
etica, moral 
e politica na 
psicanalise 

Considerações a partir de Lacan

E
SSE ARTIGO TEM COMO OBJETIVO SITUAR A 
QUESTÃO DA ÉTICA E DA POLÍTICA NO QUE DIZ 
RESPEITO À PSICANÁLISE NA PERSPECTIVA LACA-
NIANA. QUE A PSICANÁLISE POSSUA UMA ÉTICA 
É FÁCIL DE SER CONSIDERADO, MAS O QUE ELA 
PODE DIZER EM TERMOS DE POLÍTICA JÁ É ALGO 

UM TANTO MAIS ESTRANHO. No entanto, uma breve 
pesquisa indica que a ligação entre psicanálise e política 
é extensa e data praticamente desde seu início. Convém 
traçar brevemente a ideia de ética, qual sua relação com 
a moral para depois chegarmos à política da psicanálise e 
suas incidências fora da clínica.

O campo da ética, como bem se sabe, diz respeito às 
ações norteadas pelos hábitos e costumes de uma determi-
nada época, de um certo contexto social e histórico, ou seja, 
de uma determinada forma de pensar e, em geral, coincide 
com um pensar sobre a ação. A vida de alguém é pautada 
por uma ética, ou seja, as regras de que nos valemos para 
dirigir nossa conduta. A ética pode se confundir com a mo-
ral ou estar separada dela. Para a psicanálise, que é o que 
nos importa aqui, há, claramente, uma diferença.
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A moral, que se estrutura a partir dos costu-
mes, tradições, normas, e que serve de referên-
cia para a ação de cada um, converge para uma 
tentativa de se instaurar uma homogeneidade 
no modo de ser e do agir, uma universaliza-

Immanuel Kant por meio da teoria do impera-
tivo categórico.

-

que é o certo e o errado. Certos comportamen-
tos moralmente aceitos em uma determinada 
sociedade podem ser tomados como absoluta-
mente imorais em outra. Então, Kant pensará 
em uma forma moral, o imperativo categórico, 
que implica em sua formulação a ideia de uni-
versalidade: a ação deve ser conduzida como 
se fosse um ato universal. Daí a conhecida fra-
se: “no meu lugar, você teria feito o mesmo” 
ou então “qualquer pessoa, naquela situação, 
teria agido daquele modo”. A ação é moral, jus-
tamente, ao se universalizar. 

Se partirmos dessa modalidade de ação mo-
ral, kantiana, podemos dizer que a moral se 
sustenta na ideia de padronização, de norma-
tização, enquadrando a ação em certas premis-

comum, hoje em dia, escutar que uma mulher 

não deve convidar um homem para um encon-
tro, mas, sim, deve esperar – sempre – que o 
homem o faça. A ideia de sempre converge para 
um agir pautado na moral e sustentado pelo 
imperativo categórico kantiano.

Curiosamente, a ética, em psicanálise, pres-
supõe o inverso, podemos dizer que se trata 
sempre de uma ética da diferença, da hetero-
genia. O que entra em jogo na ética da psica-
nálise não é que não existam regras, mas, sim, 

agir, e, portanto, a psicanálise está na contra-
mão da moral em favor da sua ética, opondo-se 
sempre à constante tentativa de moralização 
dos atos.

Mas, de onde vem essa diferença? Por que 
mesmo a psicanálise se vale de uma ética des-
sas?

Para a psicanálise, a questão da ética é fun-
damental em ao menos três níveis. Em primei-
ro lugar, a ética e a moral têm incidências na 
clínica, ou seja, o tratamento ocorre produ-
zindo efeitos sobre a ética e a moral da pessoa 
submetida ao tratamento. Depois, há uma ética 
psicanalítica que pauta o analista de forma que 
ele possa dar condições de tratamento e cura. 

-
ções de se pensar a ética e a moral em geral, 
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produzindo inclusive efeitos políticos.
Expliquemos então cada um desses pontos. 

Para tanto, cabe perguntar por que a psicanáli-
se precisa tratar da ética e da moral? O proble-
ma da moral impôs-se, desde muito cedo, na 
teoria psicanalítica, principalmente nos relatos 
de casos iniciais de Freud. O famoso caso Elisa-
beth von R. descrito em seu livro Estudos sobre 
a histeria, tornou-se o paradigma de ideia de 

-
-

tivos e sua concepção de si mesma pautada por 
aspectos fortemente morais (um exemplo des-

irmã adoentada para que ela pudesse casar-
se com seu cunhado, marido daquela mesma 
irmã. Ao mesmo tempo, considerava-se uma 
mulher carinhosa e amorosa, principalmente 
em relação à irmã, e que, portanto, moralmen-
te, não deveria ter em si aqueles desejos. Havia 

desejos tidos como imorais).
Freud, em longas explicações, demons-

tra que certos sintomas físicos (no caso, uma 
paralisia das pernas), na verdade, são uma 

moralidade passa a fazer parte do tratamento 
na medida em que estava sempre em jogo nos 
sintomas de seus pacientes a concepção moral 
que se tem de si mesmo e de seus desejos. O 
que Freud descobre ali, e que vale até hoje, é 
que a moralidade pode causar adoecimento, 

No que diz respeito ao item 2, podemos dizer 
que a técnica de tratamento da psicanálise pas-
sa a exigir, tanto do analista como do paciente, 
que eles façam uma suspensão de sua própria 
moralidade: o paciente deve relatar o que vem 
à cabeça livremente, sem autocensurar-se, e o 
analista, por sua vez, não faz julgamentos so-
bre a conduta, fala e pensamento do analisado, 
mantendo-se neutro. Há aqui a instituição de 
uma posição ética do analista que é imprescin-

Dessa forma, a ética e a moral em psicanálise 
advêm, antes de tudo, da prática clínica e das 
possibilidades de tratamento.

