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SOBRE	A	INDIFERENÇA	DOS	PSICANALISTAS	EM	MATÉRIA	

DE	POLÍITICA	

quem dentre vocês nos escreverá um ensaio, digno de 
Lamennais, sobre a indiferença em matéria de política? 
Lacan, 19651 
 

Joan Riviere conta, segundo Jones, que alguém acusou 

Freud de ficar em cima do muro, durante uma discussão política, 

de não ser nem fascista nem socialista. "O Sr. não é nem branco, 

nem preto!", teria dito a pessoa. E Freud: "Não mesmo, temos 

que ser da cor da carne."2 Ou seja, politicamente deveriamos ser 

todos esfolados. Sem pele, isto é, sem qualquer identidade 

partidária. Não acho que se trate de uma postura neutra, 

oportunista e suiça. Penso que Freud estava realmente esfolado 

pela Grande Guerra e pela escalada totalitária local e global 

como para acalentar esperanças nos ideais e nas bandeiras. Por 

isso, não era nem patriota nem progressista, contentando-se com 

ser "humanista", querendo com isso significar que os seres 

humanos mereciam um respeito que eles mesmos não tinham 

feito por merecer. Será que isso significa ser apolítico? 

 

Lacan prefere falar do agnosticismo político de Freud. 

Decorrente, segundo ele, do fato de Freud estar, como Lacan 

mesmo, e como nós todos, sob o regime capitalista. Nem crente, 
                                            
1 Lacan, "A ciência e a verdade" in Escritos, p. 872. Rio: Zahar, 1998 
2 Joan Riviere apud Jones, Vida y obra de S. Freud, vol II p. 424. Buenos 

Aires: Ed Hormé 1976. Obrigado Betty Fuks pela lembrança. 
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nem incrente: agnóstico. Ou seja, não é possível se ter um 

conhecimento preciso em questões de política. Devemos 

conformar-nos com conjecturas. É nesse momento que Lacan 

faz a exortação aos seus alunos que usei de epígrafe: "quem 

dentre vocês vai nos escrever um ensaio, digno de Lamennais, 

sobre a indiferença em matéria de política?" É no mínimo 

surpreendente que o mestre recomende aos seus alunos, 

dedicados à leitura de Marx, Sartre, Lenin, Nietzsche e Freud; 

provavelmente simpáticos à causa da liberação pulsional, à 

Revolução Cubana e à Revolução Cultural de Mao; seguramente 

engajados, senão no ateísmo, ao menos num laicismo ilustrado, 

que recomende a leitura de um apologético católico de inícios 

do século XIX, que defende a fé contra os ideais anticlericais da 

revolução francesa. 

 

Félicité Robert de Lamennais, além de um magnífico 

escritor, era um homem de coragem. Ousa defender o Papa 

contra o imperador em 1813, durante o conflito entre Napoleão 

e Gregório XVI. E suporta o banimento que lhe foi impingido 

por este mesmo Papa, em 1834, por advogar pela separação 

entre a igreja e o Estado. Embora defenda o liberalismo 

democrático e não o conservadorismo católico romano, 

Lamennais escreve contra a idéia de que a religião fosse restrita 

ao âmbito privado, porque a religião, a seu ver, sustenta o tecido 

social. A religião, pensa ele, é fundamental como alicerce da 
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humanidade do homem. É preferível, disse, um adversário 

ferrenho da fé do que um indiferente. A indiferença, para 

Lamennais, é um sintoma da modernidade que joga o homem 

no desespero solitário, originado numa dúvida cética sem 

remédio, talvez como prolongação indevida do gesto inaugural 

de Descartes. A ideia do livre arbítrio, entendido como falta de 

determinação, como poder fazer o que for, a partir de uma 

vontade autônoma, é aquilo contra o que o teólogo argumenta, 

propondo algo assim como uma "fatalidade da fé". Escreve 

sobre estes assuntos em 1817, no livro ao qual se refere a 

provocação lacaniana de 1965: Ensaio sobre a indiferença em 

matéria de religião, considerada em suas relações com a ordem 

política e civil. 

