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PSICANÁLISE IMPLICADA: VICISSITUDES DAS PRÁTICAS CLÍNICO-
POLÍTICAS. 

Miriam Debieux Rosa1   

Resumo: Este trabalho apresenta a prática psicanalítica clínico-política e seu campo 
epistemológico teórico-clínico de articulação entre psicanálise, sociedade e política. 
Esta prática lança desafios e exige estratégias em dois âmbitos: do sujeito e das práticas 
sociais. A escuta de sujeitos em contextos sociais violentos nos permitiu traçar 
coordenadas da clínica do traumático e suas estratégias e dispositivos. A direção 
possível de tratamento, sua ética e política baseiam -se em: restituir um campo mínimo 
de significantes referidos ao campo do Outro; articular o privado ao singular que 
promove a articulação ao laço social; romper com o discurso violento que se apresenta 
como simbólico e marcar a supressão de qualquer participação neste gozo. 

Palavras chaves: prática psicanalítica, trauma, psicanálise, angústia, luto. 

IMPLICATED PSYCHOANALYSIS: VICISSITUDES OF CLINICAL 
POLITICAL PRACTICES 

Abstract: This paper presents the clinical-political psychoanalytical practice and its 
clinical-theoretical epistemological field of articulation between psychoanalysis, society 
and politics. This practice throws challenges and demands strategies in two areas: of the 
individual and of the social practices. We also present the coordinates of the clinic of 
the traumatic and its strategies and devices. The possible direction of treatment, its 
ethics and politics are based on: restoring a minimum field of significants referred to the 
field of the Other; articulating the private turned to the singular, which promotes the 
articulation to the social bond; breaking with the violent discourse that presents itself as 
symbolic and mark the supression of any participation in this enjoyment. 
Keywords: practice of psychoanalysis, trauma, psychoanalysis, anxiety, grief. 
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Experiências de atendimento psicanalítico em comunidades marcadas pela 
exclusão social e política e a escuta dos sujeitos afetados diretamente por situações 
sociais críticas lança desafios e exige problematizações teórico-conceituais necessárias 
para desvendar o enredamento do sujeito nas artimanhas do poder, assim como para 
apontar as especificidades desta que chamamos de prática psicanalítica clínico-política.  

A articulação sujeito e enlaçamento social e político lança-nos na discussão da 
relação entre psicanálise dita em extensão ou psicanálise aplicada fora da clínica, dado 
que se beneficia também das contribuições dos autores da sociologia e da política. No 
entanto, a perspectiva que apresentamos neste trabalho, é de que nos mantemos na 
esfera da clínica pois política e sociedade são termos que relançam e explicitam a 
articulação da constituição subjetiva com o desejo, o gozo e a dimensão dos laços 
sociais como laços discursivos. Assim entendemos esta prática não tanto como 
psicanálise aplicada mas como psicanálise implicada, ou seja, aquela constituída pela 
escuta dos sujeitos situados precariamente no campo social que permite teorizações 
sobre os modos como são capturados e enredados pela maquinaria do poder. Tal 
teorização também constrói ou realça táticas clínicas junto a estes sujeitos que remetem 
tanto à sua posição desejante no laço com o outro, como às modalidades de resistência 
aos processos de alienação social.  

Nossa prática psicanalítica tem elegido escutar as vidas secas (2004) – pessoas 
vivendo em situação de miserabilidade, adolescentes em conflito com a lei, pessoas que 
passam por experiências desenraizantes – imigrantes, migrantes não documentados, 
refugiados. São trabalhos que rompem o silenciamento mortífero destes que se veem 
assujeitados a discursos que lhe vedam a condição de sujeitos. Entre outros, refiro-me a 
alguns estudos sobre a imigração japonesa de Carignato (2002), a deslocamentos 
migratórios, que lançam os sujeito em uma errância sem fim (Rosa, Carignato & Berta, 
2006), a violência doméstica (Cerruti, 2007), aos impasses dos sujeitos em situação de 
guerra, a particularidade do luto e angústia promovidos pelo desaparecimento das 
pessoas contrárias à ditadura na Argentina (Berta, 2007), a produção do luto impedido 
em situações atendidas por Alencar (2011) na periferia de S. Paulo, os militantes sem 
terra ameaçados de morte (Domingues 2011), os sujeitos diante dos racismos, os 
adolescentes com dificuldades de inscrição no campo social (Carmo, 2011; Vicentin, 
2010); a guerra aos ditos drogados (Alencar, 2011), entre outros temas que têm ocupado 
nosso grupo de trabalho. 