O analista, para poder tratar, suspende seu 
julgamento moral pessoal e não pretende en-
quadrar seus pacientes em normas e exigên-
cias. Mais que isso, se abstém ao máximo de 
qualquer tentativa de adaptá-lo ou de encaixá-
-lo em um grupo. Ao contrário, o analista apon-
ta, na medida do possível, para o que há de di-
ferente, de singular em cada paciente. Nisso, 

o psicanalista se diferencia em muito dos psi-
cólogos em geral e também de diversas outras 
áreas da saúde, como a medicina, por exemplo.

Aos poucos, essa ética psicanalítica, uma 
ética do singular e do desejo, foi apontando 
que as relações de poder no campo da psica-
nálise expunham uma modalidade da política 
“escondida”, presente mais claramente em La-
can em sua formalização dos laços sociais, in-
cluindo a psicanálise como um deles. Citamos 

Pierre Clastres publica o artigo Troca e poder: 
, por meio do qual 

apresenta uma tese curiosa: o chefe de uma 
tribo indígena – a não ser em momentos bem 

poder. O que ele fala no lugar de chefe não é 
escutado, suas ordens não são acatadas, e ele é 
constantemente despojado de seus bens pelos 
outros membros da tribo. Trata-se de um chefe 
que ocupa o lugar de um símbolo muito mais 
do que exercer uma função de governar. Clas-
tres, interrogando-se por que manter um chefe 
nessas condições, avalia que: “talvez [o chefe] 
exprima (..) a esperança ou a saudade de um 
tempo mítico aonde cada um chegaria à pleni-
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tude de um gozo não limitado pela exigência 
da troca. (...) A opulência do chefe é o sonho 
acordado do grupo. (...) O poder, paradoxal em 
sua natureza, é venerado em sua impotência: 
metáfora da tribo imago de seu mito, eis o che-

O chefe indígena é tido como um símbolo 
de um poder que não pode ser exercido: logo, 
o chefe não se confunde com o poder, mas o 
representa enquanto negado (mesmo que se 
trate de um poder que fascina). Eis algo que 
se aproxima da ideia de poder que a teoria psi-
canalítica prevê, que, nas palavras de Freud, 
resume-se a um impossível, o impossível de 
governar.

Mas, convenhamos, a ideia de que governar 
é impossível é algo difícil de ser assimilado de 
imediato na medida em que, cotidianamente, 
as pessoas ao redor do mundo são governadas. 
Aqui se abrem dois pontos. Um deles é a posi-
ção, podemos dizer política, de Freud que apos-
ta que, mesmo nas circunstâncias de domínio e 
poder, não há como governar por inteiro uma 
pessoa, um grupo ou nação. A dimensão in-
consciente é fator de resistência e possibilita 
que, havendo brechas no poder, o sujeito com-
parece subvertendo a ordem.

O que queremos dizer quando falamos que 
o inconsciente resiste à dominação? Ora, acima 
dissemos brevemente sobre a concepção de de-
sejo de Freud, não de um desejo qualquer mas 
aquele que se opõe radicalmente a moral do 
sujeito, tornando-se inconsciente. Nesse senti-
do – que está longe de ser o único sentido –, o 
inconsciente é o que resiste por excelência à 
que o sujeito seja dominado.

Outro aspecto da questão que a psicanálise 
demonstra, quando fala do impossível de go-
vernar, é que só se governa se aquele que for 
alvo do poder se submeter a ele, ou seja, dese-
jar ser governado, mesmo que esse desejo se-
quer seja consciente. Entra em jogo a respon-
sabilidade do sujeito em ser ou não governado 
e as consequências dessa escolha. Esse ponto 
precisa ser matizado, pois pode parecer que o 
sujeito é responsável pelo ato de governo ou de 
opressão do outro.

Há duas forças que movem o sujeito. Uma 
delas é a dimensão do desamparo que permeia 
a busca de pertencimento a um laço mesmo 
que pague um preço por isso, submetendo-se 
ao pacto social e responsabilizando-se por ele. 
É o desamparo constitutivo, inevitável, que 
move as pessoas a se unirem socialmente cons-
truindo uma coletividade.