 

Recomendar Lamennais me parece ao mesmo tempo uma 

ironia e um gesto político certeiro dirigido aos ideiais 

individualistas senão solipsistas que Lacan supõe no seu 

auditório. Haveria que perguntar de que modo o psicanalista 

propõe uma articulação entre uma política que se desmancha 

entre o "salve-se quem puder"  e o "cada um por si" e uma 

religião que não mais consegue fazer valer a potência da 

verdade evangêlica. O comum denominador entre ambos, na 

minha opinião, é a determinação do sujeito pelo Outro. 

Esquecida ou perdida num discurso cínico em que o indivíduo 
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autônomo, dono das suas próprias razões, é promovido como 

ideal pela sociedade. O reino do ego. 

Já a recomendação freudiana de que em política 

deveriamos ser da cor da carne –da carne, não da pele– sugere, 

no mínimo, um voto de desconfiança em relação aos ideias 

imaginários que alimentam as grandes causas. No estudo 

psicobiográfico do presidente Wilson, líder americano durante a 

Primeira Guerra, Freud é lapidar ao condenar os estragos que o 

idealismo fanático e religioso produz na condução política. Mal 

sabia ele o que estava por vir.  

Uma década depois de terminada a Segunda Guerra, Lacan 

escreve a que talvez seja a sua máxima ética mais importante, e 

o faz, como se deve, em latim. Escreve: de alio in oratione, tua 

res agitur3. "O que o Outro diz te concerne, é teu assunto". Esta 

máxima, dirigida, como sempre, aos psicanalistas vindos e 

vindouros, baseia-se na bem conhecida fórmula "o inconsciente 

é o discurso do Outro". Sermos indiferentes ao discurso do 

Outro, que seria o inconsciente que nos determina, não apenas é 

impossível como a tentativa disso implica em cair ora na 

canalhice ora nas mãos do primeiro aventureiro de plantão que 

se apresente como Salvador da Pátria. Em 1969 o diz de modo 

mais claro ainda: "o inconsciente é a política" (atenção! não diz 

que a política seja o inconsciente, mas o contrário, o 

inconsciente é a política). 

                                            
3 Escritos. 
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Não parece, mas estou falando de "Psicologia das massas e 

análise do eu". Se a coisa política é um resultado do Discurso-

do-Mestre-e-Senhor (digamos por enquanto, sinônimo do 

"discurso do Outro"), é ele que permite entender a lógica da 

coletividade que se sustenta na identificação: "esse saber sem 

cabeça, diria eu [diz Lacan], é um fato político definível por 

estrutura"4 Grifo: fato político definível por estrutura. Quer 

dizer, que o "fato político" não é natural e dado, mas depende da 

estrutura, da ordem simbólica. E a ordem simbólica, como não 

cansam de repetir os lacanianos, é inerentemente incompleta. A 

cabeça do lider se instala no buraco da falta de garantia do 

Outro. 

Vamos à estrutura, ilustrada no não-podia-ser-mais-

brilhante comentário do conto de Poe, A carta roubada, feito em 

meiados da década de 50. A rainha esconde, do rei, seu senhor, 

uma carta comprometedora e um ministro esperto a bota no 

bolso na fuça de ambos, impunemente, com o intuito de 

chantageá-la depois. O soberano nada viu, e a rainha tem que se 

fingir de morta para não levantar a lebre real. Esta dança dos 3 

exemplificaria ao mesmo tempo nossa relação com a linguagem 

e com as pessoas que nos rodeiam. Na relação social 3 seria o 

mínimo, não dois, como pensava Freud5. Lacan o diz assim:  

 

                                            
4 Seminário de 18/2/70 
5 Mais tarde pensará que 3 é pouco, que quatro ou cinco talvez seja o ideal 

para uma relação social que possa ser eficiente na produção de conhecimento. 
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a unidade do complexo intersubjetivo responde à técnica 
do avestruz, que merece ser chamada de política, a ser 
repartida entre os três participantes, dos quais, o segundo 
[a rainha] acredita ser invisível porque o primeiro [o rei] 
tem a cabeça enfiada na areia, deixando de este modo a 
um terceiro [o ministro] desplumar tranquilamente seu 
traseiro. Será suficiente acrescentar uma letra à sua 
denominação proverbial para fazermos com que a 
política do autruiche, enfim encontre nela mesma um 
novo sentido para sempre. 
 
