uma aposta, esperamos que ele abra 

caminhos para uma noção mais operacional de política. Pois, se o laço social e as relações de 

poder nele implicadas se constituem na própria relação familiar, possuindo um sentido mais 

amplo e espontâneo, a política, de acordo com Arendt, possui um caráter pontual no tempo e 

no espaço, não sendo algo inerente ou essencial às relações humanas. 

Antes, porém, que nos ocupemos com qualquer distinção mais elaborada entre política 

e laço social, faz-se necessário que estabeleçamos os fundamentos desse laço. Isto é, que 

verifiquemos em que ele consiste, de que modo se constitui e quais suas implicações numa 

rede de relações humanas. Com esse intuito, optamos por iniciar nossa investigação a partir 

do legado freudiano, privilegiando os textos em que ele aborda as relações do sujeito com a 

organização social mais diretamente. Contudo, sem com isso descuidar das questões 

metapsicológicas que fundamentam a teoria psicanalítica. Tendo isso em vista, consideramos 

indispensável um exame atento dos conceitos a partir dos quais se elaboram as relações entre 

sujeito e objeto (outro). Como podemos apreender em Freud (1933/1996), o desconhecimento 

da disposição humana geral se coloca como o maior obstáculo no caminho do processo 

civilizatório. Devemos destacar, entretanto, que, ao contrário do que se poderia pensar, a 

divisão dos textos freudianos em textos sociológicos e clínicos não se sustenta senão como 

divisão por ênfases. Além do mais, em qualquer âmbito que se trate, o problema é 

essencialmente o mesmo, a construção de uma teoria psicanalítica que antes de tudo é clínica. 

Todavia, por tratar do sujeito, é levada a se ocupar das relações que este estabelece com os 

demais e, portanto, daquilo que chamamos laço social. Para Freud (1921/1996), apenas em 

condições excepcionais, a psicologia individual acha-se em posição de desprezar as relações 

do indivíduo com os outros. Isso porque está invariavelmente envolvido na vida mental do 

indivíduo algo como, “um modelo, um objeto, um auxiliar, um oponente, de maneira que, 

desde o começo, a psicologia individual, nesse sentido ampliado mas inteiramente justificado 

das palavras, é, ao mesmo tempo, também psicologia social” (p. 81). 

Nas formulações de Pacheco (1997) propor que o “Édipo, o inconsciente e a castração 

sejam os articuladores da construção do sujeito e do laço social implica, obviamente, em 

escapar a uma compreensão da estruturação edípica como limitada as inter-relações entre os 
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membros da tríade fundamental da família” (p. 131).  

Se cabe aos pais uma participação especial na castração simbólica da criança, é na 

condição de porta-vozes dos símbolos da cultura que eles o fazem, isto é, como suportes ou 

representantes das práticas e leis sociais. Além disso, é justamente neste contexto – que 

implica os entrecruzamentos da rede social com a singularidade do sujeito desejante – que 

devemos compreender o progresso na conscientização do indivíduo bem como as 

transformações sociais formuladas de modo consciente e intencional. Em outras palavras, é 

impossível uma transformação social genuína que não se assente em uma concepção coerente 

do sujeito.  

Nesse aspecto, ao se apoiar sobre os mecanismos que o constitui, a psicanálise possui 

uma importância fundamental para se pensar os processos sociais, pois permite a superação de 

uma concepção despreocupadamente otimista do sujeito e abre caminhos para transformações 

sociais pautadas em estratégias consistentes e estáveis. Além do mais, de acordo com 

Pacheco, ela permite a ultrapassagem de uma visão pessimista generalizada, responsável por 

desencorajar um engajamento político transformador e, consequentemente, por conduzir a 

uma recaída no discurso ideológico reacionário.      

 

2.1. A formação dos grupos e o amor como forma de sugestão 

 

 Antes que a psicanálise pudesse constituir-se, em uma fase denominada pré-

psicanalítica, o tratamento que Freud despendia aos seus pacientes consistia em fazer com que 

eles se recordassem do momento e das circunstâncias em que o sintoma fora produzido pela 

primeira vez. Nessa forma de tratamento, conhecida como método catártico, quando o 

momento traumático era expresso verbalmente, permitia a liberação do afeto a ele ligado e o 

paciente se livrava do sintoma por meio de um processo denominado ab-reação. Tal método 

assemelhava-se, em certos aspectos, ao tratamento psicanalítico propriamente dito. Exemplos 

disso dizem respeito à rememoração e a liberação do afeto ligado à lembrança. A ruptura 

radical entre eles deve-se ao fato de que, no método catártico, a hipnose era utilizada como 

forma de sugestão. Mesmo quando Freud abandonou a hipnose, ele persistiu por um tempo 

aplicando certa pressão nas testas dos pacientes. Entretanto, é pertinente esclarecer que aquilo 

que caracteriza a fundação do método psicanalítico, no que ele tem de mais original, consiste 

justamente em romper com essas práticas sugestivas e inaugurar o método da livre associação. 

Nesse método, o paciente é convocado a falar de forma espontânea e indiscriminada tudo 

aquilo que lhe vem à mente. Apesar de não pretendermos nos deter nesta questão, é 
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importante destacar em que consiste o surgimento da psicanálise. Isto porque só mantendo 

vivo este ponto de ruptura e tendo presente aquilo com que ela rompe para se constituir 

enquanto tal, podemos manter vivo o que ela tem de mais original enquanto discurso. 

 Com isso, queremos apontar que a psicanálise apresenta-se como uma importante 

alternativa às práticas sugestivas, constituindo-se como um discurso que nos permite 

questionar a alienação tanto na clínica, quanto no campo da política. Notemos, entretanto, que 

embora a ruptura com as práticas sugestivas tenha se dado na própria fundação da clínica 

psicanalítica, a sugestão como fenômeno nunca deixou de ser um problema para a psicanálise. 

Ao manter uma relação de proximidade com a ideia de transferência, a sugestão teve que ser 

constantemente pensada no que toca ao manejo adequado daquela. Além do mais, assim como 

a transferência não se restringe à relação médico/paciente, sendo considerada por Freud como 

um fenômeno universal, a sugestão se manifesta nas relações sociais de modo muito mais 

amplo.  

Em Psicologia de grupos e a análise do eu, Freud (1921/1996) levanta uma questão. 

Ao considerar uma psicologia interessada em explorar as predisposições, moções pulsionais e 

motivos de um indivíduo – uma psicologia que atente para suas ações e relações com aqueles 

que lhe são mais próximos – há de se ter em conta que mesmo que esta atingisse 

completamente seus objetivos, que é o esclarecimento total dessas questões e suas 

interconexões, ainda assim ela se depararia com uma nova tarefa. Ela seria obrigada a explicar 

o fato de que em certas condições, quando o indivíduo está inserido em um grupo, ele pensa, 

sente e age de maneira inteiramente diferente do que seria esperado se não estivesse sob a 

influência do mesmo. 

 Para compreender o modo como o grupo influencia os indivíduos, isto é, o modo como 

se dá a sugestão e a alienação do indivíduo, assim como os mecanismos que as determinam, 

façamos uma breve digressão e vejamos de que modo Freud pauta a discussão com seus 

interlocutores. Seguindo Le Bon, pelo simples fato de fazer parte de um grupo organizado, um 

homem desce vários degraus na escada da civilização: “isolado, pode ser um indivíduo culto; 

numa multidão, é um bárbaro, ou seja, uma criatura que age pelo instinto. Possui a 

espontaneidade, a violência, a ferocidade e também o entusiasmo e o heroísmo dos seres 

primitivos” (Le Bon como citado em Freud, 1921/1996, p. 87). É notável que, embora a perda 

da racionalidade esteja entre as principais consequências da inserção em um grupo, apontada 

por Freud e por diversos autores aí citados, há outras consequências que, ao menos 

aparentemente, parecem divergir desta. Como observa Freud, por um lado, a inserção no 

grupo ocasiona a queda das inibições individuais, deixando o caminho livre para a satisfação 
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das pulsões destrutivas. Por outro lado, os grupos são capazes das mais elevadas realizações, 

manifestas sob a forma de abnegação, desprendimento e devoção a um ideal. No que se refere 

a esse caráter complexo dos grupos, para não dizer paradoxal, Freud se vale da diferenciação 

feita por McDougall relativa ao grau de organização dos mesmos. Desse modo, cita cinco 

condições responsáveis pela elevação da vida mental coletiva. São elas: a continuidade do 

grupo; uma ideia definida da natureza, composição e funções do mesmo; a interação com 

outros grupos (talvez sob a forma de rivalidade); a presença de tradições e costumes que 

determinem a relação entre seus membros; e uma estrutura definida, expressa na 

especialização das funções ocupadas por cada um de seus constituintes. 

 Considerando que a formação de um grupo implica graus de organização, e não 

simplesmente a presença/ausência desta, podemos constatar que nos textos freudianos ditos 

sociológicos, as condições de elevação da vida mental coletiva, acima citadas, aparecem de 

forma considerável nos grupos estudados. Não obstante, independente do grau de 

organização, devemos destacar que uma característica marcante nos grupos é o fato de que “as 

ideias mais contraditórias podem existir lado a lado e tolerar-se mutuamente, sem que nenhum 

conflito surja da contradição lógica entre elas” (Freud, 1921/1996, p. 90). Notemos que tal 

característica é frequentemente apontada na vida mental das crianças, dos neuróticos e dos 

povos primitivos e, como é possível constatar, deve-se às normas de funcionamento que 

regem o inconsciente. Essa proximidade entre os mecanismos mentais inconscientes e o 

funcionamento grupal respondem por grande parte das alterações que acometem os indivíduos 

em um grupo. Um exemplo disso pode ser verificado em um dos resultados mais notáveis da 

formação grupal, isto é, a exaltação ou intensificação das emoções em seus membros. Assim 

como Le Bon, Freud (1921/1996) atribui essas alterações na vida mental dos indivíduos ao 

fenômeno da sugestão. Porém, ao contrário do pensador francês que considerava a sugestão 

como fenômeno irredutível e livre de explicações, Freud aponta para a necessidade de se 

explicar sua natureza e as condições sob as quais ela ocorre. 

 Com esse intuito, Freud (1921/1996) retoma o problema de um ponto muito mais 

preciso, recorrendo ao conceito de libido. Isto é, “à energia, considerada como uma magnitude 

quantitativa (...), daqueles instintos que têm a ver com tudo o que pode ser abrangido sob a 

palavra amor” (p. 101).  Freud refere-se, obviamente, às pulsões de vida – ao Eros do filósofo 

Platão – responsáveis por manter unido tudo o que é vivo ou que existe, e que embora se trate 

de uma magnitude quantitativa, não é passível de ser mensurada. Nesse ponto, em que se 

evidencia o papel da libido para considerarmos a dinâmica das relações, é interessante fazer 

uma pausa e destacar o porquê de se trabalhar a formação de grupos na teoria freudiana. 
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 Como dissemos anteriormente, o caráter geral apresentado pelas definições de política 

não nos permite traçar uma delimitação precisa entre esta e outras modalidades de relações 

sociais, como por exemplo, as relações familiares e religiosas. Por um lado, a formação de 

grupos se apresenta como um correlato das formações sociais. Em contrapartida, ainda que ela 

comporte as categorias utilizadas acima para conceituar a política, como as noções de 

coletividade, organização e poder, não julgamos pertinente estabelecer uma equivalência entre 

elas sem antes verificar as tensões que perpassam a relação entre duas categorias distintas. 

Tendo isso em vista, vejamos de que modo a teorização freudiana dos grupos nos permite 

pensar na formação do laço social e com ele a ideia de política. 

 De acordo com o proposto por Assoun (2012), a política é o local em que, a título de 

discurso e de ato, institui-se o poder. Assim sendo, o pensamento analítico “especifica-se 

como antropologia do político, cujo objeto é a vertente propriamente política, ou mesmo 

estatal, do vinculo social” (p. 180). Podemos perceber que o autor utiliza o termo política em 

um sentido bastante amplo, articulando-o em uma relação complexa que envolve as noções de 

vínculo social, poder e estado. Podemos notar também que em sua formulação, a noção de 

poder está contida na de política e não o inverso. Isso nos leva a crer que para o autor toda 

relação de poder é necessariamente uma relação política, o que vai de encontro aos 

apontamentos feitos por Arendt, para quem a relação de abrangência dessas categorias se dá 

na ordem inversa. Lembremos, para tanto, a contraposição que ela faz entre a ideia de 

governo, em que vigoraria o poder despótico do chefe e a ideia de política, em que a 

igualdade se apresenta como condição para a liberdade e a pluralidade. Cabe destacar, 

todavia, que o objetivo de Assoun no texto citado não consiste em apresentar uma definição 

de política, e sim de analisar, a partir de conceitos psicanalíticos, o modo como se constituem 

as relações de poder, de pensar uma metapsicologia do social. Dessa maneira, quando ele 

afirma que o objeto dessa antropologia analítica é a "vertente política, ou mesmo estatal, do 

vínculo social", podemos concluir que a ênfase é dada não à especificidade dos termos 

política ou estado4, mas à amplitude e fecundidade desse estudo metapsicológico. Sendo 

                                        
4
 Não pretendemos nessa dissertação nos debruçar sobre as distinções e formas de relação entre política e estado. 

Não obstante, uma vez que nos deparamos com essa aproximação feita por Assoun, cabe apontar algumas 

perspectivas que possam nos esclarecer um pouco sobre esta questão. Em primeiro lugar temos o pensamento de 

Clastres (2012), que faz uma distinção bem clara entre estas duas noções. Se por um lado sua antropologia se 

ocupa de pensar as relações políticas entre os povos ditos primitivos, por out ro ele destaca que a ausência de um 

estado não se constitui como um indício de atraso desses povos, e sim como uma especificidade em suas formas 

de organização que, assim como as que conhecemos, cumpre sua função em orientar determinadas formas de 

relação entre seus membros. Em uma linha distinta, mas que nos parece complementar, Badiou (1994) faz uma 

crítica às formas de política com as quais nos habituamos, pois, como ele afirma: todas elas têm em comum o 

fato de manter a ideia de representação. Para Badiou o desafio que encontramos pela frente é pensar uma forma 
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assim, é para esse aspecto do seu trabalho que devemos dirigir nossa atenção.   

  Além de defender uma postura freudiana anti-idealista com relação à política – 

pautada por uma racionalidade própria às relações de força – Assoun (2012) destaca haver 

“um objeto inconsciente do poder (...) sem o qual o próprio político, assim como o vínculo 

social, seria indecifrável” (p. 180). Trata-se, em outras palavras, de apreender o poder em seu 

aspecto inconsciente, considerando tanto o lugar que ele ocupa na economia pulsional, como 

sua realidade no campo discursivo. Além do mais, como afirma o autor, por não se constituir 

como pulsão fundamental, o poder só pode ser cogitado por meio dos dualismos pulsionais, 

seja no eixo que perpassa a oposição ego/objeto (primeiro dualismo) ou no segundo dualismo 

que opõe pulsão de vida e pulsão de morte. Lembremos, portanto, que para Freud 

(1921/1996), a libido ou pulsão de vida é um elemento fundamental na constituição dos 

grupos. Os mesmos são dominados por dois tipos de laços emocionais: o laço com o líder, que 

para ele é o mais importante; e o laço que é mantido entre os demais membros do grupo. Para 

que tenhamos isso mais claro devemos destacar que “uma simples reunião de pessoas não 

constitui um grupo enquanto esses laços não tiverem se estabelecido” (Freud, 1921/1996, p. 

111). Por outro lado, como Freud afirma, em qualquer reunião que ocorra, a tendência a se 

formar um "grupo psicológico" pode facilmente vir à tona. Outro ponto importante a ser 

destacado é a distinção realizada entre os grupos que possuem líder e aqueles que não o 

possuem. Embora considere o laço emocional com o líder o mais importante na constituição 

dos grupos – o que indicaria um tipo de grupo mais primitivo e completo – Freud afirma que 

em certos casos uma abstração pode tomar o lugar do líder, sendo os grupos religiosos, com 

seu chefe invisível, apenas uma etapa transitória para tal estado de coisas. 

 Para compreendermos as relações afetivas que constituem o grupo, assim como as 

relações entre ideia (abstração) e líder, é necessário que façamos uma breve passagem pelo 

conceito de identificação. A identificação, segundo Freud (1921/1996), é a mais remota 

expressão de laço emocional e desempenha um importante papel na história primitiva do 

complexo de Édipo. Nela “um menino mostrará um interesse especial pelo pai; gostaria de 

crescer como ele, ser como ele e tomar seu lugar em tudo. Podemos simplesmente dizer que 

toma o pai como seu ideal” (p. 115). Para entendermos melhor o conceito de identificação, 

devemos considerar a relação que ele mantém com a escolha de objeto. À primeira vista, o 

que parece predominar entre eles é o caráter de oposição, pautado principalmente pelo destino 

                                                                                                                          
de política que esteja em ruptura e não subordinada ao estado; uma política que se autorize por si mesma, 

abandonando a ideia de representação; que conceba a ação sem passar pela perspectiva de oc upar o estado; e 

que, sendo os partidos determinados pelo estado, se constitua como uma política sem partido.       
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do afeto – ou o laço se liga ao sujeito ou ao objeto do eu. Se no caso da identificação o pai é o 

que gostaríamos de ser, na escolha de objeto ele seria aquilo que gostaríamos de ter. Embora 

afirme a possibilidade de uma identificação antes de qualquer escolha objetal, Freud 

(1921/1996) também afirma ser muito mais difícil fornecer uma representação 

metapsicológica clara dessa distinção. Em suas palavras: “podemos apenas ver que a 

identificação esforça-se por moldar o próprio ego de uma pessoa segundo o aspecto daquele 

que foi tomado como modelo” (p. 116). Em virtude dessa dificuldade, ele descreve três 

formas distintas de identificação. Não nos deteremos aqui nos casos descritos, cabe destacar, 

contudo, que se em alguns casos o eu toma como modelo a pessoa que não é amada, em 

outros ele toma a pessoa que é. E, além disso, existem casos de identificação em que a pessoa 

em quem se espelha não possui relação alguma com a escolha de objeto. 

   Para sintetizar essas três modalidades de identificação, seguiremos a mesma ordem 

utilizada por Freud. A primeira e mais simples delas constitui-se como forma original de laço 

afetivo. Nela, a pessoa adotada como modelo pode assumir o papel de rival com relação ao 

objeto amado – esta modalidade de identificação é equivalente à descrita por Freud no Édipo 

masculino. A segunda se dá por intermédio da perda ou recalque do objeto sexual. Nessa 

modalidade, a escolha objetal regride para uma forma de identificação, de modo que, até 

então, o que era objeto de amor é introjetado no eu e se torna um modelo a ser seguido. Esse 

processo é descrito frequentemente como um segundo momento do Édipo feminino. Por fim, 

na terceira modalidade de identificação, qualquer nova percepção de uma qualidade comum 

partilhada com outra pessoa pode gerar uma identificação, independente de haver ou não uma 

relação com a escolha objetal. Nesse aspecto, como afirma Freud (1921/1996), o mecanismo 

que atua “é o da identificação baseada na possibilidade ou desejo de se colocar na mesma 

situação” (p. 117). Embora o processo identificatório se dê de modo complexo, constituindo a 

própria história do sujeito, essa última descrição parece possuir um papel predominante na 

relação que se estabelece entre os membros de um grupo. Isso não implica que se possa 

negligenciar a importância dos outros modos de identificação. Pois, no que se refere às 

relações com o líder e à própria estruturação do laço, a primeira modalidade descrita parece 

ter um papel fundamental. Além do caráter gramatical das identificações – aqui fazendo um 

paralelo com a expressão gramática pulsional – devemos atentar para o fato de que toda 

identificação é parcial e toma emprestado apenas um traço isolado da pessoa que lhe serve de 

modelo. Além do mais, é importante destacar que quanto mais forte é esse traço, mais bem-

sucedida pode se tornar a identificação e mais forte o laço afetivo por ela criado.   

 Feitas as considerações necessárias sobre o conceito de identificação, podemos 
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retomar o problema central deste capítulo, isto é, o modo como as relações afetivas se dão no 

interior do grupo e suas implicações para se ponderar a política. Se a identificação consiste na 

introjeção de um traço em comum com outra pessoa, podemos afirmar que, entre os membros 

do grupo, esse traço ou qualidade reside na própria semelhança entre os laços emocionais 

mantidos por cada membro com o líder do grupo. Em outras palavras, se cada membro tem no 

líder um objeto de amor em comum, esperando por ele ser amado de modo igual aos demais, 

o que os une é justamente a semelhança da posição que ocupam. Para deixar bem marcada a 

diferença entre o laço com o líder e os laços estabelecidos entre os demais, Freud recorre a 

uma distinção topológica. Nessa distinção, os objetos da identificação (membros do grupo) 

são colocados no lugar do eu, enquanto o líder, mais como objeto de amor do que de 

identificação, é colocado no lugar do ideal do eu5. Esse enfrentamento do problema a partir de 

uma abordagem metapsicológica – que traduz as relações entre os indivíduos em uma relação 

entre instâncias psíquicas –, permite a Freud comparar o funcionamento do grupo com outros 

tipos de relações, como por exemplo, as amorosas e a hipnótica. Essa visada possui dois 

grandes méritos. O primeiro, de nos permitir enxergar, em situações diversas, sempre os 

mesmos fenômenos elementares. O segundo, de nos permitir pensar problemas complexos a 

partir da simplicidade da estrutura. Além disso, ela nos possibilita articular os laços afetivos 

no grupo, senão com a questão política propriamente dita, com as relações de poder que 

ocorrem no meio social. 

