
1 
 

A potência antifascista: democracia e psicanálise 

Fábio Belo 

 

1. Definições 

  

Neste ensaio, gostaria de apontar algumas hipóteses e direcionamentos de trabalho 

tendo em vista as relações entre a psicanálise e a política, mais especificamente, a democracia. 

Cabe, em primeiro lugar, deixar claros alguns pressupostos e algumas definições das quais 

parto. 

 Por política entendo o esforço permanente dos sujeitos e das instituições por eles  

conduzidas em produzir uma dinâmica específica nos jogos de poder. Uso e controle de forças, 

portanto, que determinam como as pessoas se relacionam umas com as outras. É impossível 

viver numa sociedade humana fora da política. Seja como conduzido e/ou condutor, o sujeito 

sempre estará imerso em jogos de poder os mais variados. 

 Por democracia, entendo o jogo político constituído pela crença fundamental de que o 

poder deve ser permanentemente distribuído de tal forma a proteger e empoderar 

constantemente os mais fracos a fim de que tenham força suficiente para participar, em 

condições de igualdade, da dinâmica dos jogos de poder. A democracia apenas em alguma 

medida é o poder da maioria. Esta, no entanto, não pode ser sua definição precípua dado o 

risco de a maioria agir de forma a subjugar minorias. O desejo democrático é manter o jogo de 

poder para que práticas de liberdade possam ser cada vez mais possíveis. Práticas de liberdade 

que se definem em primeiro lugar por garantir a continuidade do jogo democrático. A 

democracia é o exercício político de tornar o mundo um lugar seguro para tornar o sujeito livre 

o suficiente para poder criticar e ter forças para enfrentar outras forças que o subjugam e 

determinam. O jogo democrático é, por definição, infinito pois acredita que sempre estaremos 

sob novos regimes de poder. 

 A burguesia foi a classe política que mais fez avançar os jogos democráticos. Mais uma 

vez, partimos de um tipo-ideal: por burguesia entendo a classe política que deseja impor ao 

mundo a crença de que o sujeito deve ser empoderado o suficiente para conseguir perceber as 

forças que o constituem. E de tal percepção cada indivíduo deve ter as condições de 

possibilidade asseguradas para constituir-se de outro modo – entrando em novos regimes de 

poder, indefinidamente. Exemplos notáveis dos muitos princípios burgueses – que se 

confundem com os direitos humanos universais: não haver distinção de gênero, raça, credo 

para o acesso a estes recursos de empoderamento; não aceitar que possa haver regras 
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especiais a quem quer que seja no sentido de ter acesso privilegiado à luta contra as redes de 

submissão. 

 Para que tal sistema político se mantenha de pé, é preciso respeito às regras 

fundamentais que garantem seu funcionamento. O respeito ao voto, ao funcionamento das 

instituições que determinam as regras burocráticas às quais todos sem exceção devem se 

submeter, o direito à defesa, a presunção da inocência, a liberdade de expressão... enfim: 

todas as regras do Estado Democrático de Direito no sentido de fazer cumprir para todos e 

todas os direitos humanos universais. 

 Finalmente, por psicanálise entendo um dispositivo de poder que visa a fazer, através 

do método da livre associação, com que um sujeito reconheça as determinações inconscientes 

de sua história libidinal e possa produzir respostas diferentes – idealmente, menos 

comprometidas com as defesas usadas até então – ao que lhe causava sofrimento. O analista é 

aquele que sustenta de forma permanente as condições de possibilidade para que a(o) 

analisanda(o) possa fazer um relato sobre si mesmo de tal forma a reconhecer as forças 

inconscientes presentes no modo como age consigo mesmo e com os outros.  

Feitas essas definições, gostaria de tentar justificar a tese de que, idealmente, a análise 

é um dispositivo de cuidado de si que produz, no final do percurso, alguém mais capaz de 

participar do jogo político democrático, participação que se consolida, fundamentalmente, no 

encontro de cada um de nós com o outro.  