As especificidades dessa prática nos remetem a articulações em dois âmbitos: 
junto ao sujeito e junto às instituições e discursos sociais. O enredamento nos processos 
de constituição e de destituição do sujeito ao discurso ideológico pode ser elucidado 
tanto diretamente na abordagem clínica estrito senso, que encontra seus limites nestes 
contextos, como pela intervenção no plano discursivo e pela via da historização dos 
laços sociais em dados grupos sociais. As intervenções nesses casos visam criar 
condições de alterações do campo simbólico – subjetivo, social e político.  Nesta 
medida que a psicanálise pode comparecer com elementos para favorecer modos de 
resistência à instrumentalização social do gozo e à manipulação da vida e da morte no 
campo social – um terrorismo do ponto de vista do poder soberano. Diz Lacan em A 
ciência e a verdade: “Por nossa posição de sujeito sempre somos responsáveis. Que 
chamem a isto como quiserem, terrorismo.” (1966, p.873). Tais práticas levantam 
questões metodológicas (individuais e/ou coletivas), armadilhas (intervir em nome do 
bem do outro) e impasses quanto ao desejo do analista.  
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A abordagem psicanalítica clínico-política do lado das instituições e práticas 
sociais (educacionais, saúde, jurídicas) dá destaque à alienação do sujeito aos discursos 
hegemônicos, de modo a visar o avesso dos mecanismos de individualização, 
criminalização e patologização por eles produzidos. Propõem-se a sinalizar e intervir 
nas formas sutis de preconceitos de classe, de raça ou de gênero, presentes nestes 
mecanismos, que se efetivam de vários modos, inclusive através de práticas ditas 
cientificas que desvinculam os acontecimentos da história pessoal, familiar, 
institucional, social e política dos implicados na cena. Difere de uma abordagem de 
diagnósticos autoexplicativos, posição que se dá externamente à cena institucional em 
que o sujeito fica abstratamente suspenso da trajetória institucional, do contexto social e 
histórico, e seu comportamento pode ser imaginarizado como destituído de sentido, e 
desde aí remetido ao campo do orgânico, portador de patologias (Vicentin, Gramkow & 
Rosa, 2010).   

A prática clínico-política neste âmbito relança as demandas institucionais, em 
geral focadas naqueles indivíduos que desorganizam ou atacam as normas 
institucionais. Estas são relançadas para diagnosticar, não o indivíduo, mas os laços 
sociais que atualizam os processos de exclusão em curso, e buscar reverter e inverter a 
direção das práticas, de modo a permitir a todos a elaboração de seu lugar na cena 
social. A direção de tratamento proposta junto às instituições parte da demanda e do 
sintoma referidos à instituição e seus efeitos no sujeito, em um posicionamento 
implicado na cena onde o que está em jogo são os lugares do sujeito no discurso, na 
relação do sujeito com a instituição, com o instituído e o instituinte. Elucida as 
trajetórias institucionais e efeitos, seja de ofertar um lugar simbólico, seja em induzir 
identidades imaginárias – nestas últimas, em lugar das histórias que podem ser 
contadas, produz-se silêncio e impedimento.  

A trajetória usual do trabalho analítico escuta o sujeito em sofrimento e o conduz 
ao confronto com sua equivocação quando, referido ao significante e ao campo do real, 
pode situar-se no simbólico em relação ao enigma que o constitui. No entanto, muitas 
vezes, pelo efeito da alienação e silenciamento promovidos pelas situações acima 
referidas e pelos impasses no confronto com o discurso hegemônico, o trabalho 
necessita de estratégias de enfrentamento, mesmo porque dificilmente os sujeitos 
procuram ou tem acesso aos modos tradicionais da clínica. Nesta medida que 
acrescentamos, à clinica, o aspecto político.  