 Se para Assoun o político é o local da instituição do poder que deve ser considerado a 

partir de uma economia pulsional, para Freud o Eros, ou libido, se situa na matriz da sugestão 

e constitui-se como um mecanismo privilegiado do poder. Atentando para a aproximação 

freudiana entre o estado de estar amando e o estado hipnótico, podemos observar em ambos a 

mesma sujeição humilde, o mesmo debilitamento da iniciativa própria do sujeito. Essa 

aproximação é esclarecedora à medida que, assim como afirmamos anteriormente com 

                                        
5
 Para compreendermos melhor esta distinção topológica realizada por Freud, assim como suas consequências na 

estruturação grupal ou social, podemos recorrer à formalização feita por Lacan e pensar essas instâncias de 

acordo com os registros por ele delineados. Comecemos, portanto, pela afirmação de que enquanto objetos de 

identificação os membros do grupo são colocados no lugar do eu. De acord o com Zizek (2010), esse tipo de 

relação que se estabelece com o pequeno outro está situada no nível do imaginário, do eu ideal, e condiz com a 

maneira como o eu gostaria de ser ou de ser visto. Ela comporta uma imagem especular idealizada, mas por 

implicar uma demanda de amor também promove a rivalidade entre os indivíduos. No segundo nível, que seria o 

da relação com o líder ou com o ideal do eu, temos o registro simbólico, e é por se situar neste registro que essa 

instância opera mesmo em grupos que não possuem um líder. O ideal do eu é o grande Outro sempre vigilante, a 

agência cujo olhar se tenta impressionar e que impele o sujeito a dar o melhor de si. Por último, e ainda que só 

seja abordado no próximo tópico deste capítulo, temos o supereu. Este se s itua no registro do real, e apesar das 

semelhanças com o ideal do eu assume um caráter sádico e punitivo. É a agência que bombardeia o sujeito com 

exigências impossíveis e depois zomba de seu fracasso, de onde parte o imperativo de gozo assim como o 

sentimento de culpa.    
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relação ao líder, tanto o hipnotizador quanto o objeto amado se colocam numa posição 

análoga. Isto é, no lugar do ideal do eu. Entretanto, mesmo havendo uma simetria nessas 

relações, o processo de idealização se apresenta de forma muito mais clara e intensa na 

hipnose, em que o hipnotizador se constitui como o único objeto digno de atenção. Um 

aspecto da hipnose visto na relação com o líder de modo menos claro, porém não menos 

importante, “é o fato de o ego experimentar, de maneira semelhante à do sonho, tudo que o 

hipnotizador possa pedir ou afirmar” (Freud, 1921/1996, p. 124). Em tal situação, se o eu 

toma uma percepção como real, é devido à sua realidade ser corroborada pelo ideal do eu, ou 

seja, pela instância que verifica a realidade das coisas. Assim, se hipnose se assemelha ao 

estado amoroso, comparada à formação de grupo ela chega a ser idêntica. Freud chega a 

descrevê-la como uma formação de grupo composta por apenas dois membros e, nesse 

âmbito, o que distingue uma da outra seria somente a limitação numérica da primeira. Além 

do mais, no que se refere à distinção entre a formação do grupo e o estado de estar amando, 

pode-se dizer que a diferença recai especificamente na ausência de inclinações diretamente 

sexuais. A presença de impulsos sexuais inibidos em seus objetivos, cuja satisfação não pode 

ser completamente satisfeita, é o que permite a permanência dos laços afetivos no grupo. Ao 

passo que, nas relações amorosas, os impulsos desinibidos sofrem uma drástica redução 

quando atingem seu objetivo. 

 Outra questão a se considerar, e que foi levantada anteriormente, diz respeito à 

existência de grupos em que não se verifica a presença de um líder, ou para ser mais preciso, 

em que a função do líder é exercida por algum tipo de abstração. É possível que a questão 

tenha sido delineada ao situarmos o líder, assim como a função sugestiva, no lugar do ideal do 

eu. Não obstante, convém que façamos mais algumas considerações. A abordagem da questão 

metapsicológica referente ao lugar do líder, seja ele abstrato ou encarnado em uma pessoa 

concreta, pode, inclusive, nos esclarecer sobre pontos ainda obscuros entre a identificação e o 

amor a ele endereçado. Partamos da ideia de idealização. De acordo com Freud, quando 

estamos amando, uma grande quantidade de libido narcísica transborda do eu para o objeto. 

Este, por sua vez, se apresenta como o substituto de um ideal inatingido, ao qual amamos 

justamente para conseguir, de modo indireto, esta perfeição almejada – como meio de 

satisfazer nosso narcisismo. Poderíamos ver nisso a superação de possíveis lacunas, pois, por 

um lado o complexo de Édipo implica uma identificação com o pai, produzindo mesmo uma 

rivalidade com este. Por outro lado, o desamparo infantil e a necessidade de proteção geram 

um anseio que se manifesta em forma de amor. Esse anseio, por sua vez, estaria na origem da 

religião e da própria ideia de Deus, sendo, de certo modo, o móvel de toda a crítica contida 
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nos textos sociais de Freud, de Totem e tabu (1913/1996) até A questão da Weltanschauung 

(1933/1996). Queremos apontar com isso que a estrutura elaborada por Freud para analisar as 

relações nucleares da família, isto é, o complexo de Édipo, é a mesma estrutura a partir da 

qual vai pensar a religião e mesmo a constituição do estado. 

 Gostaríamos de atentar para o fato de que, embora não se paute nas questões 

metapsicológicas ou nos conceitos psicanalíticos aqui trabalhados, algumas questões 

formuladas por Arendt apresentam uma convergência considerável com os problemas acima 

discutidos. Entre eles podemos destacar a existência de grupos em que a função do líder é 

exercida por uma ideia ou abstração. Como vimos no capítulo anterior, Arendt aproxima as 

ideias de governo e de sociedade ao modelo de organização familiar, situando ambas como 

antagônicas à noção de política. Deixando momentaneamente de lado o antagonismo entre 

política e governo, a questão é que, no interior mesmo desse modelo familiar, verifica-se uma 

importante transformação nas formas de governo. Enquanto a sociedade antiga era governada 

por um homem só – pelo poder tirânico exercido pelo chefe da casa ou do estado – na 

sociedade atual o que predomina é o poder hegemônico das opiniões preestabelecidas. Como 

afirma Arendt (1958/1987), na sociedade atual, em que “a força natural (…) de uma opinião 

unânime é tremendamente intensificada pelo peso dos números, o poder exercido por um 

único homem, representando o interesse comum e a opinião adequada, podia mais cedo ou 

mais tarde ser dispensado” (p. 50). Ao prosseguir com este raciocínio ela, se refere a tal 

situação como sendo um governo de ninguém – uma vez que seu representante pode ser 

dispensado – e o equivale à própria burocracia, considerada por ela como a forma mais social 

de governo. O importante a se destacar é que, mesmo se tratando de um governo de ninguém, 

isso não implica a ausência de um governo, podendo ser inclusive uma de suas versões mais 

tirânicas. Parece-nos inevitável ver aqui a mesma problemática trabalhada por Freud em 

Totem e tabu, ou seja, a ideia de que o pai morto (ausente) se torna mais forte do que o fora 

vivo. Ou de que, devido ao sentimento de culpa, ele se constitui como o representante 

inconsciente da lei. 

 Neste ponto, julgamos pertinente trazer, ainda que de passagem, uma contribuição 

feita por Kehl (2003) à discussão sobre os pólos identificatórios e a função paterna. Em um 

artigo intitulado Em defesa da família tentacular, a autora aborda as transformações que 

acometeram a família da segunda metade de século XX até a atualidade. Cabe salientar, 

entretanto, que ainda que se trate de transformações ocorridas no seio da família, o que nos 

interessa, sobretudo, nessa digressão, é extrair as consequências políticas nela implicadas. 

Ainda mais se considerarmos o que foi dito acima, isto é, que a partir da estrutura edípica, 
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Freud cogita tanto as relações nucleares da família quanto a constituição do estado e da 

religião. Considerando as transformações que afetaram a família neste período, cabe frisar 

que, se até meados do século XX o modelo predominante era o da família nuclear burguesa, 

com a conquista do mercado de trabalho pelas mulheres e a democratização dos métodos 

contraceptivos, estas conquistaram uma parcela cada vez maior de liberdade, tanto econômica 

quanto sexual. Com isso, verifica-se não só a diminuição do poder do homem dentro da casa, 

como mudanças significativas na constituição familiar. De acordo com Kehl, à medida que as 

mulheres incluem a satisfação sexual entre os requisitos para a escolha do cônjuge, a 

constituição da família vai sendo, cada vez mais, regida pelos afetos e impulsos sexuais, 

tornando-se assim muito mais instável. É o caso das famílias "recompostas" ou "biparentais", 

em que irmãos não consanguíneos convivem com padrastos ou madrastas às vezes já de uma 

segunda ou terceira união de um dos pais. 

 Esta nova configuração da família, em que a dominação masculina vai perdendo 

espaço para os laços afetivos e impulsos sexuais, é a família tentacular em relação a qual a 

autora se lança em defesa. Contrapondo-se a um discurso institucional que responsabiliza a 

dissolução da família por um quadro de degradação social, ela atenta para a possibilidade de 

que nessas famílias, que se desfazem e refazem diversas vezes na vida de uma criança, os 

irmãos se constituam como referências importantes para as identificações horizontais. Ou 

seja, para um tipo de relação menos hierárquica e mais igualitária. Entretanto, o fato de a 

família deixar de ser uma instituição sólida para se tornar um agrupamento circunstancial e 

precário não é desprovido de consequências. A perda dos padrões e a parcela de mal-estar que 

daí decorre geram uma nostalgia, uma idealização dos modelos de família do passado. Tal 

perda, segundo a autora, se não for superada pode funcionar como impedimento à legitimação 

das novas experiências familiares. Nesse âmbito, contra as acusações de que as novas 

configurações familiares são responsáveis pela crise ética na sociedade contemporânea, Kehl 

defende que a família que está em crise é justamente essa família nuclear idealizada, herdeira 

direta da família vitoriana. Enquanto a família nuclear privilegia as identificações verticais, 

lançando os filhos em uma disputa permanente pelo amor da mãe e pelo lugar de identificação 

com o pai centralizador. Nas famílias contemporâneas, em que o pátrio poder é distribuído por 

vários adultos, é possível observar novas formas de aliança entre os irmãos. Trata-se das 

identificações horizontais às quais nos referimos acima, ou se preferirmos, daquilo que a 

autora denomina como função fraterna. 

 Como afirma Kehl, o poder da fratria não substitui a função paterna, mas se apresenta 

como a condição para que o poder do 'pai' se torne cada vez mais abstrato, para que a Lei se 
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apresente como função simbólica e não como uma versão arbitrária do poder do mais forte6. 

Nesse aspecto, a identificação horizontal entre os irmãos teria como função questionar o 

poder do patriarca, herdeiro da falência das velhas monarquias. E seria, de acordo com a 

autora, muito mais condizente com o modelo das democracias republicanas. Desse modo, 

devemos considerar o seguinte problema: se ao nos referirmos à descrição arendtiana da 

sociedade atual nos deparamos com a importância atribuída ao peso dos números – com a 

unanimidade que sustenta um conjunto determinado de ideias ou opiniões – é provável que 

não se trate neste caso das alianças horizontais atribuídas por Kehl à função fraterna. E sim de 

uma configuração social em que a própria quantidade assume uma função hierárquica. Sendo 

assim, se para Kehl a rivalidade fratricida é fruto das alianças centradas em torno do poder do 

Um, isto é, em torno do poder do pai, não podemos perder de vista que também a união entre 

os irmãos poderia levar ao poder do Um. Só que nesse caso, senão pelas vias de um pai vivo 

ou de um líder encarnado, pelo fato de sustentarem uma possível unanimidade no plano 

discursivo, ou se preferirmos, pela ausência de uma verdadeira pluralidade. 

 Essas considerações nos levam a uma segunda questão: no esforço empreendido para 

compreender a função do líder e, por conseguinte, a função paterna como algo abstrato nos 

deparamos com o termo abstração em duas situações distintas. Na primeira, empregamos o 

termo para nos referirmos a uma situação descrita por Arendt. Ou seja, à afirmação de que a 

partir de uma unanimidade das opiniões, presente principalmente na sociedade atual, o poder 

de um único homem que as representasse poderia mais cedo ou mais tarde ser dispensado. O 

termo abstração, nesse contexto, refere-se especificamente às opiniões ou ideias que fariam a 

função do líder. Além disso, se coaduna, de modo geral, com o que vimos sobre o papel do 

ideal do eu na formação dos grupos. Em um contexto diverso o termo é empregado por Kehl 

na afirmação segundo a qual, o poder da fratria seria condição para que o poder do pai se 

tornasse mais abstrato, se apresentando como função simbólica e não como versão arbitrária 

do poder do mais forte. É possível que o termo seja interpretado de forma indistinta em ambas 

as ocorrências, como sinônimo de um ideal e ao modo como se entende a função do líder em 

                                        
6
 Neste ponto devemos fazer uma ressalva, pois a ideia de função fraterna, introduzida por Kehl, nos leva a 

questões mais complexas do que nos pareceram à primeira vista. No nível sociológico as observações realizadas 

pela autora nos fornecem um subsídio importante para pensarmos as novas configurações do poder, não obstante, 

no que diz respeito a uma visão metapsicológica a ideia de função fraterna pode nos trazer mais confusão do que 

esclarecimentos. Isto porque o que está em jogo nesta função é, antes de tudo, o caráter simbólico da lei em 

contraposição a arbitrariedade do mais forte e, neste sentido, a própria função paterna nos permite enfrentar esta 

questão. Cabe frisar, entretanto, que a autora não se equivoca com relação os resultad os que se poderia esperar 

de um questionamento ou relativização na interpretação da lei. Ao mesmo tempo em que ela aponta para uma 

maior liberdade de invenção, ela também nos alerta sobre o risco de caprichos e arbitrariedades por parte dos 

adultos.       
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Psicologia de grupos e a análise do eu. Nesse caso, sua função seria a de conferir coesão ao 

grupo, de incutir nele um espírito de unidade. Por outro lado, se levarmos em conta o contexto 

em que ele aparece pela segunda vez, como condicionado pelo poder fraterno e relacionado ao 

que questiona o poder do Um, podemos lhe conferir um sentido mais crítico em relação à 

configuração discursiva do poder. E, como era de se esperar, parece ser essa mesmo a 

intenção da autora. Criticar não só a idealização de um modelo de família patriarcal, como de 

qualquer modelo que se pretenda absoluto. Em suma, privilegiar o caráter simbólico da lei 

não por sua função de ideal, mas por sua permeabilidade a dialetização.  

 Ao defender uma maior liberdade criativa na organização familiar, a autora parece nos 

indicar não uma ideia de unidade/unanimidade, mas a ideia de alteridade. Esta, por sua vez, se 

apresenta como categoria primordial para compreendermos a noção de pluralidade utilizada 

por Arendt para conceber a política. Contudo, antes de nos atermos a esse problema, devemos 

atentar para uma questão fundamental em nossa pesquisa. Até este momento, consideramos 

basicamente a importância do amor para as relações grupais ou sociais. Percebemos, todavia, 

que apesar de seu papel agregador, responsável pela união e manutenção dos grupos, ele 

também representa alguns obstáculos para a efetivação de uma política mais plural ou menos 

centralizada. Cabe agora voltar nossa atenção para aquilo que se apresenta como sua 

contrapartida, a saber, a agressividade que perpassa as relações do sujeito com o outro. 

 

2.2. A agressividade e seus impasses 

 

 Antes de entrarmos na questão da agressividade em seus aspectos sociais e políticos, 

faremos uma pequena digressão e realizaremos um breve resgate de sua incidência na teoria 

freudiana. Isso porque, enfatizando o modo como Freud a aborda ao longo de sua elaboração 

teórica, poderemos nos concentrar nos problemas que realmente nos interessam, relativos à 

agressividade constituinte do sujeito. Concentraremo-nos ainda, em suas consequências na 

relação com o outro a fim de evitar alguns impasses relativos à própria teoria das pulsões. Se 

considerarmos a agressividade em seu sentido mais lato, como mero fenômeno, veremos que 

ela se constitui como um problema para Freud desde suas primeiras publicações. Ainda que a 

recorrência do termo fosse ínfima antes de 1905, o sentido por ele manifesto aparece 

frequentemente sob a expressão “impulsos hostis”. Já no Rascunho N, contido nos extratos 

dos documentos dirigidos a Fliess entre 1892-1899, implica tanto no endereçamento aos pais, 

quanto no sentimento de culpa e a necessidade de punição. Embora o problema da 

agressividade se apresente tão precocemente na obra freudiana, a questão parece ganhar corpo 
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à medida que é articulada com a ideia de ambivalência. Esse termo, introduzido por Bleuler, é 

utilizado amplamente em Totem e tabu. E ainda que seja empregado em diversas situações 

como, por exemplo, para se referir ao significado antitético do termo tabu e a relação com a 

sogra, o que mais nos interessa em sua utilização diz respeito à relação com o pai e seus 

derivados – animal totêmico, governantes e, de modo indireto, com os sacerdotes. Fazendo 

uma breve pausa, é pertinente destacar que o interesse específico pelo pai e seus substitutos se 

justifica pelo fato de termos, ao tratar a importância do amor nas relações sociais, enfatizado 

seu endereçamento ao líder. Ou se preferirmos, ao lugar ocupado pela função paterna. Dessa 

maneira, ao abordar tais relações à luz da ambivalência afetiva, tendo o ódio ou a 

agressividade como contrapartida dos investimentos libidinais, não podemos deixar de 

retomar a discussão a partir do mesmo recorte. 

 No que diz respeito à ambivalência, é oportuno destacar sua utilização relativa às 

atitudes adotadas pelo clã em relação ao totem. De acordo com Freud, o totem pode ser um 

animal, uma planta ou, raramente, um objeto natural inanimado. E segundo Frazer, a 

vinculação entre um homem e seu totem é mutuamente benéfica, pois o “totem protege o 

homem e este mostra seu respeito por aquele de diversas maneiras, não o matando, se for um 

animal; não o cortando, nem colhendo, se for um vegetal” (Frazer como citado em Freud, 

1913/1996, p. 111-112). De outra forma, há também o espetáculo da refeição totêmica, 

cerimônia em que o clã celebra a matança cruel de seu animal totêmico, e o devora cru. Nessa 

cerimônia, executa-se um ato proibido ao indivíduo e justificável somente pela participação 

da totalidade do clã. Um aspecto bastante curioso desse cerimonial é que após o luto 

obrigatório, em que a morte é lamentada e o animal pranteado, seguem-se demonstrações de 

regozijo festivo: “todos os instintos são liberados e há permissão para qualquer tipo de 

gratificação” (Freud, 1913/1996, p. 144). Não pretendemos nos deter nas aproximações 

traçadas por Freud entre o totemismo e o desenvolvimento das religiões monoteístas. Basta 

frisar que, em qualquer dessas situações, o que está em jogo é a relação ambivalente com o 

pai. Tal ambivalência, além de se constituir como fator inerente às relações edípicas, segue o 

mesmo modelo tanto na neurose obsessiva, exemplificado aqui pela relação do pequeno Hans 

com seu pai, quanto nas formações sociais, representadas neste texto pela estrutura das 

sociedades totêmicas. Em todo caso, o importante a se destacar é que, independente de se 

tratar da tríade familiar ou de um contexto social mais amplo, as relações afetivas que o 

sujeito mantém com o outro reproduzem a mesma estrutura do sintoma. Vejamos como isto se 

dá. 

Por meio do deslocamento afetivo que ocorre entre as representações e da 
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ambivalência afetiva – responsável pela polarização entre amor e ódio – aquilo que é 

recalcado se manifesta sempre de forma distorcida. Esse processo é denominado por Freud 

como formação ou solução de compromisso. Não obstante, para que tenhamos isto mais claro 

devemos atentar para o modo como ele descreve a formação do sintoma. Este se constitui a 

partir do fracasso da defesa. Se o recalque consiste em despojar a representação conflitiva do 

seu afeto, impedindo-a assim de se associar com outras representações, o fracasso do mesmo 

implica que a soma de excitação retirada daquela encontre outro destino. Isto é, que seja 

deslocada para uma representação inócua. Assim, o que caracteriza o fracasso da defesa ou o 

retorno do recalcado, é o próprio deslocamento afetivo. Nele, a representação intolerável é 

distorcida de duas maneiras. No tempo porque se refere a uma ação contemporânea ou futura 

e não à dita experiência primária, e no conteúdo porque não se refere a esta experiência, mas é 

escolhida a partir de algo que lhe é análogo dentro de uma mesma categoria (Freud, 

1896/1996). Essa dupla distorção, decorrente do deslocamento afetivo de uma representação 

incompatível para uma inócua, refere-se à formação de compromisso, e é a partir dela que se 

constitui o sintoma. Este, por sua vez, se caracteriza pelo fato de que, mesmo de forma 

distorcida, os impulsos recalcados alcançam sempre um meio de satisfação. Por conseguinte, 

a importância de se considerar as relações afetivas em sua estrutura sintomática consiste em 

nos permitir explorar a aproximação feita por Freud entre o mecanismo das neuroses e a 

formação do laço social.  