 

2. O potencial antifascista da constituição psíquica 

 

 Um dos conceitos fundamentais da psicanálise é o inconsciente. Sigo os apontamentos 

de Jean Laplanche e sua Teoria da Sedução Generalizada (TSG) para definir este conceito. O 

bebê humano nasce sem subjetividade. Seus precários mecanismos biológicos não são, nem 

de longe, um germe do que pode ser considerado um sujeito. É preciso que seus cuidadores e 

suas cuidadoras identifiquem nele um sujeito que virá a existir. Nos cuidados dirigidos ao 

bebê, os adultos endereçam mensagens verbais e físicas. Em que pese o paradoxo das origens, 

o bebê – que ainda não existe enquanto sujeito – se apropria (e aqui está o paradoxo que 

devemos aceitar por enquanto: quem se apropria?) destas mensagens como pode, com a 

ajuda das cuidadoras e dos cuidadores. Aquilo que é traduzido, incorporado, por assim dizer, 

compõe o Eu, isto é, o tecido narcísico do sujeito. Os restos não traduzidos formam o 

inconsciente. 

 Tal teoria está propondo que o ser humano é, desde quando se constitui como sujeito, 

dividido. Essa divisão é uma questão de vida ou morte: ou há a operação psíquica que separa o 
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eu e o isso, ou não há condição de vida psíquica. O eu reúne as forças da pulsão sexual de vida, 

as forças que fazem síntese, que produzem sentido, que articulam o eu e o objeto através dos 

jogos da identificação. O isso são os restos das mensagens não traduzidas, a força do isso é a 

pulsão sexual de morte, a força que desconstrói os sentidos, que ataca as formações 

narcísicas, que é pura excitação sem nome e sem objeto. 

 Do ponto de vista político, acredito que a TSG nos ajuda a compreender o humano sem 

essência ontológica. Não há nenhum tipo de subjetivação que seja garantida ou necessária. 

Toda subjetivação é fruto de uma história libidinal singular e contingencial. É preciso denunciar 

qualquer imagem do humano que se queira natural, inquestionável, a-histórica, fora da 

política. Tais imagens são sempre códigos tradutivos que objetivam escamotear o processo 

infinito de tradução que caracteriza a subjetivação. 

 A aproximação entre a psicanálise e a democracia é possível nesses termos: insistir no 

potencial antifascista da constituição psíquica. Para deixar isso claro volto mais uma vez a uma 

definição básica, a da ideia de potência. Potência é um indicativo do que pode ser feito na 

medida em que pode não ser feito. A ideia de potência com que trabalho (ela é apresentada 

por Agamben) tem a ver com a noção geral de contingência: algo que pode ou não acontecer. 

Pensemos num exemplo didático: um cavalo não pode tocar piano, isto é, ele não tem 

potência para fazê-lo. Já o pianista pode não tocar, caso assim queira. Poder não é o índice 

fundamental da potência. É também o marcador fundamental da liberdade e da ética: só 

podemos nos responsabilizar efetivamente por algo que poderíamos não fazer. O sujeito só 

pode ser ético quando transita entre o “não pode” da lei para o “poder não” da reflexão 

político-moral.  

Ao insistir que o inconsciente é composto por forças vindas do outro da situação 

antropológica fundamental, estamos propondo o humano como um projeto aberto e plural, 

sempre passível de revisões. O inconsciente é uma força que desconstrói as certezas egóicas. É 

preciso notar, no entanto, que esse efeito antifascista só se dá caso haja forças narcísicas 

suficientes para se recompor. Do contrário, o efeito disruptivo da pulsão sexual de morte, 

levado ao seu limite, decompõe toda e qualquer ligação narcísica, tornando-se desta forma o 

reverso fascista da certeza, ou seja, a destituição de todo e qualquer sentido. A constituição 

psíquica, o arranjo de forças do inconsciente e o do eu, a dinâmica da pulsão sexual de morte e 

de vida, podem não ser fascistas. E se “podem não” é porque também podem. 

 Pensar em termos de democracia psíquica é propor um lugar forte o suficiente para os 

desejos que ainda não têm voz. A ideia de que temos desejos ainda sem tradução ou desejos já 

traduzidos e que foram recalcados – aqueles no inconsciente, estes no pré-consciente – obriga 

a psicanálise a conceber o humano como uma complexa rede de crenças e desejos, sem 
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centro, sem uma verdade prioritária. Pluralidade de desejos que devem ser examinados dentro 

de um espaço no qual possam ser enunciados livremente, sem censura. O exame destes 

desejos pode levar o sujeito a fazer traduções até então inusitadas. A análise, no limite, coloca 

em xeque não apenas as traduções, mas os códigos tradutivos a partir dos quais o tecido do eu 

se costura. 