O campo das práticas psicanalíticas clínico-políticas nos põe em contato com 
situações clínicas que, se não lhes são exclusivas, se destacam. Ou seja, nestas 
circunstâncias encontramos sujeitos sob o efeito disruptivo da exposição à manifestação 
violenta da face obscena do Outro e impactados pela angústia em sua dimensão 
traumática, que muitas vezes é impeditivo da construção de sua demanda ao 
atendimento clínico.  

A clínica do traumático  

A prática clínico-política do lado do sujeito depara-se com a questão da angústia e 
do luto em sua face política, ou seja, a produção sócio-política da angústia e o 
impedimento dos processos subjetivos do luto. Trata-se dos casos em que o sujeito não 
construiu uma resposta metafórica, um sintoma através do qual possa falar de seu 
sofrimento e endereçar uma demanda. Através dos atendimentos avançamos na 
formulação sobre as intervenções psicanalíticas nas situações de falta de endereçamento 
ao Outro, articulada às dimensões de trauma e luto, muitas vezes, luto impedido ou 
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negado às pessoas que sofrem as diversas modalidades de violências e rupturas (Rosa & 
outros, 2002, 2006, 2012).  

Em situações de violência pode haver a suspensão do luto e uma posição 
melancólica em que o sujeito não nomeia a dor eternizada, que não passa. A angústia 
surge justamente quando não há distância entre a demanda inconsciente e a resposta do 
Outro, quando se perde a distância entre o enunciado e a enunciação. Nesta distância 
que se produziria a condição do desejo, ou seja, quando a metonímia atravessa a ficção 
de sujeito construída, mas desconstruída e reinventada, mantendo o deslizamento 
significante do discurso e marcando a condição errante e nômade do desejo. A ficção do 
sujeito, metáfora e nível sincrônico do discurso, alude ao ponto de basta que 
circunscreve, revela e veda a verdade do sujeito. Ambos são concomitantes e compõem 
a historicização do sujeito. As situações de violência favorecem dissociações nesse 
processo. De um lado, um movimento contínuo sem ponto de báscula, que pode resultar 
no desenraizamento do sujeito e uma errância sem fim; ou, de outro lado, a identidade 
cristalizada alienante que retira o sujeito de sua condição desejante (Rosa, Carignato & 
Berta, 2006) 

O excesso de consistência do acontecimento , ou dito de outro modo, o embate 
com a violência obscena do Outro, – lança o sujeito na condição de “não poder não 
recordar”, modo como Agamben (2002) descreve a condição de pessoas nos campos de 
concentração.  Trata-se de um impedimento do esquecimento, do recalque necessário 
para separar-se do acontecimento. Pudemos identificar nos sujeitos que se confrontam 
com esta dimensão do Outro uma perda do laço identificatório com o semelhante, um 
abalo narcísico que o lança à angústia e ao desamparo discursivo que desarticulam sua 
ficção fantasmática e promovem um sem-lugar no discurso, impossibilitando-os do 
contorno simbólico do sintoma e de construir uma demanda. A angústia nestes casos 
apresenta-se não como manifestação sintomática (caso da angústia neurótica em Freud), 
tampouco como fuga, mas como um tempo no qual o sujeito custa a se localizar e que, 
por esta razão, é vinculado ao sentimento de estranheza, o unheimlich freudiano (2006). 
   

Esse tempo no qual o sujeito custa a se localizar tem efeitos em sua posição 
subjetiva e no laço social. Tais condições se traduzem num silenciamento: silenciado 
sob o signo da morte, o sujeito é fadado a vagar sem pouso, sendo-lhe vedada a 
experiência compartilhada, a posição de passador da cultura. E, muitas vezes, no lugar 
do significante que possibilite apresentar a ausência do Outro, assim como o excesso de 
presença, sob um véu, apresentam-se imagens ao modo da loucura individual ou 
coletiva (Lacan, 1958/59). 

Este silêncio, a dor e a falta de uma demanda são as vicissitudes do psicanalista 
nesta clínica. Se não há demanda, se a dor é presumida pelos fatos e pelo vazio do 
silêncio, o que sustenta a posição do analista? Que direção dar a essa clínica? 