Em Totem e tabu, para pensar na relação estabelecida pelos homens primitivos com os 

animais totêmicos, Freud recorre a alguns casos de neurose em crianças. É importante 

salientar, entretanto, que independente de se tratar de crianças ou de indivíduos adultos, a 

neurose, assim como o próprio inconsciente, carrega a marca de uma sexualidade que, por 

definição, é sempre infantil. Da mesma forma, em se tratando da psicologia dos grupos ou da 

estruturação das sociedades, uma leitura que pretendesse diferenciar, a partir de termos 

metapsicológicos, a organização dos povos primitivos daquela relativa aos estados modernos 

careceria, indubitavelmente, de elementos lógicos e estruturais. Para retomarmos a questão da 

agressividade e a forma sintomática como ela se manifesta, peguemos como exemplo o caso 

do pequeno Hans. De acordo com Freud, em um primeiro momento da formação de sua fobia, 

o mecanismo defensivo incide tanto sobre os sentimentos hostis e ciumentos em relação a seu 

pai, quanto aos impulsos eróticos endereçados a sua mãe. Se por um lado a supressão dessas 

moções pulsionais implica uma renúncia à satisfação, por outro, o tempo de privação, assim 

como o aumento da excitação dele decorrente, faz com que tais impulsos estendam seus 

domínios. Isto é, que se desloquem para outras representações. É certo que a defesa teve aí um 
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papel preponderante, evidenciado pela grande restrição à liberdade de movimentos. Não 

obstante, o que se verifica é que, mesmo de forma distorcida e transpostos para o contexto da 

fobia, os impulsos recalcados alcançam um meio de satisfação. Se a fobia de Hans por cavalos 

se apresenta como um substituto dos impulsos hostis dirigidos contra o pai – sendo assim o 

meio pelo qual estes se expressam –, ao se colocar como obstáculo para que o menino saísse à 

rua ela também lhe permitia ficar mais tempo em casa com sua mãe. Desse modo, como 

afirma Freud (1909/1996), sua afeição por sua mãe realiza triunfalmente seu objetivo, pois em 

consequência de sua fobia ele se agarra cada vez mais ao objeto do seu amor – ainda que para 

isso tenha havido medidas para torná-lo inócuo. 

A semelhança aqui com o que ocorre na organização da sociedade totêmica é evidente. 

Em ambos os casos, os sentimentos ambivalentes relacionados ao pai se deslocam para a 

figura de um animal. E este, aliás, é um dos motivos pelos quais Freud realiza tal 

aproximação. Devemos frisar, entretanto, que, por mais que a função de substituto paterno 

ocupada pelo animal tenha contribuído para que Freud identificasse os elementos estruturais, 

sua importância é apenas secundária. Ela se reduz a uma coincidência e, via de regra, o que 

nos chama a atenção não é o substituto em si, mas a relação que ele mantém com aquilo que 

lhe antecede. Mais do que com o pai, com a função paterna e todo o processo implicado no 

que se designa por complexo de Édipo. No tópico anterior aproximamos a função do líder à 

ideia de função paterna – destacando que o líder assume em relação ao grupo o lugar do ideal 

do eu, e se situa como objeto de amor e identificação. Mostra-se pertinente apontar que, com a 

elaboração da segunda tópica freudiana, o peso atribuído a agressividade passa a ter um papel 

de maior destaque nas relações edípicas. O supereu passa a ser considerado a partir de 1923, 

mais especificamente em O eu e o isso, como o herdeiro do complexo de Édipo. E, por mais 

que Freud lhe atribua as mesmas funções anteriormente atribuídas ao ideal do eu – utilizando 

as duas expressões muitas vezes de forma indistinta – ao supereu, é atribuída uma 

característica que o define enquanto instância psíquica, e que diz respeito justamente a sua 

crueldade. Como afirma Freud (1923/1996), pode-se dizer do isso que ele é totalmente 

amoral; do eu, que se esforça por ser moral; e do supereu que pode ser supermoral, tornando-

se tão cruel quanto somente o isso pode ser. 

 O ponto que nos interessa aqui é que, a partir de então, a noção de supereu passou a 

nortear a discussão a respeito da constituição do sujeito, o que se dá não só no âmbito da 

tríade familiar fundamental, como na relação com a sociedade de modo geral. Notemos 

também que neste momento Freud trabalha não somente com a ideia de grupo, que 

poderíamos entender de modo restrito e localizado, como com a ideia de civilização ou 
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cultura, o que nos remete a algo mais amplo ou universal. Com o intuito de compreendermos 

a relação entre o supereu e a vida em sociedade, ou ainda, com o próprio processo 

civilizatório, devemos atentar para a analogia feita por Freud entre o supereu individual e um 

supereu cultural. Em ambos os casos, sua função seria de estabelecer exigências ideais estritas 

cuja desobediência seria punida pelo "medo da consciência" ou sentimento de culpa. Dessa 

maneira, assim como o indivíduo, a comunidade teria um supereu responsável por direcionar 

sua evolução cultural. Apesar das semelhanças serem predominantes nessa analogia, uma 

diferença digna de nota refere-se ao fato de os processos mentais ligados ao supereu serem 

mais acessíveis à consciência quando observados no grupo. Em decorrência disso, Freud 

afirma que, enquanto a tensão entre o eu e o supereu aumenta e sua agressividade se torna 

mais perceptível, as exigências reais deste continuam inconscientes e em segundo plano. Não 

obstante, se tais exigências são trazidas por meio de uma análise à consciência, descobre-se 

que elas coincidem fortemente com os preceitos do supereu cultural predominante. Já de 

partida, essa aproximação nos permite superar a suposta barreira que existiria entre os 

fenômenos clínicos e os sociais. 

 Notemos, aliás, que ao se pautar na noção de supereu, ela evidencia a relação existente 

entre a função paterna e a influência exercida pela personalidade dos grandes líderes. Desse 

modo, ao se referir à questão da agressividade, Freud destaca a ambivalência dos sentimentos 

que se manifestam em relação a tais personalidades. Para Freud (1930/1996), “em muitos 

casos, a analogia vai mais além, como no fato de, durante a sua vida, essas figuras – com 

bastante frequência ainda que não sempre – terem sido escarnecidas e maltratadas por outros 

e, até mesmo, liquidadas de maneira cruel” (p. 144). Intimamente relacionada a tal afirmação, 

está a consideração de que, somente um longo período após ter encontrado a morte pela 

violência, tenha se tornado possível que a figura do pai primevo alcançasse sua divindade. 

Não podemos perder de vista, entretanto, que se tal divinização ocorre é devido ao sentimento 

de culpa; ao fato de que a satisfação dos impulsos agressivos – advindos da própria renúncia 

pulsional – pudesse aplacá-los, e com isso trazer à tona os sentimentos de amor e admiração 

em relação ao pai. O que vale destacar aqui, e que diz respeito justamente ao caráter 

ambivalente dessas relações, é que a agressividade sempre estará presente nas relações 

humanas. Como Freud (1930/1996) afirma em O mal-estar na civilização, o próximo é para 

os homens não apenas um ajudante potencial ou objeto sexual, “mas também alguém que os 

tenta a satisfazer sobre ele a sua agressividade, a explorar sua capacidade de trabalho sem 

compensação, utilizá-lo sexualmente sem o seu consentimento, apoderar-se de suas posses, 

humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo” (p. 116). Se, de acordo com Freud, a 
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ética deve ser considerada como uma tentativa terapêutica – uma tentativa de se livrar, por 

meio de uma ordem do supereu, da inclinação constitutiva para a agressividade mútua – 

devemos frisar que tal objetivo só se torna parcialmente possível às expensas do eu, por meio 

da introjeção da agressividade. 

 Não é por acaso que Freud fala de uma hostilidade do indivíduo em relação à cultura. 

Por um lado a civilização se constitui como um meio de regulamentar as relações entre os 

homens, de modo que o poder da maioria se estabeleça como direito e se contraponha ao 

poder do indivíduo – condenado como força bruta. De outra forma, o que se verifica é uma 

perda da liberdade. Em outras palavras, por mais que implique num acréscimo de segurança, 

“a liberdade do indivíduo não constitui um dom da civilização” (Freud, 1930/1996, p. 102). 

Nesse aspecto, pelo fato de exigir uma renúncia pulsional e uma perda de liberdade, a 

agressividade sempre se faz presente. Seja voltada para a sociedade, uma vez que parte dela a 

exigência de renúncia, seja voltada para o eu, no sentido de adequá-lo ao que lhe é exigido. 

Devemos ter em conta, entretanto, que a agressividade em si é desprovida de qualificativos. 

Como afirma Freud (1930/1996), o que se faz sentir em uma comunidade como desejo de 

liberdade, pode ser sua revolta contra alguma injustiça existente, o que seria compatível com 

um maior desenvolvimento da civilização, ou se originar de remanescentes da personalidade 

não domados pela cultura. Em suma, pode ser dirigido contra exigências específicas da 

cultura ou contra ela de modo geral. Tais considerações possuem uma importância 

fundamental para mensurar a política. Pois, se como dissemos no tópico anterior, o amor ao 

líder atua como um correlato da sugestão, remetendo-nos a uma forma de poder agregadora e 

hegemônica. No que diz respeito aos impulsos agressivos esse poder se manifesta como forma 

de insatisfação, como o que faz furo no discurso dominante, e por consequência, tanto pode 

favorecer a formação de um subgrupo, como resguardar o caráter singular do sujeito. O 

problema central, referente à agressividade, não está no fato de ela estar presente ou na força 

com que se manifesta. Está no papel que ela ocupa na economia libidinal dos indivíduos – o 

que se relaciona intimamente à configuração social que os circundam. 

 Para entendermos melhor o papel da agressividade nas relações sociais e políticas, 

devemos retomar a asserção freudiana acima citada, a saber, a de que ela pode se voltar contra 

exigências específicas da cultura ou contra esta de modo geral. Não podemos nos esquecer 

que a própria existência de uma cultura e, portanto, de uma lei simbólica já implica uma 

renúncia pulsional. Nesse sentido, o mal-estar que daí decorre se apresenta como algo inerente 

a condição humana, pois, sendo esta construída culturalmente, tem como consequência direta 

a perda de uma orientação natural. A questão, como dizíamos anteriormente, não está na 
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simples existência de insatisfação ou agressividade, mas no que é feito delas. Antes mesmo de 

introduzir a ideia de pulsão de morte, Freud sublinhava o papel da agressividade, tanto no que 

se refere à autoconservação do eu, quanto na consecução de objetivos sexuais. Nesse aspecto, 

ao tratarmos de política e, consequentemente, das relações de poder é evidente que não 

podemos desprezá-la. De um lado a agressividade apresenta-se como um fator indispensável 

nas relações de poder, como aquilo que permite ao sujeito alcançar a satisfação de seus 

desejos e necessidades. De outro modo, ela se constitui como problema à medida que se 

manifesta de forma sintomática; quando por meio do recalque, independente de se voltar para 

o eu ou para um objeto externo, ela se apresenta de modo distorcido e desligado de suas 

verdadeiras razões. Aliás, quando é este o caso, torna-se impossível encontrar saídas efetivas 

para o problema, pois, como afirma Freud (1912/1996) ao tratar da repetição na transferência, 

“é impossível destruir alguém in absentia ou in effligie” (p. 119). 

 Embora Freud faça tal afirmação em referência ao manejo clínico da transferência, ela 

se aplica perfeitamente às relações sociais ou políticas. Devemos reforçar, entretanto, o 

estatuto aqui conferido à agressividade. Em resposta a uma questão que lhe fora endereçada 

por Einstein, Freud (1933/1996) fala de um caminho que vai da violência à lei, de modo que, 

se há uma diferença qualitativa entre elas. Ambas respondem pelo mesmo objetivo de 

assegurar o poder. Por outro lado, quando se refere às pulsões, ele nos adverte contra a pressa 

de fazermos juízos éticos de bem e mal. Além do mais, Freud (1933/1996) afirma que as 

pulsões operam sempre em conjunto e são igualmente essenciais para os fenômenos da vida. 

Vejamos, portanto, que ao nos dedicarmos à política, a questão que se impõe não é a de 

avaliar a agressividade enquanto tendência constitutiva do sujeito, e sim de analisar suas 

articulações e consequências para a vida em sociedade. Nesse sentido, se a violência se 

apresenta como um obstáculo para a efetivação das relações propriamente políticas, é a partir 

da ideia de sintoma que devemos enfrentá-la. Lembremos, como afirma Freud, que os 

processos mentais ligados ao supereu são mais acessíveis à consciência quando observados no 

grupo. Nesse aspecto, para que possamos compreender a função do sintoma neste contexto, 

devemos atentar para um impasse constituinte da civilização. Este se refere à tensão que se 

estabelece entre o que a civilização proporciona como ganhos e àquilo que ela impõe como 

perda ou renúncia; ao que nos referimos de passagem, como um acréscimo de segurança e 

uma perda de liberdade. Esse impasse revela-se como um problema central da política, e 

podemos confrontar suas manifestações a partir do modo como, de acordo com um modelo 

idealizado de estado, se tende ora para as necessidades dos indivíduos, ora para seu anseio de 

liberdade.  
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 Para irmos ao cerne da questão, devemos atentar para as tendências que se traduzem 

na polaridade entre duas concepções distintas ou mesmo adversárias de estado, que são a 

liberal e a socialista. Em ambas as concepções, verifica-se – ao menos no que se refere ao 

discurso manifesto – uma preocupação tanto com a satisfação das necessidades, quanto com a 

liberdade dos indivíduos. Não obstante, o que devemos ter em mente, é o modo como em cada 

uma delas um desses pólos servirá de base para a constituição de um discurso que visa 

controlar os impulsos incompatíveis com a cultura por ele veiculada. Tentemos exemplificar 

da maneira mais sucinta possível. Se o capitalismo sustenta-se nos ideais liberais da revolução 

burguesa – que defendem a liberdade e a igualdade entre os homens e rompe com a hierarquia 

feudal – no que diz respeito à satisfação das necessidades humanas, o ponto recai justamente 

na sua grande capacidade de produção. Na ideia de que a livre concorrência e a lei do 

mercado garantiriam o acesso ao consumo dos bens. Sabemos, no entanto, que tal promessa 

não condiz com suas verdadeiras consequências, pois, uma vez que os meios de produção se 

concentram nas mãos de uma minoria, aos despossuídos só resta vender seu tempo e sua força 

de trabalho. É basicamente a partir dessas condições, que Marx (1988) desenvolve o papel 

ocupado pelo proletariado nas sociedades capitalistas, como correlato da mercadoria e classe 

que, por ser explorada, não usufrui de sua liberdade. 

 Algo bem semelhante ocorre em relação ao socialismo. Se a ideia de um estado 

socialista tem por fim a constituição de uma sociedade comunista e a dissolução do estado – 

sendo o socialismo apenas um meio de se atingir tais fins – o que se verifica historicamente é 

que as consequências dessa posição política sempre culminaram na produção de um estado 

forte. Ainda que se defenda a distribuição da riqueza, os meios de produção, assim como o 

poder de modo geral, acabam concentrando-se nas mãos de um regime burocrático e 

predominantemente autoritário. Com relação a isso, é interessante notar que, antes mesmo que 

se consolidasse como experiência histórica, o comunismo já era alvo da crítica freudiana. Não 

que Freud desconsiderasse a importância de suas reivindicações. Pelo contrário, em O futuro 

de uma ilusão, Freud (1927/1996) já destacava como atributo da civilização não só “os 

regulamentos necessários para ajustar as relações dos homens uns com os outros, mas, 

especialmente, a distribuição da riqueza disponível” (p. 16). Sua crítica não incide em 

momento algum sobre os fatores econômicos da teoria marxista, e sim ao que ele lhe atribui 

como suas premissas psicológicas. Ou seja, a ideia de que o homem é inteiramente bom e 

bem-disposto para com seu próximo, e de que é a propriedade privada que lhe corrompe a 

natureza. Se parte da crítica já está presente no texto acima citado, foi na última de suas 

conferências introdutórias que Freud fez uma análise mais detalhada do assunto. Segundo ele, 
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a força do marxismo não está na sua visão da história, nem nas suas "profecias" do futuro, 

mas na indicação “da influência decisiva que as circunstâncias econômicas dos homens têm 

sobre suas atitudes intelectuais, éticas e artísticas” (Freud, 1933/1996, p. 173). De outra 

forma, haveria nele certo desconhecimento, Freud chega a dizer um desprezo, com relação 

aos fatores psicológicos que determinam as relações sociais.  

 Não podemos deixar de perceber nesse texto, uma diferença, ainda que sutil, entre o 

tratamento dado à teoria de Marx, à qual se refere a crítica acima, e o modo como ela foi 

apropriada pelos bolcheviques. De acordo com Freud (1933/1996), “o marxismo teórico, tal 

como foi concebido no bolchevismo russo, adquiriu a energia e o caráter auto-suficiente de 

uma Weltanschauung” (p. 173). Isto é, embora originalmente construído a partir de métodos 

condizentes com o pensamento científico, ele acaba criando uma proibição para o pensamento 

que é tão intolerante como o era a religião no passado. Dessa maneira, ele adquire uma 

semelhança considerável com aquilo contra o que lutava, pois, como afirma Freud 

(1933/1996), “embora o marxismo prático tenha varrido impiedosamente todos os sistemas 

idealísticos e as ilusões, ele próprio desenvolveu ilusões não menos questionáveis e 

merecedoras de desaprovação do que as anteriores” (p. 175). Devemos nos atentar neste ponto 

para a utilização do termo Weltanschauung, empregado para se referir ao marxismo 

bolchevique. Presente no próprio título da conferência, A questão de uma Weltanschauung, o 

termo refere-se a uma construção intelectual que visa solucionar todos os problemas da 

existência, que não deixa nenhuma pergunta sem resposta e na qual tudo encontra seu lugar 

fixo. Sua utilização nos remete ao caráter ideológico aqui assumido pelo marxismo, por isso, 

não podemos perder de vista que tal caráter se aplica a uma configuração específica deste. 

Não que a produção teórica de Marx não implique um posicionamento ético e político. Ao 

contrário, espera-se mesmo que ela tenha tais consequências, assim como se espera que a 

psicanálise produza seus efeitos no campo da cultura. O problema em questão refere-se 

basicamente à diferença entre o que Freud vai chamar uma Weltanschauung científica, 

situação em que poderíamos questionar o emprego do termo, e uma Weltanschauung no 

sentido estrito. 

 De acordo com Freud, a primeira se caracteriza principalmente por seu caráter 

negativo. Limita-se ao que é cognoscível no momento presente e rejeita, como fonte de saber, 

qualquer fundamento que não seja a elaboração intelectual baseada em observações 

cuidadosamente escolhidas – de modo geral, àquilo que costumamos chamar de pesquisa. Por 

outro lado, uma Weltanschauung propriamente dita baseia-se exclusivamente em emoções. 

Em termos freudianos, podem ser tidas na conta de ilusões, de realizações de impulsos plenos 



59 

 

de desejos. Assim, o caráter ideológico atribuído ao marxismo bolchevique implica, mais do 

que uma produção teórica subsequente, sua inserção em um contexto social mais amplo, pois, 

é a partir das relações de poder aí presentes – no que estas implicam de amor e ódio –, que ele 

pode ser erigido como bandeira de classe. Ou seja, não como simples matéria de investigação 

ou reflexão, mas como o ícone sagrado em torno do qual se aglutinam as massas. Ou se 

preferirmos, como sintoma a partir do qual se extrai uma parcela de satisfação. Esse 

problema, entretanto, não pode ser visto como algo exclusivo do marxismo, pois qualquer 

elaboração teórica, independente de se referir ao campo político ou não, é passível de ser 

apropriada por um discurso ideológico. Poderíamos citar como exemplo disso, a apropriação 

das teorias biológicas realizadas pelo discurso higienista no século XIX, ou da mesma forma, 

o liberalismo político do século XVIII. Há uma grande diferença entre as teorias do contrato 

social, como as de Hobbes e Rousseau, e a ideia de mercado que a elas se contrapõem. As 

primeiras, de modo geral, buscam explicar os motivos e as formas pelas quais os homens são 

levados a formar o estado e manter uma ordem social. Já a vertente econômica do liberalismo, 

representada aqui por Adam Smith, defende que deve ser o mercado o verdadeiro regulador da 

sociedade e não o político (Rosanvallon, 2002, p. 10). 

 É certo que até este ponto, a oposição está circunscrita em uma discussão filosófica 

própria do seu tempo. Não obstante, o que pretendemos destacar é que, a partir dessa vertente 

econômica, funda-se uma espécie de Weltanschauung que, apoiada pelas elites, perdura até os 

dias atuais e que só pode se sustentar sobre um desconhecimento, nem sempre involuntário, 

das críticas que se acumularam sobre o sistema capitalista. Não pretendemos nos deter nas 

especificidades dessas teorias políticas. Entretanto, cabe ressaltar que se elas são produtos do 

seu tempo, muitas vezes dignos de um resgate, sua apropriação ideológica constitui-se como 

um fenômeno social em grande parte impermeável a força dos argumentos. Por conseguinte, a 

apropriação ideológica de uma teoria apresenta grandes semelhanças com as doutrinas 

religiosas. Como afirma Freud (1927/1996) ao referir-se à crítica que faz a religião, “continuo 

a sustentar que o que escrevi é, sob determinado aspecto, inteiramente inócuo. Nenhum crente 

se permitirá ser desviado de sua fé por esses argumentos ou por outros semelhantes” (p. 54). 

Não podemos nos esquecer, todavia, que somente sob certo aspecto, a argumentação é inócua. 

Há de se ter em conta que apesar das condições em que se propagam os preceitos religiosos, 

como a doutrinação precoce, a coerção social, e a proibição de se pensar, existem inumeráveis 

pessoas que não creem e que só temem a religião por observar nos outros esse temor. Não 

obstante, além dessa impermeabilidade à argumentação observada nos preceitos religiosos e 

nos discursos ideológicos de modo geral, devemos atentar para outra característica que eles 
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têm em comum, e que parece estar na origem mesmo dessa postura acrítica. Trata-se de uma 

visão maniqueísta responsável tanto pela exaltação da própria ideologia, a qual defende a 

perfeição de suas ideias e de sua moral, quanto pela demonização das ideias contrárias, para o 

que se faz preciso o desconhecimento voluntário de uma parte das mesmas.  