Um dos efeitos esperados ao final de uma análise é a prudência quanto às certezas 

sobre o que somos, como vivemos uns com os outros, quais usos faço do outro enquanto 

objeto (e quais o outro faz de mim objeto), quais arranjos de excitação e prazer me 

determinam, quais fantasias me organizam enquanto sujeito. Prudência aqui significa abertura 

crítica permanente, um tipo de hermenêutica protegida de conclusões rígidas demais, em 

especial naquilo que produzem de efeito universal, isto é, a ideia de que por ter certeza do 

meu desejo ele deve ser aplicado a qualquer outro sujeito. 

Na democracia também temos instituições e movimentos antifascistas: o Estado 

Democrático de Direito (EDD) é seu principal motor. Sabemos, no entanto, que a burocracia 

que compõe o EDD está sujeita às mesmas vicissitudes do funcionamento do eu: ao invés de 

ser espaço de crítica e proteção, passa a funcionar como espaço conservador. Ali onde 

poderíamos esperar o bom uso da desconstrução, da crítica e da criatividade, encontramos a 

brutalidade e o silenciamento das diferenças e da diversidade.  

O EDD deve funcionar como uma via que facilite a enunciação e a escuta efetiva das 

vozes reprimidas dos sujeitos até então excluídos das redes de reconhecimento e 

hospitalidade. Nesse sentido, o EDD deve ser protegido contra todos os movimentos que 

visem a retirar dele essa função precípua. Qualquer discurso ou prática de vida fascista, isto é, 

que deseje se impor como universal e avessa à crítica deve ser restringido. É dever do coletivo 

democrático proteger, portanto, não apenas as condições de possibilidade de um devir-outro 

permanente, mas também e fundamentalmente as estruturas que tornam possíveis e 

exequíveis aquelas condições. 

Na constituição psíquica, encontramos, na articulação entre as forças do eu e as do 

inconsciente um potencial fascista e outro transformador. O eu é conservador, se apega aos 

universais, acredita em identidades fixas e permanentes. Já o inconsciente funciona de forma a 

satisfazer o desejo de forma autoritária, infantil, transformando o outro – e/ou o próprio 

sujeito – em objetos através dos quais encontra satisfação, sem se ater a qualquer exigência 

ética. No entanto, é do lado do eu que vamos encontrar a razão, a ética enquanto exercício 

identificatório e de pensamento. E é do lado do inconsciente que vamos localizar a potência do 

inédito. Como um sonho que nos mostra um desejo sobre o qual não queríamos saber, o 

inconsciente tem o poder de reconfigurar o eu, caso haja condições (amorosas, analíticas e/ou 
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políticas) de acolhimento dessa potência. A resposta do eu não precisa ser necessariamente a 

defensivo-conservadora. É preciso pensar em respostas defensivas mais plásticas, que 

produzam mais prudência quanto às certezas e os universais. 

Na metáfora que estou propondo, as forças conservadoras da cultura estão do lado do 

eu e do supereu. As formas de vida excluídas e/ou reprimidas funcionam como elementos pré-

conscientes que podem vir à tona caso encontrem condições. A presença do inconsciente se 

mostra tanto na força da repetição conservadora, quanto nas exigências de reconhecimento 

do que está recalcado. Além disso, é do lado do inconsciente no sentido mais pulsional que 

podemos localizar em suas representações típicas: os muitos mundos que ainda não existem, 

mas que podem ser vislumbrados em nossos ideais e sonhos coletivos. 

 

 

3. O enigma e as vias facilitadas de sentido 

 

 A defesa da singularidade deve ser temperada com o reconhecimento das vias 

facilitadas de sentido e identificação. Tomemos o exemplo da vida sexual. É certo que códigos 

tradutivos binários (homem / mulher) e heteronormativos se impuseram, ao longo dos 

séculos, como vias que organizam a sexualidade humana. Com o fortalecimento da democracia 

burguesa, temos aprendido a recusar qualquer ordem a priori sobre o uso dos nossos prazeres 

corporais. Novas práticas sexuais – da orientação de gênero às performances identitárias 

propriamente ditas – têm sido reconhecidas e lutado contra vários tipos de opressão. 

 Pensemos no percurso que essa metafísica ontológica dos sexos faz para nos 

convencer de uma essência erótica. Primeiro, ela toma a fenomenologia dos corpos como algo 

dado, aquém de qualquer interpretação. A diferença anatômica é assim tomada como tendo 

um sentido a priori: homem e mulher, masculino e feminino. Depois, a metafísica universaliza 

esse sentido para as coisas, para a linguagem: o masculino e o feminino passam a existir como 

princípios universais. Adiante, a metafísica toma sua via fascista e começa a impor o modo de 

funcionamento que ela supôs ser universal a todos os sujeitos. Muitas vezes, cabe dizer, essa 

metafísica se torna ontoteológica, isto é, não se baseia apenas na natureza, mas numa criação 

divina, inquestionável, portanto. 