Uma direção possível de tratamento: ética e política 
As vicissitudes da prática psicanalítica nos remetem à formulação de uma 

direção possível de tratamento, que leve em conta que, nas situações sociais críticas, 
para tratar o trauma provocado pela intervenção do Outro totalitário, que pretende 
apagar todas as marca da subjetividade e reduzir os homens a restos. Nesta 
circunstâncias é necessário um trabalho que finque suas bases na reconstituição do laço 
social norteadora do funcionamento do campo social. Essas estratégias visam restituir 
um campo mínimo de significantes, referidos ao campo do Outro, para que possam 
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circular, o que permite ao sujeito localizar-se e poder dar valor e sentido à sua 
experiência de dor, articulando um apelo que o retire do silenciamento.  

Os seja, visa-se a transformação do trauma em experiência compartilhada e na 
construção da posição de testemunha, transmissor da cultura. Além disso, usamos as 
estratégias que levam em consideração as pré-condições sócio-políticas e subjetivas 
necessárias para a elaboração do luto, para fazer valer a dimensão do desejo, melhor 
defesa contra o gozo mortífero.  

Os casos de Isac e Nahib (nomes fictícios de pessoas atendidas por Christian 
Haritçalde, da equipe do projeto Migração e Cultura, da USPi) nos introduz às nossas 
considerações. De volta ao lar, depois do trabalho, Isac e o irmão, africanos do Congo, 
encontraram sua casa, com os pais e outros irmãos, incendiada por rebeldes. Em pânico, 
os irmãos fogem cada um em uma direção, para garantir chances de sobrevivência para 
pelo menos um deles. Isac pega um navio e vem para no Brasil e aqui é abrigado na 
Casa do Migrante. Tem insônia e crises de angústia com as imagens da casa incendiada. 
Considera que seu maior sofrimento é não saber o destino ou paradeiro do irmão e não 
ter como ou onde procurá-lo. Nahib quer morrer e tenta se matar. Depois de 
assassinados seus pais, por questões políticas em Angola, foge e ao chegar ao Brasil tem 
a notícia que as duas irmãs que ficaram foram também assassinadas. 

Como abordar a questão da angústia e do luto tanto considerando a produção 
sócio-política da angústia, como o impedimento político do processamento subjetivo 
das situações traumáticas?  Os sujeitos sob o efeito destrutivo de situações traumáticas 
podem desarticular sua ficção fantasmática e perder o laço identificatório dos 
semelhantes para com eles – estes tendem a recuar diante do terror – com o que perdem 
a sua solidariedade e são lançados fora da política.  Tais condições promovem um sem 
lugar no discurso, impossibilitando os sujeitos de construírem uma demanda. Isso se 
traduz num silenciamento, sob o signo da solidão e da morte. O que está em jogo é a 
potência enlouquecedora do traumático, pois, segundo Pujó o encontro com uma 
mesmidade sem maior deslocamento nem metaforização desnuda a incoercível 
resistência do trauma à sua tramitação. As condições de degradação põem em destaque 
a necessidade vital de velamento do caráter mortificante do impacto pulsional, ou seja, 
“a necessidade de faltar ao Outro ali onde o sujeito experimenta-se gozado” (Pujó, 
2000, p.XX). Nas guerras, com ou sem nome, trava-se outra guerra entre a resistência 
do sujeito e a resistência do trauma e sua insistência em enlouquecer o sujeito de sua 
completude.  

 

Das artimanhas do poder à alienação estrutural ao discurso do Outro. 
A prática clínica-política, nessas circunstâncias encontra um primeiro desafio: é 

fundamental separar o enredamento da alienação estrutural ao discurso do Outro das 
artimanhas ideológicas do poder.  