 Como afirma Freud, assim como a religião, o bolchevismo deve oferecer a seus fiéis, 

mediante a promessa de um futuro melhor, determinadas compensações pelos sofrimentos e 

privações da vida atual. Porém, enquanto essa promessa não se realiza, ele atribui a outros 

setores as restrições pulsionais inerentes à sociedade, “desvia para o exterior as tendências 

agressivas que ameaçam todas as comunidades humanas e apóia-se na hostilidade do pobre 

contra o rico, na hostilidade daquele que até então esteve impotente contra os governantes 

anteriores” (Freud, 1933/1996, p. 175). Por mais que Freud se detenha especificamente na 

crítica à revolução bolchevique, fica claro que essa atitude, que aqui chamamos maniqueísta, 

não se restringe a experiência que ocorreu na Rússia, e nem às revoluções socialistas que 

eclodiram em várias partes do mundo. Uma confirmação disso é a breve referência feita à 

revolução francesa no texto O futuro de uma ilusão (1927/1996). Ainda que parta de um 

suposto interlocutor, o que Freud aí estabelece é uma comparação entre o que ocorreu na 

França e aquilo que estava em curso no leste europeu. Trata-se nessa passagem mais 

especificamente da tentativa de substituir a religião pela razão. Mas, o que nos chama a 

atenção é a questão pela qual Freud, por intermédio desse interlocutor, se contrapõe a si 

mesmo: “não acha que podemos aceitar como algo evidente o fato de que os homens não 

podem passar sem religião?" (1927/1996, p. 54). Se considerarmos que a aproximação entre 

ideologia política e religião se dará em textos posteriores a esse, não podemos deixar de 

perceber que Freud dá a seu adversário mais razão do que pretendia inicialmente. Em outras 

palavras, ainda que Freud apontasse a religião como uma construção ineficaz e desnecessária 

para a organização da sociedade, as tentativas de eliminá-la acabaram assumindo a mesma 

função que ela ocupava anteriormente – o que se traduz por uma tendência à idealização. 

Aliás, abandonando o caráter paradoxal dessa referência, o fato é que, não precisamos 

recorrer a Freud para sabermos a significação que teve a guilhotina na revolução francesa; 

podemos considerar essa atitude maniqueísta e seu caráter excludente a partir de eventos mais 

próximos no tempo e no espaço. 
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3. O PROBLEMA POLÍTICO NA ATUALIDADE 

 

 Abordamos no capítulo anterior, a partir das contribuições freudianas sobre a 

formação do laço social, a questão segundo a qual, determinados posicionamentos adotados 

no campo da política assumem um caráter binário e maniqueísta. Por esse motivo, tais 

posicionamentos apresentam certa impermeabilidade à construção argumentativa. Além disso, 

associamos a esse tipo de atitude, a ideia de que ela compartilha da mesma estrutura 

constitutiva do sintoma. Ou seja, assim como o sintoma, ela se constitui a partir de um 

mecanismo de defesa. Isso porque além da distorção que ocorre em relação ao conteúdo, o 

desconhecimento do sujeito de suas motivações, há um deslocamento em que o outro encarna 

tudo aquilo que não se reconhece em si mesmo (projeção). Para ponderarmos sobre as formas 

como a relação entre a constituição do sujeito e os elementos da cultura – que se apresentam 

como formações discursivas idealizadas – interferem no campo político, pretendemos iniciar 

este capítulo, apresentando alguns eventos. Os quais dominaram o cenário das discussões em 

âmbito nacional recentemente. Em primeiro lugar, para destacar esse binarismo maniqueísta 

que, além de se assemelhar com a atitude religiosa, caracteriza uma forma específica de se 

colocar diante de questões de interesse público, começaremos relembrando a breve passagem 

da blogueira cubana Yoani Sánchez pelo Brasil. Em seguida, para contrapor à atitude acima 

descrita formas de posicionamento distintas, abertas a uma pluralidade discursiva, 

pretendemos fazer uma análise de um evento ainda mais recente. Referimo-nos às 

manifestações que se iniciaram contra o aumento da tarifa no transporte público, com maior 

destaque em São Paulo, e se espalharam pelo país, desencadeando um processo de 

mobilização popular cujas consequências não se pode prever.  

 A passagem de Yoani Sánchez pelo Brasil se deu entre os dias 18 e 25 de fevereiro de 

2013. Sua visita foi marcada por uma comoção que afetou diversos segmentos político-

partidários e teve uma repercussão que dominou o cenário das discussões em âmbito nacional. 

De um lado a direita brasileira, alinhada aos interesses do capital internacional, aproveitou a 

situação para atacar o regime cubano, acusando-o de autoritário e se negando a reconhecer 

qualquer conquista efetiva por ele alcançada – como é o caso dos avanços em políticas 

públicas na área de saúde e educação. Não podemos deixar de atentar, entretanto, ao fato de 

que mais do que uma crítica a um regime específico, o que sustenta essa posição de recusa é a 

tentativa de deslegitimar qualquer movimento de esquerda, sendo o socialismo ou o 

comunismo apenas o alvo eleito para sua construção caricatural. Em contrapartida, alguns 



62 

 

seguimentos da esquerda reagiram com protestos que inviabilizaram não só a realização de 

eventos programados – como a exibição do documentário Conexão Cuba Honduras, que seria 

lançado em Feira de Santana, e a realização de uma palestra em São Paulo – mas que 

impediram a própria construção de um debate consistente.  

 Não pretendemos aqui discutir a legitimidade das posições envolvidas no embate, até 

porque sabemos o quão dissimétrico são os interesses e motivações que as sustentam, assim 

como suas consequências. Apesar disso, devemos atentar para a forma mesmo como se dá 

essa oposição. Entre acusações fundadas e infundadas, o que se percebe é uma tentativa de 

ambas as partes de desqualificar o adversário político, impossibilitando a explicitação racional 

das divergências.   

 Em outras palavras, o tipo de oposição que aqui tentamos circunscrever, caracteriza-se 

pelo binarismo e pela irredutibilidade das posições adotadas, de modo que qualquer atitude 

mais moderada ou é tachada de demagógica e oportunista ou, na melhor das hipóteses, de 

ingênua. Antes de passarmos às citadas manifestações as quais nos permitem refletir sobre o 

modo como se manifestam determinadas formas de posicionamento político, comentaremos 

brevemente sobre como certo grau de sectarismo, mais do que uma posição sectária por si só, 

repercute entre posições partidárias, mas também na relação que se estabelece com o poder 

constituído institucionalmente.  Um exemplo disso pode ser visto nas críticas, ou melhor, nas 

acusações que determinados seguimentos da sociedade fazem ao governo filiado ao Partido 

dos Trabalhadores (PT). É certo que, por se tratar de um governo de coalizão, há medidas que 

soam desencontradas entre si. Umas favorecem mais a população de baixa renda, outras os 

detentores do capital. O que é digno de nota, porém, é o fato de o mesmo governo sofrer 

'críticas' tão divergentes e direcionadas a ele como um todo, e não a elementos específicos de 

sua gestão. Para a direita o governo é populista e possui tendências autoritárias, sendo muitas 

vezes acusado de seguir os passos de regimes socialistas como Cuba e Venezuela. De outro 

modo, para a 'verdadeira esquerda' da qual é relegado, ele continua a mesma política neo-

liberal e entreguista dos regimes de direita.  

 Percebemos aí dois fatores que apontam para a insuficiência crítica de tais posições. O 

primeiro é a ausência de uma visão consistente sobre o modo como se dão as relações de 

poder, condensadas aqui em uma única figura. O segundo é a ausência de critérios para se 

avaliar as medidas adotadas separadamente umas das outras. Em outras palavras, não se trata 

de afirmar que o governo é bom ou ruim, mas de considerar a complexidade das forças e 

interesses que o compõe, julgando cada proposta ou medida adotada de acordo com seu 

mérito. O modo categórico em que geralmente são feitas tais acusações reflete a visão binária 
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a que nos referimos acima e se manifesta como a consequência direta de discursos que se 

pretendem hegemônicos.  

 Se a complexidade do campo discursivo é reduzida a dois pólos, isso se deve à 

convicção de que somente um deles é válido e verdadeiro. Independente de seu conteúdo, o 

discurso com que o sujeito ou o grupo se identifica é sempre aquele a partir do qual se 

defende a justiça, em torno do qual se pretende construir uma unidade consensual do povo. O 

outro, por sua vez, seguindo essa lógica, é sempre o discurso oportunista responsável pelos 

problemas da sociedade, sempre um resto a convencer, dominar ou eliminar. Essa relação de 

rivalidade que se estabelece entre os grupos, apropriada por Freud a partir de McDougall, é 

citada como uma das condições para que estes se organizem. Porém, como observa Freud 

(1921/1996), mais do que uma organização, é correto dizer que tais condições permitem 

aparelhar o grupo com os mesmos atributos do indivíduo. Dessa maneira, o que se produz 

com essa rivalidade é uma coesão do grupo análoga à unidade que se atribui ao indivíduo, no 

entanto, assim como ocorre com este, a identificação sempre produz um resto. Um 

desconhecimento do outro que, em seu aspecto político, pode ser considerado dentro ou fora 

das instituições – como posição majoritária ou minoritária. Do lado do estado esse 

desconhecimento é responsável pela ascensão totalitária, uma vez que não reconhece as 

diferenças. Em grupos minoritários ele se apresenta como um obstáculo para que este mesmo 

participe do poder, pois ao deslegitimar outros grupos ou o governo, negligenciando um 

possível entendimento entre as partes, acaba produzindo o próprio isolamento. 

 

3.1. A militância como obstáculo à política 

  

 Até este ponto procuramos circunscrever uma forma de posicionamento que se 

caracterizaria basicamente pela exclusão do outro.  Devemos destacar, entretanto, que mesmo 

fazendo parte das relações políticas e ser seu entendimento essencial para a compreensão 

desta, a rigor, quando levamos em conta a noção de política desenvolvida por Arendt 

(1958/1987, 1993/1998, 1993/2009,) percebemos que essa posição excludente se constitui 

muito mais como um obstáculo a sua efetivação. Para que possamos compreender melhor essa 

questão, julgamos pertinente, assim como faz Figueiredo (1995), contrapor as ideias de 

política e de militância. Como afirma o autor, a militância não é uma forma de atuação 

inerente ou exclusiva do campo político. Antes, é algo que se constitui como um modo de 

vida e se manifesta nos mais variados campos da experiência, como no religioso, nos 

negócios e de modo privilegiado, no campo da contracultura. De acordo com Figueiredo, 
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independente do campo ou da direção em que se exerça a militância – revolucionária, 

conservadora ou alternativa – ela é sempre da ordem do sintoma: "trata-se de um processo 

identificatório igualmente calcado em procedimentos de exclusão e vedamento e que também 

resulta na repetição estéril do próprio terreno que pretendia transformar" (1995, p. 114). Desse 

modo, longe de coincidir com uma crítica à participação política propriamente dita, a crítica à 

militância nos permite visualizar formas mais inclusivas de atuação. Ou seja, ao realizar sua 

crítica à sociedade de massas Arendt recorre a noções que lhe permitem adotar uma ideia 

libertária de política. Por outro lado, ao caracterizar a militância como sintoma, Figueiredo 

nos permite pensar em diversas modalidades de exclusão a partir de uma estrutura em comum. 

Por conseguinte, além das contribuições advindas da teoria política, podemos por meio de um 

referencial psicanalítico atentar não só para as relações do sintoma com o desejo e o gozo7, 

mas, sobretudo, para suas consequências éticas e políticas.  

 Antes, porém, de nos debruçarmos sobre os conceitos psicanalíticos e suas possíveis 

articulações – suas contribuições para pensarmos em uma política permeável a singularidade 

do sujeito –, pretendemos, neste tópico, verificar algumas questões referentes à militância, 

entendida aqui mais como um conceito específico do que no sentido de engajamento 

correntemente atribuído ao termo. Com esse intuito, julgamos conveniente discutir não só as 

manifestações que tomaram o Brasil no mês de junho de 2013 como, se possível, alguns de 

seus desdobramentos no cenário político nacional. Devemos destacar, todavia, que a partir de 

um evento específico (as manifestações) tais desdobramentos nos remetem ao modo como se 

desencadeia um processo histórico e político; em tudo que o termo processo implica: seu 

caráter imprevisível e impassível de ser controlado. Partamos então para as manifestações, 

cuja pauta inicial se apoiava na luta contra o aumento da tarifa no transporte público. Por um 

lado, há uma dificuldade em situar sua origem, uma vez que, havia tempos, os movimentos 

sociais encabeçavam a causa não só pela redução das tarifas, mas por uma política pública 

que encarasse o transporte como direito social. Por outro lado, é inevitável considerar a 

manifestação que houve em São Paulo no dia 13 de junho como um divisor de águas entre 

tantas outras. De acordo com as estimativas realizadas pela polícia militar, as manifestações 

que ocorreram nesta cidade entre os dias 7 e 13 de junho contaram com cerca de 

                                        
7
 Embora façamos referência à discussão empreendida por Koltai sobre a ideia de "puro gozo" e a vitimização do 

sujeito, não pretendemos nos debruçar sobre os paradoxos e complexidades que perpassam este conceito. Basta 

considerá-lo em consonância com o que em Freud está para além do princípio do prazer. Com aquilo que está 

ligado ao supereu e a pulsão de morte, e que mesmo não contemplando situações de prazer se apresenta nos 

fenômenos da repetição. 
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aproximadamente 5.000 manifestantes,8 mantendo nesse aspecto uma constância. Contudo, o 

que marca a especificidade dessa data foi a reação extremamente violenta da polícia militar. 

De um total de 241 detenções, 40 foram efetuadas antes de os protestos se iniciarem, entre 

elas a de um jornalista que portava um frasco de vinagre para amenizar os efeitos do gás 

lacrimogêneo. Se as informações que nos chegam falam de ao menos 100 feridos, é 

interessante notar que somente entre jornalistas foram contabilizados 12. Dentre eles, uma 

repórter atingida no olho e cuja foto se tornou um ícone da truculência policial.9 

 Em meio a tanta violência, inclusive contra jornalistas, não é de se espantar que, de 

uma hora para outra, os grandes meios de comunicação mudassem tão drasticamente seu 

discurso. As manifestações que até então vinham sendo criminalizadas ganharam, não só a 

simpatia dos meios conservadores, como um acréscimo de bandeiras.  E aqui nos deparamos 

com um fenômeno especialmente digno de nota. As manifestações cresceram e se espalharam 

por inúmeras cidades e capitais do país. Em São Paulo, houve cerca de 30.000 manifestantes 

no dia 17 e 100.000 no dia 20. Essa última manifestação foi marcada por confrontos não com 

a polícia, mas entre os próprios manifestantes. Se esse novo elemento indica uma mudança 

em relação ao caráter inicial das manifestações, é preciso, para compreendê-la, fazer um breve 

retrocesso. No início das manifestações, convocadas em São Paulo pelo Movimento Passe 

Livre (MPL), ainda que se tenha um protagonismo dos militantes de esquerda, muitas vezes 

ligados a partidos políticos, o que se observa é que elas possuíam um caráter apartidário e 

horizontal. Em outras palavras, elas se pautavam mais por um problema efetivo, que era o 

preço e a qualidade do transporte público, do que por bandeiras e ideologias partidárias, ainda 

que estas estivessem presentes. Em contrapartida, a partir do momento em que associado à 

violência policial, e em grande parte pela influência da mídia, um grande número de pessoas 

saem às ruas para manifestar sua insatisfação, o que se vê é uma multiplicação e, por 

consequência, uma difusão das pautas. Como alguns críticos de esquerda observaram, houve 

                                        
8
 As informações referentes ao número de participantes nas manifestações foram retiradas do jornal O Globo, 

07/06/2013 (http://oglobo.globo.com/pais/protesto-contra-aumento-da-passagem-tem-principio-de-confronto-

em-sp-8622437), e do site de notícias Uol, 13/06/2013 (http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2013/06/13/policia-detem-cerca-de-40-manifestantes-em-protesto-contra-aumento-da-tarifa-em-sp.htm). 

No que se refere às manifestações do dia 11/06/2013, não foi possível encontrar nenhuma estimativa confiável 

do número de participantes, mas é provável que tenha mantido as mesmas proporções que nos dias 7 e 13 de 

junho. 
9
 As informações referentes ao número de detenções foram retiradas do site de notícias Uol em uma postagem do 

dia 13/06/2013 (http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas -noticias/2013/06/13/em-dia-de-maior-repressao-da-

pm-ato-em-sp-termina-com-jornalistas-feridos-e-mais-de-60-detidos.htm), assim como as referentes ao número 

total de feridos (http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas -noticias/2013/06/14/balanco-oficial-da-pm-traz-

apenas-policiais-entre-os-feridos-na-manifestacao-em-sp.htm). No que diz respeito ao número de jornalistas 

feridos, a informação foi retirada do site de notícias Terra em uma postagem do dia 14/06/2013 

(http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/sp-sindicato-contabiliza-2-jornalistas-presos-e-12-feridos-em-

protestos,c3193ffe7244f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html). 

http://oglobo.globo.com/pais/protesto-contra-aumento-da-passagem-tem-principio-de-confronto-em-sp-8622437
http://oglobo.globo.com/pais/protesto-contra-aumento-da-passagem-tem-principio-de-confronto-em-sp-8622437
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/13/policia-detem-cerca-de-40-manifestantes-em-protesto-contra-aumento-da-tarifa-em-sp.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/13/policia-detem-cerca-de-40-manifestantes-em-protesto-contra-aumento-da-tarifa-em-sp.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/13/em-dia-de-maior-repressao-da-pm-ato-em-sp-termina-com-jornalistas-feridos-e-mais-de-60-detidos.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/13/em-dia-de-maior-repressao-da-pm-ato-em-sp-termina-com-jornalistas-feridos-e-mais-de-60-detidos.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/balanco-oficial-da-pm-traz-apenas-policiais-entre-os-feridos-na-manifestacao-em-sp.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/balanco-oficial-da-pm-traz-apenas-policiais-entre-os-feridos-na-manifestacao-em-sp.htm
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/sp-sindicato-contabiliza-2-jornalistas-presos-e-12-feridos-em-protestos,c3193ffe7244f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/sp-sindicato-contabiliza-2-jornalistas-presos-e-12-feridos-em-protestos,c3193ffe7244f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
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uma tentativa de cooptação dos movimentos por parte da direita, e por trás de uma campanha 

moralista contra a corrupção, uma tentativa de deslegitimar o governo e os partidos políticos. 

Em suma, se no início o movimento era apartidário e aberto a todos, no dia 20 de junho, nota-

se uma nova tendência em meio à multiplicidade de manifestantes. Surgem grupos com um 

forte viés antipartidário, e em decorrência disso, casos de agressões e destruição de 

bandeiras.10 

 Se anteriormente indicamos a intenção de verificar as diferenças entre a militância e 

uma atitude política mais autêntica, a riqueza e complexidade dos eventos aqui descritos nos 

colocam diante de uma dificuldade considerável. De acordo com Figueiredo (1995), a postura 

militante constitui-se como um tipo ou forma de subjetividade bem definidos, sendo a vida na 

clandestinidade um exemplo privilegiado no que tange a sua caracterização. Isso porque a 

clandestinidade seria o império do "mesmo", e levaria até as últimas consequências a exclusão 

"tanto do outro 'inimigo histórico', como de todos os pequeninos outros que diferem por 

pouco que seja na compreensão das tarefas 'verdadeiramente revolucionárias'" (1995, p. 118). 

Além do mais, em sua caracterização, o autor refere-se a uma adesão aos princípios e ideais 

fixados a longo prazo, bem como a uma disponibilidade ilimitada para a ação, uma diligência 

incessante na realização de tarefas inadiáveis. Havemos de destacar, entretanto, que de acordo 

com Figueiredo, a militância constitui-se como o sintoma de toda uma época, como o modo 

de subjetivação que nela predomina. Então, ao analisarmos um evento como as recentes 

manifestações, não temos a pretensão de isolar um tipo determinado de conduta, mas de 

identificar a presença de certos traços no conjunto geral dos acontecimentos. Sendo assim, um 

fator para o qual devemos atentar são os traços conferidos à militância e que nos permitem 

distingui- la de uma autêntica participação política.  