 Para questionar tal metafísica, é preciso abrir espaço para aquelas e aqueles que 

desejam viver seus prazeres não necessariamente regulados por essa imagem. Uma das 

contribuições mais potentes da psicanálise foi justamente questionar tal imagem que em 

nossa cultura ganhou forma emblemática na noção de instinto. Entendam como instinto o 

comportamento igual em todos os membros de uma mesma espécie, dado determinado 
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estímulo. Trata-se, observem, de um dispositivo epistemológico, mas cujo uso ideológico é 

evidente. Um exemplo desse uso é a comparação da espécie humana com outras espécies. 

Obviamente essa comparação é feita apenas quando as semelhanças buscadas atendem aos 

interesses de quem produz a similitude. Vamos ver, por exemplo, o comportamento do macho 

de várias espécies ser tomado como justificativa do que é o masculino, o comportamento dos 

homens e o que deve ser esse comportamento: agressivo, ativo, violento, viril etc. Todo 

comportamento que não atenda a esses interesses será lido como desvio, aberração, 

perversão. 

 Ora, podemos ler a noção de perversão em Freud exatamente no sentido oposto. 

Quando Freud propõe a noção de pulsão, ele nos permite pensar no humano como não tendo 

um objeto fixo, natural ou divino para satisfazer seus desejos. A pulsão em Freud é uma força 

que leva o sujeito a procurar prazer e excitação das formas mais variadas possíveis. Freud 

insistiu muito na sexualidade humana e sua infinita diversidade como exemplo notável da 

plasticidade da pulsão. Onde se poderia esperar o comportamento que conduzisse o sujeito 

para a reprodução – como na maior parte dos animais –, encontramos uma diversidade sem 

limite. Essa sexualidade que Freud chamou de perversa, infantil e polimorfa inclui o incesto, a 

pedofilia, o cropofilia, o sadismo, o masoquismo... mas também é graças a esta plasticidade 

que encontramos prazer no beijo, no carinho, na apreciação estética, no erotismo. 

 Na longa história de sua constituição, o sujeito encontra vias facilitadas para que 

arranjos pulsionais constituam modos de conter essa diversidade, essa plasticidade, no limite, 

disruptiva e desorganizadora de toda identidade. O que está em questão numa análise e numa 

sociedade democrática é a possibilidade de questionar essas vias facilitadas que foram usadas 

até então para reprimir e organizar o fluxo pulsional. Essa crítica deve ser forte o suficiente 

para desconstruir parte das engrenagens conservadoras do eu e do social, mas é preciso 

garantir que as forças do eu possam erguer barreiras contra o disruptivo e o mortífero.  

 Lembramos sempre da regra: o uso dos prazeres pode tomar qualquer forma, desde 

que não coloque em risco as condições de possibilidade dos envolvidos tomarem consciência e 

poderem criticar e mudar caso queiram o modo como vivem. Os envolvidos nas práticas 

eróticas têm condições de saírem destas relações? Conseguem ao longo do tempo 

redescreverem suas identidades caso tenham a chance de fazê-lo e caso queiram? 

 O exemplo da sexualidade, claro, pode ser estendido e vale para a identidade de 

maneira geral. As relações de trabalho, as condições de empoderamento identitário, o acesso 

e a efetivação dos direitos humanos na vida prática de cada um: sempre o que está em 

questão aqui é se as(os) envolvidas(os) têm liberdade suficiente para questionarem e 

mudarem as práticas nas quais estão imersas(os). 
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 Finalmente, para questionar as muitas metafísicas ontológicas que o eu constrói é 

preciso abrir mais espaço de acolhimento ao potencial enigmático do inconsciente. Na vida 

erótica, a adesão aos códigos de sexo e gênero não garantem certezas sobre nosso desejo e 

sobre como devemos nos relacionar, pois sempre haverá restos das traduções impostas por 

estes códigos. Abrir-se para o enigma das alteridades interna (os restos de tradução) e externa 

(o outro com quem nos relacionamos) é poder estar mais flexível e prudente diante do que 

desejamos.  