Isto só funciona, infelizmente, em francês, visto que o 

neologismo elegante autruiche está construído como palavra 

valise juntando autruche, avestruz, com autrui, o próximo 

(aquele do evangêlico "amarás o próximo como a ti mesmo"). O 

sentido novo, então, é que: 

 
não apenas o sujeito, mas os sujeitos, tomados na sua 
intersubjetividade, ficam na fila do simbólico, dito de 
outro modo, nossos avestruzes [...] mais dóceis que 
carneirinhos, modelam seu ser mesmo segundo o 
momento em que estejam da cadeia significante que os 
percorre.  
[...] 
Se o que Freud tem descoberto e redescoberto [...] tem 
algum sentido, é que o deslocamento do significante 
determina os sujeitos nos seus atos, nos seus destinos, 
nas suas rejeições, nas suas cegueiras, nos seus sucessos 
e na sua sorte, sejam quais forem seus dons inatos e suas 
aquisições sociais, sem a menor consideração pelo 
caráter ou o sexo, e que, querendo ou não, subirá no 
trem do significante de mala e cuia todo dado 
psicológico que for6. 
 

                                            
6 "Seminário sobre 'A carta Roubada, de Poe'" in Escritos. 
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A pergunta lacaniana de então era: como fazemos política 

nos, que, apesar de nos acreditarmos muito espertos, somos 

todos como o marido traído, o último a saber das coisas; nos, os 

avestruzes, determinados que estamos pelo ste em nossos atos. 

Alguns anos mais tarde, em 1960, Lacan joga uma pedra tanto 

na vidraça dos intelectuais de esquerda, tachados de fools, no 

sentido de bitolados, quanto na dos de direita, qualificados como 

knaves, canalhas. E ele mesmo se toca que, por não alinhar-se 

nem na esquerda, nem na direita, "pode parecer que eu estava 

dando prova daquela imprudência que alimenta o indiferentismo 

em matéria de política". 

 

Há uma reflexão lacaniana não muito posterior, sobre a 

qual não vou me deter —inclusive porque me parece originar-se 

na dor de cotovelo de ter sido excluído do quadro de didatas da 

IPA, sem contar com o apoio esperado dos alunos dele—, a 

respeito das pessoas como negociáveis em política. Ideia 

baseada na concepção antropológica do social como intercâmbio 

("a ordem do poder é referida à ordem do significante, onde 

cetro e falo se confundem"7). Não vou me deter, embora venha a 

calhar, haja visto o problema da invasão imigratória em europa e 

Estados Unidos. O que Lacan diz, a respeito, é que a política 

consiste "em negociar por pacotes, no atacado, os mesmos 

sujeitos denominados cidadãos, por centenas de milhares." 

                                            
7 Lacan 1957 
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Vou me deter na tirada de 1967 já mencionada: "o 

inconsciente é a política" porque ela insiste em que seja 

reconhecida a natureza da nossa determinação simbólica. Em 

1969, depois do famigerado Maio Francês, acontece a discussão 

durante a palestra de Michel Foucault em cima do grafiti "as 

estruturas não vão para a rua", escrito pelos estudantes da 

Sorbonne. Lacan sustenta que os amotinados saindo dos 

claustros universitários para as barricadas são precisamente um 

exemplo das estruturas indo para as ruas. 

Como disse, afirmar que o inconsciente é a política se 

funda na definição do inconsciente como discurso do Outro, 

definição refinada pela nova teoria do discurso elaborada, 

naquela época, no debate mais ou menos explícito com o 

mencionado Foucault e sobretudo com Louis Althusser, filósofo 

marxista menos lido hoje do que mereceria. Naquele contexto 

Lacan sugere que se pode escrever o inconsciente com a fórmula 

do denominado por ele "discurso do Mestre".  Nesse sentido, a 

política se apresentaria como o avesso da psicanálise. Frase 

que mereceria alguma discussão. Mas antes, queria fazer 

observar que a teoria chamada "dos quatro discursos" é um 

desenvolvimento do que Lacan anunciava justamente como uma 

"topografia da política". Brincando, acho, com as "tôpicas" 

freudianas do "aparelho psíquico".  
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Dito seja de passagem, o termo Mestre [maître] enlaça, em 

francês, o professor com o amo. O saber e o poder. E a novidade 

da psicanálise seria oferecer um reposicionamento possível em 

relação ao saber, que mudaria também as relações com o poder 

instituído.  