 Comecemos pelas características menos essenciais, e vejamos então o que nos resta de 

consistente como traços distintivos. Uma das características citadas por Figueiredo em relação 

ao militante é a adesão aos princípios e metas que lhe conferem uma identidade e, que de 

certa forma, determinam um programa de ação. Outra é a disponibilidade ilimitada para a 

                                        
10

 Embora a preocupação com uma reação da direita tenha sido um fenômeno bem difundido entre os jorn alistas 

e blogueiros de esquerda, indo das análises mais moderadas às vozes que prenunciavam a possibilidade de um 

golpe de estado, o texto publicado por Azenha possui o mérito de retratar a visão compartilhada pelos membros 

do Movimento Passe Livre (MPL), isto é, a visão de quem estava engajado no movimento antes mesmo da 

grande repercussão que estas alcançaram. Azenha, L. C. 20 de junho de 2013 

(http://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/06/movimento-passe-livre-revela-preocupacao-com-infiltrados-e-

oportunistas.html). Devemos destacar, entretanto, que este texto foi publicado algumas horas antes da 

manifestação, antes, portanto, dos conflitos que ocorreram entre os manifestantes. Para que se tenha uma breve 

noção de como estes ocorreram remetemos o leitor ao texto de Sanches, P. A., publicado logo após a 

manifestação. (http://br.noticias.yahoo.com/blogs/blog-ultrapop/s%C3%A3o-paulo-20-junho-2013-o-inimigo-

quebra-014019022.html). 

http://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/06/movimento-passe-livre-revela-preocupacao-com-infiltrados-e-oportunistas.html
http://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/06/movimento-passe-livre-revela-preocupacao-com-infiltrados-e-oportunistas.html
http://br.noticias.yahoo.com/blogs/blog-ultrapop/s%C3%A3o-paulo-20-junho-2013-o-inimigo-quebra-014019022.html
http://br.noticias.yahoo.com/blogs/blog-ultrapop/s%C3%A3o-paulo-20-junho-2013-o-inimigo-quebra-014019022.html
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ação, pautada aqui na estrita observância de um programa repetitivo e extenuante. Em ambos 

os casos, o que define essa identidade não são os resultados alcançados ou uma efetiva 

perseguição dos mesmos. O que a define é uma imersão imaginária em que tanto os princípios 

(fixados de uma vez por todas), quanto a rotina das ações, se constituem como formas de 

resistência – como formas de não se deparar com as vicissitudes do tempo. Vejamos que as 

características da militância acima elencadas, divergem consideravelmente daquilo que 

Arendt nos apresenta como sendo propriamente político. Primeiro porque a observância de 

um programa repetitivo e extenuante implica um modelo de atividade mais próximo do labor 

do que da ação. Segundo porque a adesão a princípios ideais pré-fixados não condiz com a 

ideia de doxa trabalhada pela autora, segundo a qual o mundo se apresenta de forma distinta 

para os homens que dele participam. Pois além da pluralidade de perspectivas observadas 

nessa abordagem, um de seus desdobramentos mais importantes, no que diz respeito à 

política, é a possibilidade de dialetização das ideias adotadas. Se a autora se refere ao método 

Socrático – ao qual este se referia como maiêutica ou arte da obstetrícia – é para destacar um 

processo dinâmico em que, a partir do diálogo, se concebe algo novo; em que por intermédio 

das opiniões se extrai uma verdade (Arendt, 1993/2009).  

 Chegamos enfim ao ponto mais importante, à característica que nos permite, de modo 

mais consistente, traçar uma distinção entre a militância e uma participação propriamente 

política. Conforme já mencionado, a militância no modo em que é tratada por Figueiredo é 

sempre da ordem do sintoma, e como foi dito em relação à clandestinidade – que é uma forma 

privilegiada de caracterizá-la –, consiste na exclusão do outro como "inimigo histórico". 

Consiste também na exclusão daqueles que diferem, o mínimo que seja, de sua compreensão, 

não necessariamente dos princípios, mas das próprias estratégias adotadas. Nesse ponto, 

gostaríamos de frisar uma afirmação feita antes mesmo de introduzirmos a noção de 

militância, quando falávamos de um tipo de oposição binária e caracterizada pela 

irredutibilidade de suas posições. Para tal forma de oposição, que nada mais é do que a 

oposição militante, uma simples moderação no discurso ou é tratada como oportunismo ou em 

condições mais favoráveis como ingenuidade, o que, de qualquer modo, se constitui como 

uma forma de desqualificá-la. Sendo assim, de acordo com Figueiredo (1995), a militância é 

sempre o oposto do que seria uma autêntica participação política. Como ele afirma, e aqui 

podemos perceber uma forte convergência com a visão arendtiana, "o político é o campo 

comum e público de encontro das alteridades, que neste encontro se constituem nas e pelas 

diferenças gerando um processo permanente de diferenciações e mudanças" (p. 118).      

 Voltemos brevemente às manifestações. É certo que pela proximidade dos fatos, nossa 
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capacidade de distanciamento e análise tornam-se bastante limitadas. Estamos vivendo de 

perto este momento político, e provavelmente levará algum tempo até que apareçam estudos 

consistentes sobre o mesmo. Apesar disso, é possível identificar algumas tendências dentro 

dos eventos recentes. Por um lado a atitude militante se apresenta como uma constante na 

contemporaneidade, manifestando-se de forma destacada na atuação de determinados grupos, 

sejam eles de direita ou de esquerda. Por outro, uma vez que os meios de comunicação 

possuem um amplo alcance na sociedade – sendo frequentemente massificados e 

concentrados nas mãos dos grupos que detêm o poder econômico – é comum que eles afetem 

as pessoas de uma forma aleatória e dispersa. Assim, mesmo partindo da ideia de que a 

exclusão do outro é a principal característica da militância, é preciso fazer uma breve 

distinção. Se Figueiredo (1995) refere-se à clandestinidade para abordar a militância – 

remetendo-nos à formação de grupos organizados e fechados –, quando consideramos a 

influência da mídia e o repentino aumento no número de manifestantes não podemos deixar 

de considerar que, nesse aspecto, ela (militância) se apresenta predominantemente como 

fenômeno de massas. Queremos apontar com isso o grau de complexidade das manifestações. 

A princípio elas se formaram por meio de grupos politizados e organizados em torno de 

demandas que são históricas em nossa sociedade. Isso, de certa forma, contribuiu para que 

pautassem, não só os trabalhos do congresso, como também o discurso presidencial; impondo 

em suas agendas questões eminentemente progressistas. Entretanto, além dos movimentos 

sociais organizados, as manifestações abrigaram um grande número de manifestantes que, 

mesmo bem intencionados, não possuíam afinidade alguma com as discussões políticas 

atuais, mas que nem por isso deixaram de pesar na balança.  

 Arendt (1958/1987) nos fala de uma sociedade de massas em que o peso dos números 

assume uma função hierárquica, em que a unanimidade das opiniões adquire a função de 

governo antes atribuída ao chefe da família e do estado. Por isso, não podemos deixar de 

perceber que com a massificação das manifestações algo análogo se estabelece. Nesse 

aspecto, mesmo considerando os resultados positivos de tais eventos, havemos de fazer uma 

ressalva, apontar para uma questão que, mais do que um fato estabelecido, constitui-se como 

um risco a ser evitado. No dia 20 de junho de 2013, a bandeira nacional e as "caras pintadas" 

tornaram-se símbolos de uma insatisfação geral contra o sistema político brasileiro. 

Contribuindo com a difusão das pautas (nem sempre legítimas ou bem fundamentadas) que já 

se multiplicavam espontaneamente. Portanto, não é totalmente sem razão que alguns falaram 

de uma reação da direita, ou mesmo de uma ascensão fascista. Que fique clara, entretanto, 

nossa posição crítica em relação a essa leitura dos acontecimentos. Não compactuamos com a 
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visão alarmista que vislumbra ameaças de golpe para onde quer que dirija o olhar. Primeiro 

porque esse tipo de atitude se coaduna muito bem com a postura autoritária de alguns 

governos. Além de ser a projeção das ameaças em um suposto inimigo nada mais do que um 

meio de se obter a coesão dos grupos e um maior controle da população – situação que 

comporta a mesma estrutura sintomática que pretendemos questionar neste capítulo. Segundo 

porque não se trata de prever os rumos que o país tomará futuramente, e nem de avaliar as 

correlações de forças presentes nas disputas ideológicas. Trata-se, simplesmente, de 

identificar a presença de certos elementos em seu aspecto formal. Nesse âmbito, a emergência 

de um discurso nacionalista que visa forjar uma suposta unidade consensual do povo ao eleger 

como resto (outro) os partidos políticos e suas bandeiras, remete-nos à mesma estrutura de 

funcionamento de alguns regimes totalitários. Mais especificamente a dos regimes fascistas. 

 Como afirma Zizek (1992), o fascismo caracteriza-se por parasitar o discurso 

capitalista sem alterar sua natureza fundamental. Isso foi evidenciado na experiência alemã 

pela própria imagem do judeu como o inimigo da nação, pois, ao ocupar a função de fetiche, 

ao mesmo tempo em que mascarava a luta de classes, ele fazia às vezes dela. Desse modo, se 

considerarmos que nas manifestações do dia 20 fez-se presente um discurso massificador – 

uma tentativa de se forjar uma unidade sob a égide da bandeira nacional – podemos inferir 

que, de modo análogo ao que ocorre no fascismo, ainda que não seja a posição predominante 

entre os manifestantes, houve a mesma pretensão de se elidir as questões referentes à luta de 

classes. Entretanto, no lugar do judeu foi a própria 'classe política' que encarnou a função de 

fetiche. Não podemos nos esquecer, contudo, que se nos estendemos demasiado sobre a 

reação da direita e sua assimilação de modo acrítico pelas massas, nosso intuito era 

justamente averiguar sua relação com a militância. E, a partir daí, contrapô-la ao que seria 

uma atitude autenticamente política. Sendo assim, ao considerarmos o percurso realizado até 

aqui, o que identificamos como ponto central da militância e que, inclusive, nos permite 

relacioná-la com certos elementos característicos do fascismo, é basicamente a exclusão do 

outro, sua estrutura de sintoma. Devemos destacar, entretanto, que essa atitude excludente não 

se manifesta com o mesmo grau de intensidade em todos os grupos de manifestantes, e nem 

restringe outras modalidades de posicionamento adotadas no campo da política. Cabe lembrar 

que o próprio Movimento Passe Livre (MPL) se declarava um movimento apartidário e 

horizontal, e nesse sentido, aberto à diversidade. Outro grupo, se assim podemos chamá-lo, 

que nos parece servir de exemplo para pensar essas características são os Black Blocs. Não 

obstante, como suas ações foram associadas a uma violência generalizada e ao obscurantismo, 

o que não sabemos se ocorre de fato ou somente na cobertura midiática, preferimos evitar a 
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referência aos mesmos.  

 Não pretendemos, no momento, nos deter na caracterização do que seria uma posição 

autenticamente política, até porque, além dos apontamentos que já foram feitos nessa direção, 

consideramos mais fecundo atacar o problema em seus aspectos negativos; delimitando 

primeiro aquilo que não se constitui como uma posição política propriamente dita. Entretanto, 

uma vez que a questão não se define em termos absolutos, devendo ser pensada em seu 

caráter espectral, é possível apontar atitudes que tendem à política no seu sentido privilegiado. 

Dessa forma, se comparado com o que vimos até aqui, o discurso apresentado pelo MPL 

representa um avanço considerável e um dos aspectos pelos quais ele se define é a 

horizontalidade por ele proposta. Em outras palavras, pretende-se que seus membros tenham a 

mesma importância hierárquica entre si, de modo que ninguém se submeta aos mandos e 

desmandos de um outro. Essa igualdade que se confere aos membros do grupo seria, de 

acordo com Arendt, uma condição imprescindível para uma liberdade política11, mas, nada 

disso implica que haja uma verdadeira pluralidade de perspectivas. Se para Figueiredo (1995) 

a política constitui-se como o campo comum e público de encontro das alteridades – o que 

supõe uma pluralidade de ideias –, nada garante que na constituição de um grupo esta 

alteridade esteja presente. Pois, ainda que se proponha aberto e promova discussões, é 

possível que este se constitua em torno de um mesmo núcleo identificatório, uniforme e 

fechado.  

 Está claro, portanto, o motivo de criticarmos uma possível unanimidade das opiniões, 

visto que, constituindo-se como visão hegemônica, elas poderiam suprimir não só a 

pluralidade como o encontro das alteridades – o que confere à política seu caráter dinâmico. 

Somos levados a tal questionamento pelo próprio percurso teórico que empreendemos e, neste 

sentido, retomaremos tanto o problema da alteridade, quanto das identificações que pretendem 

produzir uma totalidade fechada. Não obstante, se a unanimidade das opiniões constitui-se 

como um problema, quando consideramos a organização dos partidos políticos percebemos 

sua inexistência bem como a de um conteúdo programático mínimo. Como era de se esperar, 

estes deveriam se organizar em torno de um projeto político amplo de transformação do 

estado – o que não implica fixidez ou fechamento. No entanto, o que se observa com 

frequência é que eles se configuram não por interesses políticos ou ideológicos, que 

representariam para eles o bem comum, mas em torno de uma escalada pessoal para o poder. 

                                        
11

 A outra condição sem a qual não seria possível pensar em uma liberdade política, de acordo com Arendt, seria 

a superação das necessidades, pois somente com a resolução daquilo que é o mais básico no âmbito privado, 

como sobrevivência e a manutenção da família, um homem livre poderia ser considerado um cidadão e se 

dedicar às questões de interesse público. 
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Dessa maneira, o que eles visam é o aparelhamento do estado com fins de obterem vantagens 

pessoais para seus membros e também para os grupos econômicos a eles ligados. É por esse 

motivo que eles criam as famosas legendas de aluguel, por meio das quais captam verbas para 

o financiamento de campanha e mais tempo de TV. Se anteriormente nos referimos a uma 

reação sintomática contra a 'classe política' em geral, cabe frisar que tal reação não deixa de 

ter suas raízes históricas, pois, com a corrupção e o fisiologismo que há muito assolam o 

estado, não é de se espantar que os políticos e as instituições sejam alvo de descrédito. 

Julgamos que o maior risco que isso pode representar é a desvalorização da política enquanto 

área de atividade humana. Todavia, se a participação popular organizada nos parece ser a 

alternativa mais fecunda para a solução do impasse, as manifestações que ocorreram no mês 

de junho e os processos que elas desencadearam parecem possuir um papel relevante. 

 

3.2. A questão das diferenças sob a luz da psicanálise 

 

 Uma questão fundamental para abordarmos a política, uma vez que a exclusão do 

outro se configura como obstáculo a sua efetivação, consiste no tipo de relação que o sujeito 

estabelece com a alteridade. Não há dúvidas de que essa questão possui um papel de destaque 

na teoria política, pois a própria ideia de pluralidade implica a questão das diferenças, daquilo 

que é o outro. Nesse sentido, há uma afirmação feita por Arendt (1958/1987) que nos remete a 

um ponto fecundo de articulação entre política e psicanálise: embora o mundo seja “o terreno 

comum a todos, os que estão presentes ocupam nele diferentes lugares, e o lugar de um não 

pode coincidir com o de outro, da mesma forma que dois corpos não podem ocupar o mesmo 

lugar no espaço” (p. 67). É importante notar que, embora a autora se expresse de modo 

metafórico, nos remetendo ao espaço físico e a impenetrabilidade dos corpos, a questão é 

eminentemente topológica. Ou seja, ela é entendida aqui no modo como Lacan articula a 

relação do sujeito com a linguagem nos permitindo pensar não só na diferença de posições 

como na própria constituição do sujeito enquanto desejante. Assim sendo, antes de 

prosseguirmos na consideração das diferenças e daquilo que as constituem enquanto tal – o 

processo identificatório –, gostaríamos de salientar brevemente que o motivo de nos 

lançarmos nessa via são suas consequências éticas. Ou seja, o fato de que dependendo da 

forma como se lida com o diverso, é possível estabelecer modos distintos de relação com o 

outro. Além do mais, é a partir dessas modalidades de relação que pretendemos situar, não só 

a militância, como suas alternativas para uma política que não seja calcada no sintoma.    

 Ao pensar na constituição do sujeito e suas relações com o objeto, Lacan o faz a partir 
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de três registros distintos: real, simbólico e imaginário. Embora cada um deles seja pensado 

em sua articulação com os demais, quando se trata de discorrer sobre a alteridade, devemos 

conferir um valor diferencial ao registro simbólico, pois é a partir dele que se apreende o 

diferente e as noções de cultura e ordenamento social. Como afirma Miller (2008), Lacan teria 

privilegiado o conceito de lugar, pois à medida que os elementos constitutivos do discurso são 

suscetíveis de permutarem suas posições é que eles podem assumir funções diferenciadas. 

Desse modo, embora se refira à noção de discurso, é possível verificar que o que determina 

essa função de diferenciação é a própria inserção em um registro específico. Como afirma 

Lacan (1956/1998) em seu seminário sobre A carta roubada: "só se pode dizer que algo falta 

em seu lugar, à letra, daquilo que pode mudar de lugar, isto é, do simbólico" (p. 28). O 

mesmo, segundo Lacan, não se pode dizer do real, uma vez que, não importa que perturbação 

se possa introduzir nele, ele está sempre e de qualquer modo no lugar que lhe compete. No 

que diz respeito ao imaginário, a questão é um pouco mais complexa. Embora a distribuição 

dos lugares e as diferenças possuam uma determinação simbólica, ocorre uma imaginarização 

desses fatores que, como veremos adiante, instaura uma relação especular e dual, situando o 

outro a partir da polaridade interior/exterior. Porém, antes de nos determos nas consequências 

que uma predominância imaginária poderia ter nas relações sociais e políticas, devemos 

atentar para a importância do simbólico na própria constituição do sujeito. 

 É interessante notar que o simbólico emerge na obra de Lacan por meio de seu contato 

com o pensamento estrutural, e das influências de Jakobson e Lévi-Strauss. A partir de então, 

o próprio conceito de inconsciente e com ele o complexo de Édipo, por intermédio do qual o 

sujeito se constitui, será formalizado, de acordo com Miller (2011), pelo algoritmo do signo. 

Como afirma Miller (2011), essa visada culmina na "formalização unificante do Édipo, da 

castração e do recalcamento pelos conceitos de Nome-do-pai e de metáfora; (e) na 

formalização da libido pelos conceitos de desejo e metonímia" (p. 10). Aliás, é a partir desses 

dois operadores – metáfora e metonímia – que Jakobson teoriza tanto os eixos da linguagem 

como a articulação da cadeia significante. Mas, não sem reconhecer neles a mesma estrutura 

trabalhada por Freud sob os termos deslocamento e condensação, e que já designavam em sua 

obra o modo de funcionamento do inconsciente. Desse modo, podemos afirmar que é devido a 

essa concepção específica de linguagem, e também por considerar a exterioridade do 

significante enquanto aquilo que produz seus efeitos sobre o sujeito, que Lacan desenvolve 

sua tópica e afirma que o sujeito segue a via do simbólico. Isto é, que o sujeito modela seu 

próprio ser de acordo com o momento da cadeia simbólica que o está percorrendo. Em suas 

palavras, "o deslocamento do significante determina os sujeitos em seus atos, seu destino, 
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suas recusas, suas cegueiras e seu sucesso, não obstante seus dons inatos e sua posição social 

(...), o caráter ou o sexo" (Lacan, 1956/1998, p. 33-34). 

 Com isso, queremos destacar que é o simbólico que situa o sujeito nas relações sociais. 

Isso se evidencia, por exemplo, naquilo que se designa como "palavra fundadora" ou "fala 

performativa". Tais expressões designam o enunciado que ao conferir a uma pessoa algum 

título ou atributo, faz dela o que se proclama que ela é, constituindo por essa via sua 

identidade simbólica. Entendemos também que é nesse sentido que se diz que o inconsciente é 

o discurso do Outro, mas não do outro como um duplo especular (alguém como eu), e sim de 

um "Outro absoluto que permanece em última análise como um mistério insondável" (Zizek, 

2010, p. 59). A respeito do interesse que isso pode ter para a questão política, podemos 

afirmar que a importância das relações que se estabelecem no eixo simbólico consiste em que, 

mesmo sendo elas formas de determinação do sujeito – constituídas a partir de uma 

identificação com o ideal do eu – a interpelação desse ideal por meio da fala, mina a 

consistência que o eu retira do mesmo. Em outras palavras, em decorrência do caráter 

simbólico desse ideal, é possível que ele seja dialetizado na cadeia significante, e se assim for, 

que perca o aspecto de fixidez que lhe é conferido pelo recalque. Esse, aliás, é o contraponto 

explorado por Goldenberg (2006) entre dois modos distintos de se lidar com as identificações, 

e que são atribuídos por ele ao analista e ao político.  

 Como afirma Goldenberg (2006), "enquanto o político manipula as identificações para 

se propor como o Salvador da Pátria, o psicanalista as contraria para revelar a fantasia por trás 

do anseio por um salvador" (p. 34). Nesse aspecto, o trabalho do analista consiste, segundo o 

autor, em fazer vacilar em cada um as figuras da tradição em que a comunidade se reconhece. 

Figuras estas em relação às quais ela identifica seu estrangeiro, e constitui o outro como 

depositário do seu sintoma. Cabe destacar, entretanto, que, se o autor parte de uma 

contraposição entre o político e o psicanalista, ele o faz em um sentido bem específico. Não se 

trata de uma afirmação que, a nosso ver, deva ser aplicada à política de modo geral, enquanto 

campo específico da experiência humana. Tal afirmação deve ser aplicada a uma crítica 

voltada para o político que aglutina um modelo personalista de organização – como é o caso 

tanto nos regimes totalitários e nos governantes populistas, que marcaram o século XX, como 

nas democracias parlamentares que conhecemos hoje. É certo que entre os regimes citados 

existem diferenças importantes. Contudo, os motivos e as consequências atreladas ao fato de o 

político manipular as identificações ao modo publicitário, ainda que se manifestem de modo 

peculiar em cada um deles, não deixam de possuir uma estrutura em comum e se 

apresentarem como parte integrante em cada um deles. Retomaremos essa questão a seguir, 
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mas antes disso devemos apontar que se a crítica se dirige ao político e não à política de modo 

geral, é por causa de uma questão inerente ao campo político. Devido à divisão existente entre 

formas distintas de condução e que, como destacamos anteriormente, consiste na polaridade 

traçada entre a política em seu sentido estrito e aquilo que foi trabalhado sob égide da 

militância.   