A perspectiva do inconsciente como discurso do Outro, tesouro dos 
significantes, nestes casos, perde sua eficácia para ganhar destaque como modalidade de 
poder sobre o sujeito - há efeitos alienantes, por vezes trágicos, do modo como o 
discurso social e político, carregado de interesses e sede de poder, se traveste de 
discurso do Outro para capturar o sujeito em suas malhas, seja na constituição subjetiva, 
seja nas circunstâncias que promovem certa destituição subjetiva. O sujeito é instado a 
se equivocar e tomar esse discurso totalitário como uma referência ao Outro, ao campo 
da linguagem. Por esta estratégia de manipulação, esse discurso busca confundir a 
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dimensão do impossível (referida à castração), com a dimensão do proibido (referido à 
lei). Tal discurso, por vezes convertido em práticas sociais, apresenta um Outro 
consistente/não-castrado, regido por uma voracidade, por vezes de uma violência, 
obscena e interessado na manutenção sócio-política. Apresentado como hegemônico e 
universalizado, desarvora o sujeito quanto a seu lugar discursivo, destacado que se torna 
da sua história pessoal, familiar ou sócio-cultural-política. Incide sobre sujeito e sua 
trajetória na cena familiar e na cena social – sobre seu luto, seu enlace em novos grupos 
e sua reorganização subjetiva, seu embate com a lei.  

O trabalho analítico nesta direção é baseado na escuta clínica mas ocorre na 
diversidade das intervenções: em atividades grupais sobre várias temáticas, em oficinas, 
em escutas singulares, nas intervenções institucionais, na articulação de redes de 
atenção e na publicização dos acontecimentos e conflitos nas instituições e na vida 
social. Põe a prova o desejo do analista e seus ideais de análise baseado nas estratégias 
convencionais, o que pode ser fundamental na formação de um analista! 

A oferta de uma escuta que “supõe romper barreiras e resgatar a experiência 
compartilhada com o outro, deve ser uma escuta como testemunho e resgate da 
memória.” (Rosa, 2002, p.47). Escuta em que se utiliza a presença e a palavra. Presença 
em que o analista é convocado a suportar e servir de mola ao relançamento das 
significações. Nesse sentido ressaltamos que a “presença da palavra” se suporta pela 
“presença do analista”. 

 A clínica do traumático convoca o analista a tencionar um espaço entre 
enunciado e enunciação, abrindo espaço para a fala, a dizer “diga mais” e, a partir daí 
podem se instalar as condições necessárias para a localização subjetiva. Pois existe uma 
diferença fundamental entre o silêncio mortífero e o silêncio sintomático. Sintomatizar o 
silêncio – cavado na angústia, no instante perpétuo, no estado melancólico – é a isso que 
apontamos nesse tipo de intervenções clínicas. No entanto, esta é uma meta e não ponto 
de partida. Meta que pode ser constituída de intervenções a partir do ponto em que esse 
sujeito está localizado – algumas vezes falamos com ele, outras acompanhamos nas 
trajetórias pela cidade, outras procuramos com ele seus pares e apoios afetivos – são 
estratégias que provocam o rompimento da alienação e redesenham uma ficção de si 
mesmo e do outro para apoio na produção de um lugar discursivo.   

Do trauma à experiência compartilhada  

Isac  viu-se diante de um impasse que exigiu uma resposta em face do horror que 
a ele se apresentou: salvou sua vida com a fuga do país. A escolha de Isac precipitou-o 
em um para aquém da fantasia ou da culpa. Paralisado na perenidade traumática, fica 
sem lugar de onde poder falar. Parte do país, mas não se parte, não se divide, não se 
separa. No silêncio mortífero do exílio fica reduzido a ser passa dor, mensageiro da 
morte e do fracasso. Mais ainda, perde o laço identificatório dos semelhantes para com 
ele, sua solidariedade, pois tendem a recuar diante do horror, tal,como veremos, foi 
abordado por Agamben (2002) através da figura do “mulçumano”.  

Em seu livro Lo que queda de Auschwitz, Agamben (2002) apresenta a figura do 
“mulçumano” – nome que designava os mortos-vivos nos campos de concentração, 
emblemática do estado limite a que chegaram algumas pessoas e que pode expressar 
uma alegoria da condição de exclusão. Consideramos (Rosa & Poli, 2009) que a 
condição desse muçulmano, de “não poder não recordar”, faz pensar em um 
impedimento do esquecimento, do recalque necessário para separar-se do 
acontecimento. O excesso de consistência do acontecimento lança o sujeito em um 
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monótono e desesperançoso presente, lança o sujeito aparentemente fora da política e 
retira-o da experiência compartilhada que escreveria a história do sujeito e da 
comunidade.  