Observa-se uma disjunção entre culpa e 
responsabilidade, entre desejo como vontade 
ou como pensa a ética da psicanálise – há de 
se querer o que deseja. A culpa refere-se à di-
mensão de imperativo categórico do superego, 
ligado à obediência abstrata à norma e à mo-
ral social, independentemente da apreciação 
do sujeito, ou seja, independentemente da sua 
responsabilidade. O sentimento de culpa está 
intrinsecamente relacionado à angústia ante as 
exigências do superego, o que situa as manifes-
tações da consciência moral como provenien-
tes da moral social. A consciência moral ativa 
no sujeito pode então tornar-se dura, cruel, 
inclemente contra o próprio Eu pelo qual ela 
zela. O recurso à Kant, feito por Freud — o im-
perativo categórico —, é internalizado no sujei-
to, o que, como vimos, gera implicações.

Por sua vez, a responsabilidade nesse senti-
do refere-se a não permanecer controlado por 
um sensor interno e ameaçador, submisso a 
uma lei exterior. E não se pode ser ingênuo em 
atribuir (ou confundir) o poder da comunida-
de, exercido por meio de suas leis, com a éti-
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ca ou a justiça. A mera observância à lei social 
pode responder ao interesse de conservar uma 
normativa social e universalizada, para coibir 
qualquer crítica, contradição ou transformação 
social. O grande exemplo nesse sentido, muito 
discutido, é quando o nazista, ao ser julgado, 
alegava apenas que seguia ordens, eximindo-
se de suas responsabilidades nas atrocidades 
cometidas. O ato, mesmo que respaldado so-
cialmente, não necessariamente é ético.

Nessa direção, a observância à lei não pres-
cinde da apreciação ética do sujeito relativa à 
sua compatibilidade com a versão de cultura 
que se apresenta. Opera-se uma separação en-
tre a vontade de submeter-se ao outro e seu 
avesso, a posição referida à ética do desejo – 
não ceder ao seu desejo. Aqui temos dois tipos 
de laço social, dois tipos de política.

A ética do psicanalista pode ser comparada 
com a posição que, tal qual o chefe indígena, 

achar que ele pode conduzir a vida de seus pa-
cientes, ou deixar-se conduzir por seus gover-
nantes, como o chefe indígena que não conduz 
os índios de sua tribo. Dessa forma, é interes-
sante notar que o psicanalista não pode achar 
que sabe o que é melhor para alguém que trata 
abrindo mão de seu suposto poder.

O que a psicanálise em sua prática cons-
tatou é que o poder, em seu núcleo, é vazio 
e emana do comandado e não daquele que 
comanda e que, ao mesmo tempo, o sujeito 
procura se fazer semelhante pela via da mo-
ral, isso leva ao sufocamento doentio de seu 
desejo singular. A responsabilidade está dire-
tamente ligada não somente à ação que obede-
ce ou questiona a lei, mas à própria construção 
da lei, a partir de um pacto em que o lugar do 

sentido, a noção de impossibilidade de gover-
nar comparece.

Assim, a dimensão política está na direção 
do tratamento como nos posicionamentos em 
campos externos ao tratamento psicanalítico? 
A ética da psicanálise pode ser transportada 
para outro campo? É possível que o tipo de éti-
ca proposto pelo analista no tratamento sirva 
para algo mais do que o  do tratamento?

Já há algumas tentativas de se fazer essa 
passagem. O campo da educação comumente 
se aproxima da psicanálise, apropriando-se de 
certo modo de sua ética. A escola Summerhill, 
na Inglaterra, conhecida como a primeira ten-
tativa de se construir uma escola democrática, 
foi fundada por Alexander Sutherland Neill em 
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-
nálise de Homer Lane e Wilhelm Reich.

Outro lugar interessante, que é campo da atua-
ção para a ética da psicanálise, é o do tratamento 
aos usuários de drogas. O esforço social e moral 
que rege várias modalidades de uso das drogas 
implica na proibição, criminalização e ao trata-
mento pela via do abandono do uso moral, pois 
trata-se de novamente levar em conta o grupo, a 
inserção e a adaptação dos usuários às diretrizes 
e normas sociais, homogeneizando. Aos poucos, 
torna-se cada vez mais claro que essa estratégia 
falha em tratar, pois há algo de singular que resis-
te a ser adaptado, e o usuário em geral, como diz 
no jargão, “reincide”. Se se supõe um padrão no 
tratamento que impõe ao sujeito uma modalida-
de única, o efeito é resistência e reincidência. São 
poucos (como mostram os “índices” de “cura” dos 
usuários de drogas) aqueles em que a modalidade 
única de tratamento terá efeito.

Indo mais além, pode-se dizer que é curio-
so, no mínimo, como a ética psicanalítica se 
aproxima de uma ética política em geral no que 
tange à democracia. O que está em jogo nos 
princípios democráticos é a igualdade, mas, ao 

mesmo tempo, a diferença, onde a moralização 
dos atos busca o apagar das diferenças. Ora, 
sabemos onde isso dá e o quão perigoso essa 
modalidade política é: logo, o aprofundamen-
to democrático e as possibilidades de exercer 
uma diferença e uma singularidade estão dire-
tamente em consonância com a ética psicana-
lítica. A ética do desejo da psicanálise é, assim, 
sempre uma ética democrática, e não anárqui-
ca, nem moralista como muitos supõem.
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