 É justamente por possuir características próprias à militância, que podemos vislumbrar 

uma estrutura em comum, ainda que parcial, tanto no totalitarismo quanto na democracia 

parlamentar. Se atentávamos para as diferenças que permeiam tais regimes, não era com a 

finalidade de questionar sua estrutura em comum, e sim de apontar em cada um deles as 

peculiaridades relacionadas aos motivos pelos quais se recorre a manipulação das 

identificações, e também as consequências a que isso leva. Seguindo a argumentação do 

autor, talvez possamos identificar os motivos como algo predominantemente ligado aos 

interesses pessoais do político. Além do mais, estes parecem ser observados de forma mais 

nítida na democracia parlamentar, pois, como Goldenberg (2006) afirma: se "faz parte do 

processo transformar interesses em vontade propriamente coletiva, por outro, (o político) tem 

interesses particulares ligados a sua própria identidade, à necessidade de se mostrar eficaz e 

indispensável junto a seus eleitores" (p. 39). Podemos perceber que na democracia 

parlamentar a questão é mais evidente pela própria dinâmica eleitoral, pois, uma vez que esta 

implica a participação de uma série de candidatos, os votos e a manutenção do poder 

dependem de que se crie uma imagem com a qual os eleitores se identifiquem e confiem. Não 

podemos desconsiderar, entretanto, que nos regimes totalitários essa identificação também 

possui uma importância central, pois, se o poder aí emana das massas, isso não seria possível 

sem o carisma que se costuma atribuir aos seus líderes.   

 Por um lado os apontamentos realizados até aqui se referem aos motivos que levam o 

político a manipular as identificações – ligadas diretamente à manutenção do poder –, por 

outro, é ainda mais importante que nos atenhamos às suas consequências. Ao referir-se ao 

totalitarismo, Goldenberg afirma que o político manipula palavras mais ou menos vazias as 

quais decoramos e em cujo entorno se faz consistirem causas unificadoras. Significantes como 

"povo", "justiça" e "liberdade", que de acordo com o autor, por almejarem a criação de um 

grupo como totalidade fechada, implicam em que ou se está dentro ou se está fora do mesmo. 

É justamente esse tipo de visão que se manifesta na expressão "quem não está conosco está 

contra nós", proferida por Bush logo após o atentado de 11 de setembro de 2001. Ou ainda na 

expressão "ame ou deixe-o", utilizada como propaganda pelo regime militar brasileiro após o 

golpe de 64. Devemos enfatizar aqui que, independente da natureza do regime, seja ele 
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totalitário ou uma democracia parlamentar, o que se introduz com a manipulação das 

identificações é uma exaltação das diferenças. Não se trata, porém, simplesmente de uma 

diferença inerente ao sujeito, uma vez que a própria singularidade remete a questão das 

diferenças, mas de algo que inclusive pode tender ao seu oposto. A subjetividade constitui-se 

por meio da introjeção de uma lei que é externa e remete-nos a uma subordinação às 

categorias sociais. A manipulação a qual nos referimos, entretanto, busca massificar essas 

identificações, de modo que, além de uma alienação no discurso do outro que é constitutiva, o 

que se busca é homogeneizar cada vez mais esse discurso. Em contapartida, é à medida que 

essa homogeneização deixa um resto – contribuindo não só para a produção das diferenças 

como em sua exaltação – que podemos pensar na militância como fator de segregação. 

 Vejamos, portanto, a que nos referíamos quando falamos de exaltação das diferenças, 

e busquemos compreender de que modo isso se constitui. Se atentarmos para as expressões 

utilizadas por Bush ou pela ditadura brasileira perceberemos que, mais do que uma 

segregação entendida simplesmente no sentido de deixar de fora, elas nos remetem a uma 

questão ainda mais radical, e que tem tido bastante destaque na atualidade. Trata-se da 

intolerância às diferenças do outro, sejam elas políticas, raciais, religiosas ou mesmo sexuais. 

E nesse sentido, a expressão "quem não está conosco está contra nós", ganha todo seu relevo. 

Em um artigo intitulado O pensamento freudiano sobre a intolerância, Fuks (2007) aborda o 

tema a partir da ideia de "narcisismo das pequenas diferenças" e, portanto, daquilo que 

constitui não só o eu como as noções de nós e de outro.  Assim sendo, ainda que a autora não 

conduza a discussão nesses termos, é valido frisar que a intolerância se apresenta como um 

fenômeno marcado, sobretudo, pelas relações imaginárias. Se nas condições de desamparo 

infantil e dependência do outro as influências parentais são introjetadas como uma lei 

simbólica – engendrada pela própria demanda de amor que se endereça ao Outro – destaca-se 

que a relação estabelecida com o pequeno outro meu semelhante, da mesma forma que se 

daria com um irmão mais novo pela disputa das atenções, é marcada fortemente pela 

rivalidade. Dessa maneira, ao se referir à constituição do grupo que configura o "nós" em 

questão, a intolerância se dá por intermédio de marcas identificatórias que permitem delimitar 

o dentro, no qual se situam os semelhantes, e o fora, onde os diferentes são desprovidos de um 

reconhecimento mínimo. 

 Em o Moisés e o monoteísmo, Freud se questiona sobre a origem do fundador do 

judaísmo. É certo que na constituição de um grupo as marcas identificatórias podem ser as 

mais variadas possíveis, referindo-se à cor, nacionalidade, ou mesmo a sexualidade; todavia 

um caráter peculiar desse texto reside no fato de ser Moisés o fundador de uma religião. Esse 
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fator é interessante por dois motivos. Primeiro por questões inerentes ao próprio judaísmo e 

sua forma de lidar com o outro, sua ética específica. Segundo porque evidencia o caráter de 

exterioridade dessa marca com a qual se identifica, visto que a missão de Moisés consiste em 

assegurar a transmissão de um saber recebido. Nesse aspecto, em contraposição ao discurso 

nazista que, como afirma a autora, desfaz o nó entre o verbo e o corpo – fazendo da filiação 

puro vínculo de sangue –, para o judaísmo a questão ultrapassa o natural, pois, para além da 

biologia e da geografia, a filiação se refere, sobretudo, a uma tradição. E do mesmo modo que 

se fala de uma exterioridade do significante, a figura de Moisés como estrangeiro nos remete 

à transmissão de algo que é herdado. Mas, que sobretudo, é desconhecido (estranho); de um 

discurso que, talvez pelo fato mesmo de vir do outro, ainda que determine o sujeito implica a 

impossibilidade de uma significação fixa e imutável da identidade. Ao pensar a singularidade 

do povo judeu – que representaria uma ameaça ao projeto nazista de identidade racial –, Fuks 

refere-se a um aspecto essencial da religião mosaica. Ou seja, à concepção de um Deus cuja 

presença se define por uma ausência radical e absoluta. E por consequência, à promoção de 

uma ética iconoclasta, pois, além da proibição de se erigir e adorar imagens, o próprio 

tetragrama que designa o nome de Deus (IHVH) possuiria, de acordo com Lacan, um caráter 

impronunciável, sendo a própria inscrição da diferença.  

 Eis aí o cerne da questão, se o judaísmo nos permite elucidar, de modo privilegiado, o 

mecanismo que fundamenta a intolerância, não é por se tratar especificamente de uma 

religião, e nem por se constituir como exemplo de intolerância. É antes porque nos permite 

vislumbrar tanto o caráter geral daquilo que se transmite como marca identificatória – que é 

sempre um significante –, quanto às formas possíveis de se lidar com aquela. Em suma, se a 

intolerância consiste em uma forma de relação especifica com o significante, essa forma é 

justamente a fixação imaginária. Por outro lado, se como foi dito anteriormente as marcas 

identificatórias permitem separar os semelhantes dos diferentes, no judaísmo o significante a 

partir do qual se dão as identificações não comporta imagem, pois consiste na própria palavra. 

Nesse sentido, ainda que nos permita discernir as semelhanças e diferenças, suas 

características proibiriam "a tentação de uma unidade-identidade" (Koltai, 2000, p. 60). Como 

afirma Fuks (2007), este Deus judaico que não permite imagens e que se apresenta no futuro – 

"eu serei o que eu serei" –, à medida que, de modo paradoxal, cria o homem a sua imagem e 

semelhança, estabelece na tradição que também o homem é irredutível a uma representação 

fixa e imutável. Assim, se a alteridade judaica questiona o discurso nazista não é 

simplesmente por se constituir como uma raça ruim ou um tipo defeituoso, mas por se 

apresentar como a ausência mesmo de um tipo. De acordo com Fuks (2007): "o judeu é a 
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ausência da imagem, sendo, portanto, uma ameaça real (...) ao sonho alemão de erigir uma 

figura e de produzir sob este modelo um tipo da humanidade" (p. 70). Não devemos concluir 

daí que entre os judeus não houvesse nenhum tipo de nacionalismo ou de exclusão. Mas, 

como afirma Koltai (2000), que por se constituírem como o protótipo do estrangeiro, do 

eterno errante perambulando entre dois mundos, tornou-se parte de sua cultura acolher o 

estrangeiro sem obrigá-lo a romper sua diferença, uma forma de entendimento do outro como 

alguém irredutível a si mesmo.  

 Não pretendemos nos deter em questões específicas sobre o modo como cada povo 

lida com o estrangeiro, aliás, a questão que nos interessa ao pensar esta noção se sobrepõe a 

própria ideia de território. Como podemos apreender com Koltai (2000), o estrangeiro não é 

simplesmente aquele que vem de fora, mas um conceito limítrofe, algo que se situa na 

fronteira entre o subjetivo singular e o social. Dessa forma, se nossa proposta era pensar a 

militância em sua estrutura de sintoma, sendo a questão das diferenças basicamente um efeito 

das identificações e aquilo que elas deixam de fora, ao pensar a noção de estrangeiro podemos 

nos referir a mesma estrutura. Trata-se, sobretudo, do estrangeiro que há em nós mesmos, e se 

em determinado momento nos referimos à ideia de narcisismo, seja ele das pequenas 

diferenças ou não, um dos fatores que, segundo Koltai, nos permite pensar o estrangeiro é a 

oposição entre o que é introjetado pelo eu-prazer e aquilo que, por ser desprazeroso, é 

projetado ou repelido para o mundo exterior. Em suma, é aquilo que tendo sido recalcado não 

conta com o reconhecimento do eu e, por esse motivo, desperta em nós o sentimento de 

estranheza, senão de repulsa. Outra forma ainda de enfatizar a mesma ideia seria afirmando 

que o sujeito é estrangeiro com relação ao eu ou, em termos freudianos, que o eu não é senhor 

em sua própria casa. Acreditamos com isso ter demonstrado, de forma minimamente 

satisfatória em que consiste essa segregação das diferenças, e de que modo a psicanálise pode 

nos ajudar a compreendê-la em seus fundamentos. Não obstante, e aqui também a psicanálise 

pode nos dizer algo, a exclusão ou não reconhecimento não é a única forma possível de lidar 

com as diferenças ou com aquilo que nos é estranho. 

 Dizíamos acima que um dos aspectos interessantes de nos remetermos ao judaísmo 

para tratar da intolerância era sua forma específica de lidar com o outro. Nesse sentido, 

gostaríamos de destacar uma frase utilizada por Koltai (2000) quando se refere à ética judaica: 

"o Outro é irredutível a minha pessoa ou ao meu ser; deve ser respeitado porque é um 'além' 

sem o qual nunca poderei ter a medida de mim mesmo" (p. 61). É certo que como 

posicionamento ético, essa asserção é válida por si mesma. No entanto, o que nos chama a 

atenção é sua semelhança com uma posição que é própria da psicanálise. Percebemos nela, 
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senão um convite, uma abertura para que o sujeito possa se reaver com aquilo que lhe é mais 

estranho. Tal semelhança evidencia-se ainda mais se considerarmos o que foi dito acima, que 

o estrangeiro manifesta-se, principalmente, naquilo que há em nós mesmos. Ou ainda, que ele 

é um saber, um discurso, mas que por ter sofrido o recalque se tornou irreconhecível. Não 

pretendemos discorrer sobre a questão de saber se o outro (o estranho) é simplesmente um 

efeito discursivo ou se ele é o outro com que me deparo nas relações sociais. Até porque, 

como demonstra Koltai, essa questão é imprópria. O ponto com o qual nos deparamos é 

justamente o caráter limítrofe do conceito de estrangeiro, passível de ser pensado no campo 

político, no psicanalítico ou ainda em seus entrecruzamentos. O que pretendemos destacar por 

enquanto é que, por mais que a psicanálise possa intervir sobre os sintomas e transformar a 

relação do sujeito com o outro, existe uma questão ética que, mesmo convergindo com a 

psicanálise, antecede seu surgimento na cultura. 

 Trata-se de uma questão eminentemente política, e se assim não fosse, nada justificaria 

nosso intento de estabelecer uma delimitação entre a militância e uma política propriamente 

dita. Desde o início de nossa pesquisa, ou talvez seja mais adequado dizer em sua origem, a 

ideia de uma política autêntica se configura para nós principalmente em seu caráter de aposta, 

uma vez que se constitui basicamente como possibilidade lógica. Não obstante, por mais que 

não se encontre uma definição definitiva do que ela seria, nos deparamos com vários 

apontamentos que indicam inegavelmente a mesma direção. Não precisamos refazer todo 

nosso percurso em Arendt para perceber a que ela se refere quando nos fala de pluralidade em 

política. E nem para notar que uma questão central em seu pensamento é a disjunção radical 

entre política e governo, de modo que este se apresenta como obstáculo e fator de decadência 

para aquela. Da mesma forma, a definição de política que encontramos em Figueiredo (1995), 

e que, aliás, nos permitiu contrapô-la à ideia de militância, fala de encontro das alteridades e 

não de exclusão do outro. Ademais, defende que a política se dá nas e pelas diferenças 

gerando um processo contínuo de diferenciação. Ateremo-nos aqui a esses dois exemplos que 

são cruciais, mas se nos vimos obrigados a fazer essa ressalva, é devido ao fato de alguns 

autores que buscam articular psicanálise e política não trabalharem em uma distinção mínima 

entre esta e a ideia de governo.  

 O resultado desse tipo de visão, que consideramos equivocada e anacrônica, é a 

generalização da política como sendo um campo em que necessariamente o sujeito é 

negociável seja em massa ou no varejo; um campo em que as diferenças particulares são 

abolidas por princípio sob a "razão de Estado". Essa concepção que reduz a política a uma 

simples forma de administração pública, e mesmo dos povos, é também qualificada por 
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Clastres (2012) como uma postura etnocêntrica. Para ele, a ideia de que o poder se restringe a 

sua configuração hierárquica e coercitiva não passa de um preconceito da cultura ocidental 

(européia). Assim, cabe frisar que na mesma crítica também se enquadra a noção segundo a 

qual a política é função do estado, pois, se na maioria dos casos este se sobrepõe a política, 

isso se deve justamente à estrutura de sua organização centralizada e hierárquica. As 

consequências de se equiparar a política às noções de governo e estado também se 

manifestam em algumas tentativas de articulação entre psicanálise e política. Nesses casos, 

quando os autores pensam uma alternativa que leve em conta as diferenças individuais ou a 

posição singular do sujeito, esta é automaticamente atribuída à psicanálise. Do contrário, 

quando falam da política é comum considerarem somente aquilo que se refere ao todo, ou 

seja, aquilo que diz respeito a um bem social massificado. Muito comum também é o fato de 

que quando utilizam o termo política em um sentido diferenciado, que comporte uma abertura 

para as diferenças ou singularidades, se remeterem logo a uma política para psicanalistas ou a 

uma política do bem-dizer. Como se a única possibilidade de pensarmos uma política 

libertária fosse por meio da psicanálise. 

 Não intencionamos negar as contribuições que a psicanálise pode oferecer ao campo 

da política. Pelo contrário, nossa aposta vai exatamente nessa direção, e não há sombra de 

dúvidas de que falar sobre a política do bem-dizer seria extremamente fecundo para a 

discussão. Não obstante, o que pretendemos criticar aqui é a ideia de que a política, de modo 

geral, seria incapaz de questionar por si mesma, não só os discursos hegemônicos, como a 

própria pretensão de se estabelecer uma hegemonia. Criticamos também a ideia de que sem a 

contribuição da psicanálise, a política não teria seus meios de lidar com as diferenças ou com 

a alteridade sem ser pelas vias do consenso, da exclusão ou da dominação. Nesta direção, a 

forma como Koltai caracteriza a posição judaica é emblemática para assinalarmos uma 

política autêntica, pois, acima de tudo, reconhece o outro como sendo irredutível a mim 

mesmo, reafirma justamente o lugar das diferenças. Devemos considerar nesse ponto que, 

mesmo Goldenberg não tendo como objetivo aprofundar as diferenças entre política e 

governo – o que não retira o mérito de suas contribuições e nem implica um desconhecimento 

por parte do autor –, ele coloca um problema essencial para pensarmos nesta distinção. Por 

um lado ele situa o político (de modo geral aquele que busca se aproximar do poder e do 

governo) fora do domínio da ética, uma vez que este pautaria suas decisões pelos resultados e 

não por princípios universais. Por outro lado, consoante Goldenberg (2006), "sustentar que a 

política nada tem a ver com a ética equivale a esquecer que a política é o lugar mesmo da 

escolha; e o que seria a ética senão as escolhas que alguém pode bancar?" (p. 39).  
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 Acordamos com essa colocação, afinal de contas, não há como recusar que as ideias de 

ética e política estejam intimamente entrelaçadas na tradição política e filosófica. Um 

exemplo importante disso é o fato de uma obra tão fundamental como a Ética a Nicômaco 

tratar justamente de política. Outro ponto sensível para avaliarmos essa proximidade, e que 

está entranhado inclusive no senso comum, é o fato de que tanto uma quanto a outra se 

referem às relações que se estabelecem entre os homens e seus semelhantes. Tendo em vista 

essa relação de proximidade entre ética e política, gostaríamos de apontar uma seguinte 

questão. Se levarmos em conta a abrangência das categorias, não há como discordar que o 

termo ética possui uma amplitude maior que o termo política. Podemos, inclusive, aplicar o 

mesmo raciocínio em um contexto mais geral. Se considerarmos os três ofícios impossíveis 

do dito espirituoso ao qual Freud se refere – que são educar, curar e governar – é possível 

situar cada um deles como fazendo parte de um campo maior de problemas. A saber, o 

domínio da ética. Portanto, da mesma forma que a psicanálise põe em xeque a visão 

tradicional que se tinha sobre a ideia de cura, podemos, em consonância com Arendt 

(1958/1987), afirmar que ainda na antiguidade a ideia de política rompe com a visão que se 

tinha sobre o modo de organizar a sociedade (governo).  

 Até este ponto não abordamos nada que já não tenha sido considerado pelos autores 

com os quais trabalhamos. Não obstante, a questão a que queremos chegar é que tanto no caso 

da política quanto no caso da psicanálise, cada um à sua maneira, a ruptura que se dá refere-se 

ao modo como se lida com o mestre ou com o saber. Em ambos os casos o que está em jogo é, 

especialmente, a posição hierárquica daquele que governa, daquele que cura e, poderíamos 

dizer também, daquele que educa. Afinal de contas, independente de se difundir ou não como 

praxis, o que significou em seu tempo a maiêutica socrática? De modo geral, o que 

pretendemos apontar é que, mais do que um fenômeno restrito a uma área de atuação, cada 

ruptura com o pensamento vigente produz uma cisão no campo do saber, e se aqui nos 

referimos especificamente ao campo da ética, o mesmo também se aplica ao campo científico 

de problemas. Em outras palavras, a ideia central é a de que a cada ruptura, a cada trauma ou 

a cada evento, se inauguram novas coordenadas de pensamento que podem ou não se difundir 

na cultura de modo geral. Assim, da mesma forma que Lacan recorre a Sócrates para 

fundamentar a psicanálise, o pensamento psicanalítico pode contribuir com a política, sem 

que para isto exista uma relação de dependência entre ambos. 
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3.3. A ética do desejo e suas consequências para a política 

 

 Partindo do que foi dito acima, de que uma ruptura com o saber vigente produz efeitos 

em outros campos que não aquele no qual ela se origina, pretendemos tratar neste tópico 

algumas das consequências que o pensamento psicanalítico poderia produzir sobre a política. 

Nesse aspecto, conforme já mencionado, abordaremos a ruptura realizada pela psicanálise 

como um corte que incide essencialmente sobre o campo ético de problemas. Contudo, se 

para realizar esse intento é necessário que façamos uma caracterização da ética psicanalítica, 

também denominada ética do desejo, julgamos conveniente fazer algumas considerações 

sobre aquilo com o que ela rompe. E que, indubitavelmente, constitui-se como um 

posicionamento ético diverso. Iniciemos então por uma breve digressão. Ao abordar a questão 

da militância, referimo-nos largamente à pretensão de se estabelecer um conjunto totalizante 

de identificações. Tais identificações, por deixarem um resto, constituem o sintoma e, por 

conseguinte, a exclusão dos que não se identificam com os mesmos significantes. Notemos 

que os elementos aqui utilizados para delinear a militância são basicamente os mesmos 

segundo Prado (2005), utilizados por Zizek ao pensar na ideologia. Esta, enquanto fantasia 

social a partir da qual a realidade se apresenta, consiste de uma construção simbólica que só 

se sustenta pelo fato de que algo dela é excluído, sendo este algo o próprio sintoma. 