O político profissional, sempre algo hegeliano, trabalha 

com o pressuposto de que o saber pode e deve ser totalizado 

para controlar, como Newton queria, todas as variáveis, e assim 

poder calcular as forças do movimento político e a sua direção, 

para melhor manipular e administrar a população. "A ideia de 

que o saber pode constituir uma totalidade é, se posso dizer 

assim, imanente ao político enquanto tal"8.  

Isso nos leva ao seguinte: "a ideia imaginária do todo tal 

como o corpo a oferece, como algo sustentado na boa forma da 

satisfação, no que em última análise constitui uma esfera, foi 

utilizada sempre na política pelo partido do sacerdócio político" 

O "partido do sacerdócio político" não é só, nem 

principalmente, a direita católica, mas todo partido com um 

soberano bem como causa final. Ou seja, todo partido político, 

ponto. Mas, também, toda instituição que se sustente em uma 

Causa, incluindo-se a do Freud. 

E, por falar em Causas, com maiúscula, depois da 

Revolução Francesa, Saint-Just, apelidado de "Anjo do Terror" 

não porque fosse feio, mas porque mandava cortar a cabeça de 

                                            
8 O avesso da psicanálise. 
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todos os seus desafetos políticos, disse que "a felicidade se 

transformou em um fator da política", de modo que "não pode 

haver satisfação para ninguém se não há satisfação para todos". 

Está aqui a separação decisiva da modernidade da ética 

aristotélica do senhor9, na qual a felicidade se limita aos que tem 

voz política e está excluída dos infans, dos sem voz, 

nomeadamente: os escravos, as mulheres e as crianças. Não sei 

se notaram, mas a observação do "Anjo do terror" se aplica ao 

slogan do PT na eleição de 1989, que Lula perdeu: Sem medo de 

ser feliz! O ponto de exclamação é do slogan. Lacan teria dito: 

"belo exemplo do supereu mandando o sujeito gozar." 

O "para todos" da república democrática nos leva ao 

advento do reinado, que continua até hoje, da "burrocracia". Ou 

seja, do aparato das regras e regulamentos; dos códigos e das 

leis que decidem como temos que viver. Aparato que não pensa, 

nem permite pensar (pensar em filosofia é interrogar as 

condições de possibilidade de determinado fenômeno), mas que 

tem poder de decisão e que está constituído pela junção do 

enciclopedismo universitário com o saber técnico. É o inferno 

burocrático sobre o qual Kafka escreveu como ninguém. O 

melhor exemplo do Castelo kafkiano é a extinta KGB soviética. 

Exterminadora real de cidadãos, mas, na sua lógica, não muito 

diferente de tentar cancelar a assinatura de um celular. 

                                            
9 Seminário de 22/6/60 
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Para concluir, não é Freud mas São Paulo que entendia 

estar a lei divina na origem do pecado e não o contrário. Não é a 

lei que proíbe desejos que já temos, desejamos coisas porque 

existe uma lei a proibí-las. Se não houvesse proibição, não 

desejariamos nada. O problema está em confundir o Senhor 

inconsciente a quem obedecemos com o chefinho de plantão. O 

desejo de regulamentação, de limite, pelo qual alguns sonham 

com a volta da ditadura –"para por ordem nesta baderna" (sic)– 

é, na minha opinião, a revolta contra o imperativo de felicidade 

geral que nos oprime a todos o tempo todo. Diferente da mãe 

que manda o filho ser feliz (para ela), a constituição americana 

não manda gozar, apenas autoriza o direito de procurar a 

felicidade.  

 
FINIS 
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