Mais uma vez, insisto no balanço entre as forças conservadoras e antifascistas 

presentes nos dois lados da cisão psíquica. O enigma pode ser tão totalitário quanto o código 

tradutivo. Mas pode haver um enorme potencial antifascista no enigma caso ele encontre rede 

de hospitalidade no eu. Já o eu pode ser totalmente refratário ao enigma interno e aquele que 

o outro externo lhe endereça. Mais uma vez, o que está em questão é se temos vias facilitadas 

na cultura que ajudem a desabrochar o potencial antifascista do encontro entre o eu e o 

enigma que o constitui. 

 

4. O masoquismo originário e a solução totalitária  

 

 Uma das consequências fundamentais da TSG é propor que posição inicial de qualquer 

sujeito é a masoquista. Ora, se nos constituímos com aquilo que vem do outro, devemos, 

necessariamente nos assujeitar àquilo que o outro nos endereça. Um exemplo banal, porém 

notável, é nossa adesão à linguagem. Para sermos sujeitos capazes de falar o que queremos, 

devemos nos submeter ao código que nos é imposto e que é compartilhado pelas pessoas que 

estavam aqui antes de nós. 

 Além disso, pensemos de forma ainda mais radical na constituição cindida do ser 

humano. Num determinado momento, o tempo do recalcamento originário, será inevitável a 

cisão entre as forças do eu e as forças do isso, a separação entre o duplo funcionamento da 

pulsão sexual, um ligado à vida e outro ligado à morte. Tal cisão radical coloca o eu, 

necessariamente, em posição defensiva, isto é, em posição de ser atacado permanentemente 

pelo que ficou de fora das traduções. As excitações inconscientes, os desejos pré-conscientes 

continuam a atacar o eu permanentemente. O masoquismo é uma consequência inevitável da 

constituição do eu. 

 É possível pensar que quanto mais violentos são os ataques que o eu sofre, mais 

agressivas e radicais são as defesas que ele deve fazer para contê-los. Mais uma vez, pensemos 

num exemplo da vida sexual. Nos homens, é comum que os modelos identificatórios 

promovam o rechaço de qualquer passividade. O modelo viril é imposto como ideal e isso faz 
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com que tudo o que seja associado à passividade seja duramente atacado. Essa é uma das 

razões do machismo e da homofobia. O outro visto como passivo ameaça a constituição 

identitária do sujeito que deve atacá-lo para supostamente garantir a certeza de seus desejos. 

O mesmo vale para a lógica racista: o racista não admite nada que o leve de volta àquela 

situação do masoquismo originário e projeta tudo que associa a isso no outro a ser tratado 

como dejeto. 

 Mais uma vez, observem como a solução totalitária responde às forças mais 

disruptivas do inconsciente. É nesse sentido que encaminharemos nossa conclusão: é preciso 

tornar a um só tempo mais fortes e mais flexíveis as estruturas institucionais – as vias 

facilitadas da cultura – e as estruturas narcísicas para que ambas possam responder aos 

ataques pulsionais sem precisarem fazer uso do recurso totalitário. A noção de resiliência 

talvez seja um encaminhamento possível para se pensar no efeito de uma análise que soube 

explorar seu potencial antifascista.  

 O masoquismo e a política se relacionam de formas muito variadas. Além dos 

exemplos notáveis que o poder soberano nos trouxe – as execuções e as torturas, p.ex. – 

temos outras formas de apassivação do outro mais sofisticadas. É importante advertir que a 

classe dominante produz em termos de passividade não precisa ser necessariamente sentida 

como dor. Pensemos na força que ideais religiosos e morais possuem para que o sujeito 

permaneça obediente a uma ordem política que nunca o reconhece e acolhe. Pensemos ainda 

nas identificações com o agressor que promete ao agredido o ingresso ao outro lado do poder, 

mesmo que apenas virtual.  

Nos sistemas totalitários o melhor exemplo do sadomasoquismo é aquele do sujeito 

que se identifica com o ditador e age como ele no dia a dia. Assim como a criança que chega 

do dentista e brinca de dentista com seus brinquedos, o sujeito inverte a posição de 

passividade e se coloca na posição ativa, por exemplo, sendo totalitário dentro de casa ou nas 

pequenas relações de poder que ocupa. O policial fascista talvez seja paradigmático aqui: tão 

pobre e miserável quanto aquele a quem espanca, o policial goza de forma sadomasoquista na 

medida em que (1) sai da posição passiva, espancando o outro; (2) permanece na posição 

passiva, quando se identifica inconscientemente com o espancado e se vê compelido a repetir 

a cena, pois não possui recursos simbólicos para tratar a excitação dessa fantasia de outro 

modo. 