 A importância do sintoma para o entendimento da ideologia é que ele transforma uma 

coleção dispersa em um sistema, e se este sistema é universal, o único elemento ao qual ele 

não pode ser aplicado pelo fato de que se desintegraria, é o próprio sintoma. Tal raciocínio, 

conforme veremos, oferece-nos um importante subsídio para adentrarmos no problema da 

ética. Além do mais, permite-nos identificar a lógica que sustenta não só a ideologia, como a 

militância e a própria formação de grupos. Outra maneira, talvez até mais simples, de 

expressar a ideia acima é de que não é possível constituir um conjunto qualquer sem que para 

tanto haja um ponto de exceção. E o melhor exemplo para ilustrarmos essa afirmação é o mito 

freudiano apresentado em Totem e tabu. Afinal de contas, se existe um conjunto de irmãos 

que estão submetidos à lei (castração), o mesmo não seria possível sem a ideia de um pai que 

dela escape. Não intencionamos aqui nos aprofundar nas questões metapsicológicas 

relacionadas à formação do sintoma. Todavia, se a questão que nos trouxe até aqui diz 

respeito ao domínio da ética, é interessante notar o caráter paradoxal apresentado por esse 

ponto de exceção. Este nos remete a algo que seria o objeto perdido, proibido pela instância 

paterna. Mas também nos remete ao próprio pai (lei) como sendo o correlato de uma 

influência crítica externa, o que nos faz pensar na exterioridade do significante com o qual o 
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sujeito se identifica. Cabe evidenciar que esse caráter paradoxal é inerente à própria lógica do 

supereu, pois se por um lado este exige uma renúncia de satisfação por meio do recalque, por 

outro, o sujeito passa a se satisfazer com a própria renúncia, cujo imperativo também é 

inconsciente. 

 Essas considerações sobre a relação do sintoma com o supereu é de fundamental 

importância para avaliarmos a ruptura ética inaugurada pela psicanálise, pois é justamente 

com esse imperativo que se estabelece uma cisão. A ética da psicanálise enquanto ética do 

desejo não se pauta por regras, mas tão somente por princípios. Nesse sentido, ela se 

diferencia das várias propostas éticas concebidas ao longo da história e que, de modo geral, 

preconizavam um Bem Supremo. Isso inclui diversas formulações que, ou buscavam orientar 

o sujeito em seu afã de ser feliz, como é o caso tanto das éticas hedonistas quanto das 

cientificistas, ou consistiam em valorizar a dimensão do dever, como parece ser o caso das 

religiões, dos discursos patrióticos e demais formas de militância. É interessante destacar 

também que se estas últimas parecem, à primeira vista, se adequarem com mais facilidade à 

proposta kantiana ou ao imperativo do supereu, a um olhar mais atento é possível verificar 

que essa separação carece de uma consistência lógica. Isso porque da mesma forma que a 

valorização do dever pode se manifestar como exigência de renúncia pulsional, colocando o 

dever acima dos próprios anseios, também a busca por prazeres ou felicidade pode se 

constituir como exigência de gozo.  

 Nosso interesse em caracterizar essa ética do Bem Supremo deve-se à sua relação de 

proximidade com o sintoma e, por conseguinte, com uma lógica inerente a diversas questões 

aqui levantadas, como a formação dos grupos, à militância e, por último, à própria ideologia. 

Trata-se de pensar determinadas formas de posicionamento ético como algo que encontra seus 

fundamentos na própria estruturação do sujeito. E, que por este motivo, manifesta-se 

espontaneamente na formação do laço social. Esse é um dos motivos pelos quais, no segundo 

capítulo, procuramos manter uma distinção entre as ideias de política e laço social. Ou seja, se 

o laço social é marcado por certo grau de espontaneidade, a política constitui-se como uma 

invenção mais recente, visando, inclusive, o questionamento das formas de organização social 

que a antecediam. À vista disso, considerando a proximidade que um posicionamento 

militante/ideológico mantém com a estrutura do sujeito – o que ocasiona um empuxo a tais 

posições – somos levados a questionar a própria pretensão de abandoná-las. Vejamos, por 

exemplo, a concepção de política trabalhada por Arendt. Não temos dúvida de que a defesa de 

uma sociedade igualitária e plural é meritória. Porém, há de se reconhecer que a presença de 

valores nobres e elevados nunca impediu os regimes totalitários de perseguirem e 
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assassinarem seus opositores. Sucintamente, nada impede que a defesa discursiva da liberdade 

e da pluralidade subsidie a construção de um discurso ideológico hegemônico e opressor. Para 

lançarmos luz sobre este problema vejamos de que forma uma questão análoga é trabalhada 

por Zizek (2005) em sua crítica ao multiculturalismo. 

 A ideia de multiculturalismo nos parece extremamente fecunda para pensarmos a 

pluralidade. À primeira vista ela não nos suscita nenhum tipo de crítica, afinal de contas, 

parece descrever uma situação em que diversas culturas convivem de forma pacífica e 

respeitosa, uma situação avessa às atitudes etnocêntricas. Não obstante, como podemos 

observar nas formulações de Zizek (2005), o multiculturalismo se tornou a forma de ideologia 

mais apropriada ao capitalismo global. Diferente do colonialismo imperialista tradicional, em 

que um Estado-nação explorava suas colônias econômica, política e culturalmente, no 

capitalismo global é como se só existissem colônias, sem nenhum país colonizador. O capital 

internacional rompe seus laços com o país de origem e passa a tratar todos da mesma forma, 

como territórios a serem colonizados. Da mesma forma que o capital rompe seus laços 

originários, o multiculturalismo adota uma posição global vazia e trata cada cultura local do 

mesmo modo que o colonizador trata o colonizado – como nativos cujos costumes devem ser 

estudados e respeitados. Como afirma Zizek (2005), o"multiculturalismo é um racismo que 

esvazia sua própria posição de todo conteúdo positivo (...), mas mantém sua posição como o 

ponto vazio da universalidade, privilegiado, a partir do qual se pode apreciar (e depreciar) 

apropriadamente as outras culturas particulares" (p. 33). Em resumo, o respeito que o 

multiculturalista tem pela especificidade do outro nada mais é do que sua forma de afirmar a 

própria superioridade. 

 Retomemos agora a questão da pluralidade. Considerando a significação desse termo 

no contexto das formulações arendtianas sobre a política, o que ele recobre parece se 

aproximar bastante daquilo que, à primeira vista, se entende por multiculturalismo. Ambos 

nos remetem a uma abertura para o diferente, a uma atitude contrária a discriminação e a 

segregação do outro. Contudo, se o multiculturalismo parece nos indicar níveis de relação 

culturalmente mais amplos – referindo-se às identidades que definem povos e nações distintos 

– a pluralidade nos é apresentada como a condição por excelência para que ocorra a ação em 

seu sentido político. Isto é, mais do que um traço que me define enquanto membro de um 

grupo, semelhante aos meus semelhantes, a pluralidade se refere ao que me distingue, às 

diferenças, e comporta o fator da decisão. Se as identificações constituem o sujeito naquilo 

que ele acredita ser – comportando uma herança simbólica e imaginária que funda o lugar do 

mestre – as decisões implicadas na ação admitem uma forma de responsabilidade que 
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extrapola a perspectiva da mestria. Sendo assim, se é possível utilizar a ideia de pluralidade na 

construção de um discurso ideológico hegemônico, como um significante que, como qualquer 

outro, se prestaria à função de mestre. Também é possível resgatar sua função no registro de 

uma atividade política autêntica. Dessa maneira, a ideia de ato psicanalítico pode ser um 

ponto privilegiado de articulação, pois se a ação é trabalhada em Arendt como um correlato 

da atividade política, o ato pode ser pensado não como uma ruptura com aquela, mas como o 

que permite levá-la às suas últimas consequências. Além do mais, ele nos permitirá delinear o 

ponto de ruptura entre uma ética própria à psicanálise e aquela cultivada pela tradição 

filosófica – fundamentada em um saber abstrato e normativo (Vorsatz, 2013). 

 A ética da psicanálise, como se apreende no ensino de Lacan (1988/2008), deve ser 

situada para além do sentimento de obrigação, extrapola tanto o mandamento quanto as leis 

sociais. Desse modo, ela contraria toda uma série de posições expostas em nosso percurso, 

pois o que define e perpassa todas elas, a estrutura em comum daquilo que viemos criticando, 

é justamente a ideia de sintoma. Tal afirmação pode parecer demasiado simplista, como se 

tudo no mundo se reduzisse ao sintoma. Não obstante, se atentarmos para a originalidade 

dessa ruptura que se dá com a psicanálise, veremos a raridade das situações com as quais é 

possível equipará-la. Não é por acaso que ao pensar seu estatuto Lacan nos remonte ao século 

V a.C., à Antígona de Sófocles. Notemos também que, ao apontar uma estrutura em comum 

na raiz de situações ou conceitos diversos, não estamos propondo uma identidade e sim uma 

lógica subjacente. Nesse aspecto, se a ética da Psicanálise enfatiza a função do desejo 

enquanto falta de direção da ação humana, tanto a militância quanto a ideologia se amparam 

no estabelecimento de uma norma. Em outras palavras, a identificação que constitui o grupo é 

a mesma que produz a lei, e se o grupo necessariamente deixa algo de fora, a lei ou a norma 

que estabelecem o bem da mesma forma estabelecem o mal. Não seria esta mesma a estrutura 

do sintoma? Está claro, portanto, que a ética da psicanálise não pode ser limitada a 

consciência moral, resta-nos, contudo, examinar de que modo o ato, no viés psicanalítico, se 

articula não com a norma, mas com a coisa, com o desejo e com a política. 

 É certo que com Lacan a noção de ato adquire uma função privilegiada, sendo 

inclusive o tema a que se dedica seu seminário entre os anos de 1967 e 1968, ao qual se 

intitula O ato psicanalítico. No entanto, quando Lacan aborda a questão da ética, no seminário 

realizado entre 1959 e 1960, o termo ao qual ele recorre com maior frequência é o de ação. De 

modo bem pontual, ele se refere ao ato proibido de Antígona, de recobrir o corpo do irmão 

com uma camada de poeira fina o suficiente para que sua podridão não ficasse exposta aos 

olhos do mundo. Trata-se neste contexto, entretanto, de pensar a posição do analista menos 
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pela ação que se dá no desenrolar do texto do que por este ato tão pontual que é o de 

Antígona. Para situar-nos diante da questão Lacan (1988/2008) estabelece um paralelo entre o 

que ele denomina o herói verdadeiro e o herói secundário, entre Antígona e Creonte. Se 

Creonte assume aqui a função do mestre, defendendo as leis da cidade e o discurso da justiça, 

visando à ordem e o bem de todos; Antígona é situada para além do que se entende por 

discurso da moral. É ela a personagem que, do começo ao fim da narrativa, não conhece nem 

o temor nem a piedade, sendo por este motivo, entre outros, o verdadeiro herói da peça. Lacan 

destaca vários pontos da trama para que possamos apreender seu caráter, mas um aspecto que 

devemos reter com especial atenção é, como afirma o Coro, que ela é omos. Numa tradução 

que para o autor é muito aproximada, isso seria inflexível, crua, algo de não civilizado. Mas, 

principalmente, é o que leva Antígona a ultrapassar um limite cuja vida humana não poderia 

transpor por muito tempo. Ou seja, é aquilo que a coloca na posição do "entre-duas-mortes" 

ou "na-finda- linha". 

 Atentamos acima para a questão de pensar o ato não em relação à norma, mas em sua 

relação com o desejo e com a coisa. Se Antígona se coloca nessa zona limite entre a vida e a 

morte é por não ceder de seu desejo, pois mesmo sabendo seu destino de antemão ela caminha 

para ele por sua livre e espontânea vontade, sendo nas palavras de Lacan (1988/2008) essa 

"vítima tão terrivelmente voluntária" (p. 294). Nesse aspecto, se nos ativermos ao passo que é 

dado por Freud em relação à ética e suas articulações com o desejo, iremos nos deparar 

inevitavelmente com a função da Coisa (das Ding). Ao contrário do supereu que se vincula ao 

princípio da realidade, aquele (o desejo) se manifesta a partir da falta, da hiância, produzida 

pelo encontro com um 'objeto' não significado e, portanto, impossível. Conforme Lacan 

(1988/2008), não existe bom e mau objeto, há bom e mau e, em seguida, existe a Coisa; o 

bom e o mal entram “desde logo na ordem da Vorstellung, estão lá como índices do que 

orienta a posição do sujeito, segundo o princípio do prazer, em relação ao que nunca deixará 

de ser apenas representação, apenas a busca de um estado eleito (p. 80).  

 Entretanto, se por um lado existe esse desejo puro que questiona a lei moral e o Bem 

Supremo; por outro, existe uma posição que lhe é contrária e na qual, de acordo com Koltai 

(2002), o sujeito contemporâneo vem se instalar na condição de vítima, em uma posição de 

'puro gozo' cada vez mais distante do que se pode chamar de sujeito desejante.  

 Neste ponto é possível apreender as consequências que tais formas de posicionamento 

produzem no campo da política, pois se pela via do desejo o sujeito pode inventar um novo 

saber – situando-se na dimensão do ato e ultrapassando o saber do mestre que determina as 

leis da polis –; na via do puro gozo ele se situa sempre na dimensão de uma demanda. 
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Exploremos um pouco mais essa diferença. Se no caso de Antígona Lacan nos fala de uma 

vítima voluntária. Isto é, daquela que ao assumir as consequências do seu ato se depara com a 

finitude; ao referir-se ao puro gozo Koltai (2002) nos remete a vítima que responsabiliza o 

outro por seu trauma. Em suas palavras: "a pessoa deixa de ser vítima dos riscos e 

responsabilidades relacionadas ao engajamento em seu desejo, e se torna vítima de 

circunstâncias desfavoráveis" (p. 40). Para dar um exemplo desse tipo de posicionamento, a 

autora nos remonta aos processos judiciais que tem ocorrido nos Estados Unidos de ex-

fumantes contra a indústria do tabaco. Ou seja, a situações em que o sujeito deixa de se 

perguntar por que fumou a vida toda, o que implicaria um preço a se pagar, e passa a exigir 

daquele que produziu a mercadoria um ressarcimento pelos danos causados à saúde. Para a 

autora, essa posição pode culminar na formação de uma sociedade da reparação generalizada, 

tornando-se a vítima o modelo predominante de constituição da subjetividade. É pertinente 

evidenciar, portanto, as possíveis consequências de um tal estado de coisas. Isso porque no 

lugar do desejo emerge uma demanda que, por definição, é impossível de ser satisfeita – 

representada por uma sistemática reivindicação de direitos. Koltai também nos adverte, 

remetendo-nos ao conflito no Oriente Médio, sobre a facilidade com que antigas vítimas 

podem se transformar em algozes. 

 Nesse aspecto gostaríamos de apontar para uma característica que tem se tornado cada 

vez mais comum nas posições militantes da atualidade. E que além do discurso moralizante 

que marcou as manifestações de junho com a bandeira anticorrupção, remete-nos a tudo 

aquilo que se costuma denominar o politicamente correto. De um lado nos referimos ao 

tabagista que se vitimiza, condenando a indústria do tabaco por seus males. De outro, há 

situações em que o próprio fumante é condenado pela sociedade, se vendo por lei impedido de 

fumar não só em lugares fechados, mas mesmo debaixo de marquises. Nesse caso, é uma 

parcela distinta da população que se coloca no lugar da vítima, atribuindo à condição de 

fumante passivo um papel talvez mais prejudicial do que o atribuído a poluição do tráfego. 

Não nos interessa aqui postular uma escala de valores entre o que seria mais ou menos 

prejudicial para a saúde, e sim destacar formas de militância que vem progressivamente 

demandando uma normatização da vida em sociedade, tendo como fundamento em comum a 

mesma identificação com o lugar da vítima (bela alma). Outro exemplo dessa militância 

politicamente correta pode ser visto no que parece ser uma confluência entre o naturismo12 e o 
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 Doutrina filosófica que se baseia num modo de vida em harmonia com a natureza. Para mais informações cf. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Naturismo. 
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ambientalismo radical13. Se no primeiro já era comum o vegetarianismo ser concebido como 

uma forma de convívio harmônico com a natureza, no segundo pretende-se uma igualdade 

essencial intrínseca aos seres vivos, de modo que a utilização de animais e derivados para o 

consumo humano passa a ser equiparada, por meio da ideia de especismo, a uma forma de 

preconceito análoga ao racismo e ao sexismo. Nesse caso, as vítimas a princípio são os 

animais e, de certo modo, os militantes que não se conformam com a crueldade do sistema. 

Em contrapartida, não podemos desconsiderar a bizarrice de uma campanha que difunde nas 

redes sociais imagens representando pedaços de membros humanos em bandejas de isopor, 

afinal de contas, como afirmam, "somos todos feitos de carne".    

 As considerações acima nos permitem pensar as consequências de distintas formas de 

posicionamento subjetivo articuladas em relação ao desejo e o gozo, o que se resume, grosso 

modo, na implicação e responsabilização do sujeito por seus atos. Entretanto, gostaríamos de 

atentar para uma questão que nos revela um pouco mais sobre esta polaridade. Trata-se de 

uma questão que nos é apontada por Lacan, e que diz respeito à demanda de felicidade. É 

indubitável que ao longo do tempo esta tenha se tornado um fator de política, sendo que no 

primeiro capítulo, inclusive, já havíamos destacado alguns apontamentos de Arendt nessa 

direção. O que devemos reter a esse respeito é que sob o argumento da felicidade o que se 

revela é a valorização da vida enquanto subsistência. De acordo com Lacan, de uma 

subsistência que consiste de um primum vivere, isto é, que se ampara no fato de o ser humano 

comum regular sua conduta a partir do que é preciso fazer para não arriscar a morte, ou 

abotoar o paletó. Para Arendt, por sua vez, trata-se de uma subsistência que se ampara no que 

ela denomina philopsychia, e que designa a posição daqueles que por não arriscar a vida 

preferem a servidão. Em ambos os casos o sentido é o mesmo, trata-se de contrapor à posição 

daqueles que cedem de seu desejo em prol de uma promessa ideológica de felicidade a 

posição daqueles que, mesmo não atingindo o limite ultrapassado pelo herói trágico, 

conseguem se deparar com a falta constituinte do ser falante. Neste aspecto, a psicanálise tem 

sim algo a oferecer, pois, se por um lado Freud já nos advertia de que a felicidade não está 

incluída nos planos da criação, por outro, o que o analista tem, assim como o analisando, é seu 

desejo, com a diferença que é um desejo prevenido e que, portanto, não se permite desejar o 

impossível (Lacan, 1988/2008).  

 Conforme já indicamos anteriormente, essa contribuição da psicanálise extrapola o 

âmbito meramente individual, pois a própria clínica produz efeitos que interferem, ainda que 

                                        
13

 Teoria ética que se fundamenta no conceito do biocentrismo e nos princípios ecológicos do holismo. Para mais 

informações cf. http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12798. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12798
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de modo sutil, nas relações sociais como um todo. Além do mais, a psicanálise enquanto 

discurso oferece subsídios que permitem uma contraposição às formações discursivas 

dominantes, a partir das quais o sujeito se constitui. Como afirma Koltai (2002), quando a 

conjuntura social favorece a crença na realização plena e satisfatória do desejo, esquecendo 

que a renúncia ao gozo é a condição para que o mesmo se preserve, "o sujeito vai se 

instalando em um mundo onde o sofrimento se torna intolerável, pois o que lhe é prometido é 

o acesso direto e imediato ao verdadeiro objeto" (p. 38). Como exemplo dessa situação, a 

autora se refere aos casos em que perante uma dor moral, como um luto ou uma separação, o 

sujeito demanda uma solução pronta, ainda que pela via medicamentosa; como se os 

indivíduos não suportassem mais o tempo de cicatrização de uma ferida, esperando ser 

curados imediatamente. Nesse caso, se como afirma Koltai, o analista deve relacionar sua 

escuta do individual com a escuta do social, permitindo que o sujeito se implique no próprio 

sofrimento. Também é possível que se estabeleça uma crítica mais direta ao próprio discurso 

que sustenta esse tipo de demanda. Se atentarmos para o exemplo acima, referente às soluções 

imediatas para o sofrimento, notaremos que ele se coaduna bastante com o que Lacan formula 

como discurso do capitalista. E se por um lado Freud sublinha o laço existente entre o sintoma 

do sujeito e o estado da civilização; por outro, não podemos deixar de perceber que a função 

ocupada em Freud pela ideia de civilização é análoga a ocupada em Lacan pela ideia de 

discurso.           

 Isso nos suscita uma questão diretamente relacionada à crítica da ideologia. Embora se 

possa dizer que o discurso do capitalista não promove o laço social, de acordo com Soler 

(2007) ele não deixa de implicá-lo. Constitui-se, assim como os demais, em um arranjo ou 

configuração daquilo que chamamos realidade – e que é sempre uma realidade já ordenada 

pela via da linguagem. Nesse aspecto, o ponto ao qual queremos chegar não diz respeito 

somente ao discurso do capitalista, mas a toda construção que, além de propor uma ordenação 

do gozo, se constitui como um sistema fechado. Eis aqui a grande diferença entre a 

psicanálise e os demais discursos, pois se estes se constituem como mecanismos de ordenação 

do gozo. Já aquela trata sempre de um gozo rebelde, de um gozo que por ser sintomático – 

considerado pelo sujeito como aquilo que não vai bem – já traz em si um caráter subversivo. 

Além do mais, se os efeitos da clínica advêm do fato de que o analista se coloca como um 

ponto de exceção ao discurso vigente, no lugar do vazio, o mesmo se aplica no campo da 

cultura. Como afirma Zizek (1996), a ideologia não é tudo; “é possível assumir um lugar que 

nos permita manter distância em relação a ela, mas esse lugar de onde se pode denunciar a 

ideologia tem que permanecer vazio, não pode ser ocupado por nenhuma realidade 
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positivamente determinada” (p. 23).  

 Como acrescenta o autor, no momento em que cedemos à tentação de positivar essa 

realidade, ou que rompemos a lacuna que separa sua forma a priori de seu conteúdo 

contingente, voltamos novamente à ideologia, isto é, acabamos ocupando o lugar do mestre. 

 De acordo com Prado (2005), é esse o lugar crítico do intelectual e, tomando Zizek 

como exemplo, ele afirma que tal lugar implica um modo de escrita que, mesmo se 

fundamentando em alguns autores-base – como Hegel, Lacan e Badiou –, não chega a 

constituir um sistema, mas se mantém como postura crítica em cada situação concreta. Se 

considerarmos aqui a função de um discurso precedente – como o dos autores que ocupariam 

o lugar do mestre – o que se verifica não é uma fidelidade à letra, mas a re-inscrição de um 

saber anterior em um novo contexto, o que possui um caráter particularmente inovador. 

Conforme seus apontamentos, o ato se coloca justamente neste sentido, não o de ser fiel a um 

discurso preestabelecido, mas de pensar e agir politicamente para mudar uma situação em 

acontecimento ou evento. Isso para Zizek implica uma traição, um ato ético-teórico em que só 

traindo a letra se pode ser fiel ao pensamento. Ou seja, é somente dessa traição da letra ou 

repetição do espírito que o novo poderia emergir. Como afirma Prado (2005), parafraseando 

Zizek, "se não repetimos um autor (...), mas apenas criticamo-lo (...), isto significa 

efetivamente que permanecemos obscuramente em seu horizonte, seu campo conceitual" (p. 

107). De modo análogo, Pommier (1989) defende que a inovação questiona a economia da 

cidade, "mas que não está centrada sobre a morte do mestre. Não se trata de se insurgir contra 

o usurpador, pois insurgir-se contra ele é não somente reconhecê-lo, mas não ter nenhuma 

chance de inventar o que quer que seja, permanecer no gozo do grupo" (p. 96). Entendemos 

que ambas as afirmação nos dizem exatamente a mesma coisa: se criticamos ou nos 

insurgimos contra um mestre reforçamos justamente sua posição de mestria, permanecemos 

em sua dependência. Não obstante, se traímos a sua letra e repetimos seu espírito podemos 

reinventá-lo, produzindo assim um efeito de separação.               
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CONCLUSÃO 

 

 Tomamos como objetivo desta dissertação, a tarefa de articular algumas relações entre 

psicanálise e política, visando, sobretudo, verificar possíveis contribuições que a primeira 

poderia oferecer para uma discussão sobre a segunda. Procuramos com isso, manter ilesa a 

distinção que confere a cada uma delas um estatuto independente e original enquanto praxis, 

de modo que a psicanálise, ainda que fecunda para a discussão política, não fosse tomada 

como sua tábua de salvação. Chegamos mesmo a situar a política como uma ruptura própria 

em relação às formas anteriores de organização social, e se a partir do pensamento arendtiano 

buscamos delinear formas autênticas de participação política, no decorrer do terceiro capítulo, 

intitulado o problema político na atualidade, identificamos a militância como um dos 

principais obstáculos a sua efetivação. É certo que desde o início de nosso percurso, diversos 

impasses a efetivação da política já haviam sido destacados, como a ideia hierárquica de 

governo. Também a unanimidade das opiniões, que para Arendt constitui a sociedade e 

substitui a política pela administração, e ainda o aprisionamento às necessidades, que devido a 

exigência do labor impediria o acesso a cidadania. Contudo, se reservamos um espaço 

privilegiado à ideia de militância, isto se deve não só ao fato de conter elementos em comum 

com os obstáculos acima elencados, como por ser um fenômeno moderno e atual. Não nos 

propomos tornar-nos repetitivos, mas por força de síntese e conclusão julgamos pertinente 

resgatar alguns elementos importantes a respeito da militância. 

 Em termos de obstáculo à política vejamos que cada elemento acima descrito se 

constitui como uma característica que lhe é pertinente. Da mesma forma que a ideia de 

governo implica uma hierarquia e a sociedade, na perspectiva arenditiana, uma unanimidade 

ou hegemonia das opiniões, a militância, ao desconsiderar a importância das diferenças, acaba 

por desqualificar seu interlocutor/adversário e, neste sentido, se apresenta como a única 

verdade possível. Não precisamos de um grande esforço para identificar nesta atitude uma 

posição fundamentalmente hierárquica e, por conseguinte, uma pretensa hegemonia dos seus 

pressupostos. Em termos psicanalíticos, como foi destacado anteriormente, a segregação das 

diferenças se deve a estrutura sintomática da militância, e se ela possui esse caráter 

hierárquico não podemos deixar de relacioná-lo com a própria identificação que a sustenta, e 

que funda o lugar do mestre. Essa mestria, ou a pretensão de regulamentar a vida em 

sociedade apresenta-se como um traço em comum a qualquer forma de militância. Ainda que 

em certos casos ela transpareça de modo mais claro, como é o caso, por exemplo, da 
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militância antitabagista ou do ambientalismo radical aos quais nos referimos mais 

recentemente. Resta-nos considerar, contudo, uma das formas de obstáculo acima citada, e 

que deixamos por último devido à peculiaridade de sua relação com a militância. Trata-se 

daquilo que Arendt (1958/1987) trabalha como sendo a sujeição às necessidades, e que tanto 

na antiguidade como hoje constitui-se como um empecilho para que alguém dedique seu 

tempo às questões políticas de modo geral. 

 Como vimos no primeiro capítulo, por um lado a posse de escravos permitia ao 

cidadão ateniense se ocupar dos problemas inerentes ao âmbito público. Por outro lado, a falta 

de uma propriedade privada determinava a condição daqueles que para subsistirem eram 

obrigados a se submeterem ao labor ou ao trabalho, sendo, portanto, o maior obstáculo à 

atividade política. Essa lógica social não deixa de ter sua pertinência em nossos dias, pois um 

assalariado trabalha quarenta horas semanais, sem contar o tempo que muitos perdem no 

trânsito das grandes cidades. É no mínimo improvável que, mesmo tendo interesse, uma 

pessoa nessas condições tenha como se dedicar às questões que ultrapassem seus problemas 

mais imediatos. A própria realização de uma greve, que se apresenta como um dos principais 

instrumentos de luta do trabalhador assalariado, torna-se uma estratégia demasiado arriscada 

quando, junto com o desemprego, também aumentam as inseguranças e a perda das garantias 

conquistadas pela classe trabalhadora. Nesse aspecto, a luta por melhores condições de 

trabalho e por um estado de bem estar é uma questão totalmente legítima. Justamente por esse 

motivo, não podemos perder de vista a possibilidade ou o risco dela permanecer pura e 

simplesmente no nível de uma demanda. Em outras palavras, de permanecer assim como em 

determinadas posturas militantes no nível de uma reivindicação sindical. Por exemplo, que 

não ultrapasse os limites de uma conduta estipulada, ou mesmo esperada, de antemão pelas 

classes detentoras do poder. Ou que mesmo almejando por melhores condições de vida, não 

esteja disposta a tomar decisões arriscadas, e nem a pensar saídas que impliquem a superação 

da velha dicotomia empregador/empregado. 

  É certo que já abordamos a polaridade entre o que se denomina o desejo puro e o puro 

gozo, o que não é certo é que tenhamos deixado bem esclarecido a relação que cada um tem 

com a política. No que diz respeito ao puro gozo a relação com a militância se torna um fator 

evidente, tendo esta ao mesmo tempo um caráter de demanda e de mestria – como é possível 

observar nas posições denominadas "politicamente corretas", por exemplo. No que diz 

respeito ao desejo, sua função parece estar mais de acordo com o que procuramos delinear 

como uma posição política propriamente dita. Primeiro por causa do fator de decisão 

implicado tanto na ação política quanto no ato psicanalítico, e que diferente do cumprimento 
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de uma norma ou de um roteiro preestabelecido nos remete muito mais a questão do se lançar, 

de um salto que se dá sem garantias, mas que está em consonância com o desejo do sujeito. 

Segundo porque este mesmo ato denuncia a fantasia ideológica que sustenta a realidade 

social, permitindo o questionamento ou desconstrução daquilo que seria o suposto bem 

comum válido para todos. É importante destacar que se esse questionamento faz-se possível, 

permitindo a emergência de algo novo e singular, é em decorrência de o ato se colocar como 

um verdadeiro ponto de exceção, de não ocupar o lugar do saber deixando, como faz o 

analista na clínica, um lugar vazio para que algo aí apareça. Retomando a asserção que 

finaliza o último capítulo, se respaldamos o lugar do mestre ou se nos insurgimos contra ele, 

estamos em ambos os casos a serviço do mesmo. Daí a importância do ato, pois somente 

enquanto ponto de exceção se pode almejar um efeito de separação. 

 Não devemos esquecer, aliás, que este aspecto subversivo do ato psicanalítico, que 

muito nos revela sobre seu estatuto ético, ganha sua relevância a partir da perspectiva 

lacaniana. E se o lugar reservado ao analista é o de resto ou dejeto de uma operação, isto se 

reveste de uma preocupação voltada para as relações de poder que perpassam não só o 

dispositivo da clínica como as formas de organização que vigoram na sociedade. Um exemplo 

disso é o próprio distanciamento tomado em relação à Associação Psicanalítica Internacional 

(IPA). Como consequência da hierarquia aí vigente e de uma prática padronizada a 

identificação com o analista se constituía como o resultado esperado de uma análise. 

Entretanto, a partir de Lacan a preocupação com a palavra ou com a fala passa a ocupar o 

centro das discussões. Ressaltamos nesse ponto que tal preocupação, mais do que uma 

simples mudança no vocabulário, nos remonta ao retorno empreendido à obra de Freud, e que 

a distinção entre fala vazia e fala plena diz respeito ao próprio estatuto do sujeito e sua 

verdade. No contexto dessa discussão algo se formula, ainda que num âmbito mais restrito, 

como a política do psicanalista, amparada na ética do desejo ou do bem dizer. Porém, a 

questão para a qual queremos atentar é que a partir dos mesmos fundamentos éticos torna-se 

possível pensar numa política do bem dizer em seu sentido mais amplo; como uma lógica que 

se aplica não só a relação entre analistas e analisandos, mas que enquanto modalidade 

específica de laço social pode emergir, mesmo que com variações, em âmbitos distintos e 

independentes. 

 Tais considerações nos permitem inclusive retomar os ideais arendtianos, pois em 

contraposição à ideia de governo a política caracteriza-se pela igualdade ou isonomia entre os 

cidadãos. Todavia, o que está em pauta é justamente a importância de uma discussão em que, 

a partir de perspectivas ou opiniões diversas, uma verdade possa advir. Assim, por meio desse 
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esforço de explicitação dos desejos e posições adotadas é possível questionar a própria 

finalidade das ações, visto que, diferente da militância que se restringe ao nível do gozo e ao 

serviço dos bens – demandando uma felicidade que é impossível de ser concretizada – a 

política, como afirma Arendt (1993/1998), não é um meio para atingir o que quer que seja, 

mas um fim em si mesma. Isto é, se a militância implica a identificação com um meio de vida 

ideal, seja de convívio harmônico com a natureza, de hábitos saudáveis, ou de garantias 

sociais – demandas que facilmente convergem com a regulamentação da vida pela mestria ou 

pelo capital – a política consiste justamente em uma forma de organização que seja mais 

propícia ao questionamento dos valores preestabelecidos. E se num determinado aspecto ela 

converge mais do que em outros com a ética do desejo, é no sentido em que, no lugar de uma 

representação ideológica ou institucional, o que nela opera é a própria possibilidade de o 

sujeito se apresentar enquanto tal. Não podemos desprezar, nesse ponto, a importância da 

experiência política na antiguidade. Se nessa época a doxa além de opinião diz respeito à 

glória e à fama, sendo o meio a partir do qual o cidadão mostra ao público quem realmente é, 

a experiência trágica de Antígona, por exemplo, nos revela a mesma preocupação, senão com 

o ser, ao menos com uma posição subjetiva. 

 Para que a questão torne-se mais clara é válido que façamos uma breve referência 

àquilo que Lacan trabalha como sendo a segunda morte. Se Antígona se apresenta como esta 

vítima tão terrivelmente voluntária é pelo fato de que seu destino já está dado de antemão, ou 

de que desde o início da trama é com a iminência da morte que ela se depara. Não obstante, se 

o limite que ela transpõe se apresenta como garantia da morte física, o mesmo não pode ser 

dito no que se refere à morte enquanto fim absoluto. Isso, pois, o que sustenta sua posição é a 

recusa de um funeral digno ao seu irmão Polinices, o que está em voga nessa recusa é a 

própria ideia de reconhecimento. Em outras palavras, ainda que na seguinte formulação Lacan 

(1988/2008) se refira a Antígona, trata-se da "relação do ser humano com aquilo que ocorre 

dele ser miraculosamente portador, ou seja, do corte significante, que lhe confere o poder 

intransponível de ser o que é, contra tudo e contra todos" (p. 333). Não podemos deixar de 

notar aí a referência simbólica que sustenta o ato heróico, pois, devido a essa marca deixada 

pelo significante, o que é não pode entrar de novo no nada de onde saiu. Essas considerações 

nos permitem vislumbrar uma relação muito próxima com a política na antiguidade. Se para o 

herói trágico a morte física é dos males o menor, como afirma Arendt (1993/2009), para o 

cidadão da polis antiga a liberdade e a coragem eram as condições imprescindíveis para 

alcançar a fama imortal ou imortalidade mundana. Lembrando que a doxa por meio da qual 

ele se apresenta no espaço público implicava a dimensão tanto da ação quanto do discurso. 
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 Enfim, se fizemos essa digressão pelo trágico e a ideia da segunda morte, cabe frisar 

que não é este o essencial da questão, e sim o fato de que se o sujeito se apresenta enquanto 

tal – revelando um grau de separação ou independência em relação às representações ou leis 

preestabelecidas – é devido ao componente de decisão que ele assume. Ou se preferirmos, 

devido à capacidade de agir em conformidade com o próprio desejo. Tanto é que além da 

dimensão trágica Lacan (1988/2008) também se refere ao cômico ou tragicômico, mostrando 

que não há incompatibilidade entre essas duas dimensões. Nesse sentido, ainda que a história 

de Sócrates comporte um caráter trágico – e aqui não podemos perder de vista que ele é uma 

referência importante tanto para a política quanto para a psicanálise – é certo que o que 

determina seu valor, mais do que sua morte em si, é aquilo que Lacan (1991/2010) denomina 

sua atopia na ordem da cidade. Vejamos bem, se o termo aqui utilizado é atopia (sem lugar) 

isto não quer dizer que Sócrates se insurgia contra a ordem da cidade, e muito menos que a 

respaldava, mas que suas ideias simplesmente não correspondiam com aquilo que assegurava 

certo equilíbrio à mesma. Referimo-nos a algo semelhante no momento em que assimilamos o 

ato a um ponto de exceção ao discurso vigente, e se retomamos a ideia neste ponto é 

justamente para mostrar, não só seu potencial de questionamento, mas de transformação da 

sociedade. 

 Como ressalva, quando falamos em ato, principalmente no contexto psicanalítico, 

geralmente nos ocorre algo que é empreendido por um indivíduo, remetendo-nos inclusive à 

singularidade do sujeito. Devemos destacar, entretanto, que o mesmo pode ser pensado como 

manifestação coletiva também passível de singularidade, sendo a expressão ato público 

correntemente utilizada como sinônimo de manifestações políticas. Feitas estas considerações, 

podemos retomar a discussão sobre as manifestações que marcaram o mês de junho de 2013. 

É verdade que em algumas passagens nos referimos a este evento para pensar a respeito da 

militância, como, por exemplo, quando apontamos o nacionalismo e o antipartidarismo como 

reação da direita. Não obstante, o que mais nos causou embaraço foi a dificuldade, senão a 

impossibilidade, de delimitar, dentro de um mesmo fenômeno complexo, a diferença entre as 

posições militantes e aquilo que poderíamos pensar como autêntica participação política. Não 

abordaremos essa distinção como sendo passível de ser realizada de forma precisa e 

definitiva, até porque se em uma avaliação individual ela já é problemática, em se tratando de 

um movimento de massas a tarefa seria realmente impossível. Podemos afirmar, entretanto, 

que a dimensão política em um sentido estrito esteve presente de forma inequívoca nessas 

manifestações. Havíamos destacado anteriormente que uma das características da militância é 

seu caráter excludente, calcado na identificação com princípios e metas adotados de antemão. 
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Desse modo, por mais que estas características possam ter marcado sua presença em meio a 

uma gama tão ampla de reivindicações, não podemos desconsiderar que a parcela mais 

significativa dos manifestantes se mobilizou a partir de situações limites que, além de 

contingentes, não tinham nada a ver com ideologias predeterminadas. 

    Um exemplo disso pode ser encontrado na própria reivindicação inicial pela redução 

das tarifas no transporte público. Se o Movimento Passe Livre (MPL) se apresentava como 

um grupo organizado em torno dessa causa, é possível pensar que tal organização se 

constituía não necessariamente enquanto militância, mas como um grupo de pessoas 

engajadas no enfrentamento de um problema específico e pontual. Uma característica que 

corrobora essa visão é a própria abertura do grupo, seu caráter apartidário. Além do mais, 

mesmo que o núcleo do grupo fosse composto por membros de uma corrente ideológica 

definida a priori, grande parte das pessoas que aderiram as manifestações eram usuários que, 

por sofrerem com a situação, resolveram lutar por um preço mais justo. Outro exemplo que 

aponta para a autenticidade do ato é o grande aumento de suas proporções a partir do dia 13 

de junho. Se o número de manifestantes cresce exponencialmente a partir dessa data, isso não 

se deve a uma questão ideológica determinante. Deve-se sim, a um movimento de 

solidarização com o povo na rua, como uma resposta a truculência exacerbada das forças 

policiais. E nesse aspecto, não podemos deixar de vê-lo como um evento autenticamente 

político. Inclusive, se atentarmos para a oposição trabalhada anteriormente entre um 

posicionamento ético superegóico e a ética do desejo, é até possível atribuir aos manifestantes 

um certo sentimento de dever. É possível também atribuir uma necessidade moral de se 

colocar ao lado dos oprimidos, mas como poderíamos desprezar o simples caráter decisório de 

se apresentar enquanto sujeito? Como poderíamos desconsiderar o desejo autêntico de ter voz 

e cidadania, ainda que a resposta encontrada fossem as bombas de gás e as balas de borracha? 

 Evidentemente alguns meios tradicionais de comunicação preferiram deslegitimar as 

manifestações, ainda que inicialmente. Primeiro por causa dos vinte centavos que era o valor 

do aumento nas passagens de ônibus, depois por causa das depredações ocorridas, rotuladas 

sempre de vandalismo, mas mesmo essa mídia conservadora teve de mudar seu discurso. Não 

só porque a maior parte da população reconheceu a legitimidade dos protestos, como também 

pelo fato de seus próprios repórteres terem sido alvos de agressão policial. No fim das contas, 

por mais que o poder transformador de um ato seja sempre limitado, o reconhecimento das 

manifestações ganhou um papel preponderante não só entre a população civil como em meio 

às instituições do estado. O próprio governo federal reconheceu nelas uma crise de 

representatividade, e num pacote de cinco pactos propostos pela presidente da república a 
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governadores e prefeitos, os quais contemplavam as principais reivindicações, incluiu a 

proposta de uma reforma política. Tendo em vista as considerações anteriores sobre a 

demanda e o desejo, tal proposta nos parece a mais significativa, pois se as demais em maior 

ou menor grau se referem a um estado de bem estar social – o que chamamos serviço dos bens 

–, a reforma política diz respeito à possibilidade de uma abertura maior à cidadania. Refere-se 

também a uma participação mais direta em que, no lugar de simplesmente ser governado, o 

povo pode se apresentar enquanto sujeito, se responsabilizar pelo próprio destino e se 

constituir enquanto cidadão propriamente dito. 

 Devemos destacar, entretanto, que esta parece ser a proposta que mais encontra 

resistência no meio político institucional, pois se as outras poderiam obter resultados com o 

simples realocamento de verbas, uma verdadeira reforma política implica em mexer 

diretamente nas regras do processo decisório. Portanto, representa a alteração mais direta nas 

relações de poder. É certo que tais considerações dizem respeito diretamente à estrutura do 

estado, e não é nossa intenção dar a entender que este é o lugar exclusivo e nem mesmo 

privilegiado para a política. Contudo, se a política pode acontecer apesar dos mecanismos de 

poder mantidos pelo estado – e que se traduzem na ideia de governo –, nada nos impede de 

lutar por um ambiente mais propício para que aquela se desenvolva em prol de uma cidadania 

que propicie ao sujeito a possibilidade da fala. Deparamos-nos aqui com um problema 

eminentemente dialético. Se ao pensarmos a importância política do ato o sujeito assume um 

papel privilegiado, quando pensamos a constituição do sujeito o que vem para o primeiro 

plano é o próprio discurso vigente no laço social. Dessa maneira, para que haja a consolidação 

do que pensamos como a política em seu sentido estrito, é necessário considerar todas as 

relações de poder que fazem de nossa sociedade aquilo que ela é. Não obstante, se existe um 

interesse em que estas se tornem mais igualitárias, plurais e propícias a liberdade do sujeito, 

ainda que de modo parcial, não há nada que nos possa oferecer tal garantia. Os caminhos 

percorridos e os resultados das lutas que hoje empreendemos só serão conhecidos a posteriori, 

pois serão definidos pelo próprio processo histórico no qual nos inserimos.             
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