 Sempre lembrando que o masoquismo é posição originária, ou seja, é posição 

inescapável de todos nós, cabe sempre propor vias facilitadas para que haja elaboração mais 

sofisticada da passividade. Nosso grande desafio – da psicanálise e do EDD – é pensar em 

como fabricar mais vias de simbolização e como protegê-las melhor, permitindo que o sujeito 
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tenha mais acesso a elas de tal forma a experimentá-las sem que a angústia lhe compila às 

saídas totalitárias, sem flexibilidade, solidariedade ou prudência. 

 

5. A título de conclusão: o golpe de Estado 

 

 Na atual conjuntura que vivemos, é fundamental pensarmos no que tem garantido o 

andamento do golpe de Estado. Para além das gigantescas forças sociais – em especial a da 

mídia – é preciso pensar nos sujeitos, um a um, envolvidos no golpe. Os que foram às ruas, os 

que sustentam o credo neoliberal antidemocrático, os políticos, os operadores do campo 

jurídico: todos os sujeitos envolvidos no golpe, insisto, é preciso pensar neles, no um a um. 

 A luta contra o masoquismo originário encontra uma saída fácil no totalitarismo. 

Ocupar uma posição de poder – ou identificar-se com ela – é uma via facilitada para colocar o 

outro na condição passiva que se quer a todo custo evitar. Aquelas(es) que ocupam posições 

de poder podem sabotar o jogo democrático – ou serem coniventes com a sabotagem – para 

que se mantenham nesse lugar distinto da passividade mortífera e/ou mantenham o outro 

nesse lugar o mais objetalizado, passivo e servil possível. Isso vale para o sujeito que usa a 

ideologia da meritocracia e também para aquele que escotomiza parte da realidade e só vê as 

benesses do capitalismo sem perceber seus custos e efeitos globalizados. Isso vale para os que 

ocupam postos protegidos na burocracia e bem como para o sujeito do dia-a-dia identificado 

com os poderosos: todos vão atacar os mais fracos, não vão permitir que se empoderem, de 

tal forma a garantir seu gozo narcísico facilitado por essa economia social. 

A vida burguesa encontrou no capitalismo seu motor mais potente, mas o modo de 

vida burguês, seu ideal revolucionário antimonárquico desde as origens, não pode ser 

confundido com o capitalismo. Ao localizar a psicanálise como um dispositivo burguês, 

podemos pensar nos seus efeitos tendo em vista os já empoderados e os destituídos de poder. 

É preciso acreditar que pessoas na posição de poder, ao se submeterem ao cuidado de si 

proposto pela psicanálise, possam encontrar vias de manejo da pulsão que não se valham do 

recurso fascista. É possível ver isso: o policial que se recusa a espancar um manifestante ou 

uma juíza de direito que usa seu poder institucional para barrar as perversões dos mais ricos e 

para empoderar os mais pobres. Por outro lado, é também preciso acreditar que pessoas 

destituídas de poder, quando se submetem à análise, possam aprender a se defender melhor 

dos ataques que sofrem, possam encontrar um espaço seguro para serem reconhecidas, para 

experimentarem identidades que não seriam acolhidas em nenhum outro lugar. 

Um golpe de Estado mostra a transitoriedade e a contingência histórica de nossas 

conquistas democráticas. Nada e em nenhum momento está a salvo da força do sadismo. Não 
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o sadismo como o mal sem sujeito. Pensemos na encarnação do sadismo em cada sujeito, um 

a um. Pensemos nas condições de possibilidade sociais que permitem que vias facilitadas para 

o sadismo estejam mais disponíveis que as vias para a solidariedade e a hospitalidade do 

outro. Quais jogos de poder têm impedido que montemos e mantenhamos funcionando as 

vias identificatórias que acolhem a diversidade? Como fortalecer esses jogos de poder de 

forma pessoal? Como encaminhá-los de forma política e institucional para que alcancem mais 

pessoas? Tais questões são o motor crítico que move o diálogo entre a psicanálise e a política.  

Trata-se de um diálogo interminável e indispensável caso queiramos nos proteger dos 

arranjos políticos e pulsionais que nos oprimem e que produzam os horrores que temos visto 

não apenas sob o golpe atual, mas todos os outros que o sucederam. É preciso acreditar nas 

forças do luto psíquico e da luta política para reconstruirmos o que perdemos até aqui e nos 

fortalecermos para os ataques (internos e externos ao sujeito) que sempre irão voltar. 

 

Belo Horizonte, 01 de maio de 2017 