Para recompor um lugar discursivo, para que se faça laço social, é preciso se 
partir – romper com o lugar alienado instituído pelo discurso ideológico. Condição esta 
necessária para reconstruir a história perdida na memória, reconstrução que já implica 
uma deformação, permitindo o luto e uma resposta reinterpretando o passado, 
construindo uma narrativa ficcional que o situe no laço social. Consideramos que, 
concebidas assim, os recursos aos significantes advindos e articulados à experiência 
constituem pressupostos éticos que transcendem o campo ideológico, dizendo respeito 
antes ao domínio da política (o laço com os outros) e da cultura (a relação ao Outro).  

Esse trabalho tem sua eficácia na articulação entre o privado transformado em 
patológico ou criminalizado e a eficácia da circulação significante, no público, no 
coletivo, ou, mais precisamente, no laço social, na aposta pública de que é possível, no 
laço, um outro lugar para o sujeito. 

Passar por acontecimentos em relação aos quais não se tem a menor 
possibilidade de reconhecimento, pois se passam ao largo do imaginável ou 
imaginarizável, leva a novo impasse ético e clínico. É um impasse que implica não a 
responsabilização do sujeito, mas o rompimento com esse campo simbólico; não o 
assentimento subjetivo de sua participação, mas a supressão de qualquer participação 
nesse gozo. A partir destas considerações pode-se conceber um trabalho clínico que 
possibilite a construção da posição de testemunha, transmissora da cultura, como diz 
Hassoun, que componha a trama ficcional pela elaboração não-toda do luto impossível 
de significar, na transformação do trauma em experiência compartilhada.  

Restituir um campo mínimo de significantes que possam circular, referidos ao 
campo do Outro, permite ao sujeito localizar-se e poder dar valor e sentido à sua 
experiência, articulando um apelo que o retire do silenciamento. Está em jogo não 
somente a reconstituição narcísica de sua imagem, mas também a recomposição do 
lugar a partir do qual se vê amável para o Outro (ideal do eu), reafirmando uma posição 
que lhe permita localizar-se no mundo e estabelecer laços sociais, inclusive os 
analíticos. 

As dimensões públicas e coletivas desta prática que se traduzem de modos 
diferentes em cada caso mas sempre supõem uma elaboração coletiva do trama, na qual 
há condições de, através da recuperação da história social e política, da explicitação das 
distorções, omissões dos interesses e poderes em jogo. Desta forma processam-se 
alterações do campo imaginário/simbólico, social e político em que o sujeito se situa em 
uma história, reconstituindo o campo ficcional.   

A base teórica desta dimensão está presente em Lacan – em trabalho sobre 
Hamlet oferece a base teórica para tratar da perda que, rejeitada no simbólico, reaparece 
no real. Lacan destaca a dimensão ritual e coletiva como pré-condição à elaboração 
individual do luto. Diz: “Os ritos são a intervenção maciça de todo jogo simbólico - 
uma satisfação dada ao que se produz de desordem em razão da insuficiência dos 
significantes para fazer face ao buraco criado na existência” (Lacan, 2002, p.100).  

Esta constatação pode ser traduzida em estratégia clínica: para tratar o trauma 
provocado pela intervenção do Outro totalitário que tenta apagar todas as marca da 
subjetividade é necessária uma elaboração que finque suas bases na reconstituição das 
leis que norteiam o funcionamento do campo social. Razão pela qual sustentamos que o 
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fenômeno social traumático deve ser inscrito e elaborado no nível coletivo, sem 
desmerecer as respostas singulares. 

A prática clínico-política e a clínica do traumático lançam desafios e exigem 
intervenções não-convencionais. A publicização pode favorecer a desidentificação do 
sujeito à vertente imaginária do acontecimento, travestida de simbólica, para que 
prevaleça demarcar a dimensão histórica e cultural dos fatos sociais e políticos. Nesse 
processo é fundamental a possibilidade de oferecer um reencontro com Outro receptivo 
à escuta, disponível para oferecer um campo de saber capaz de desestabilizar e colocar 
entre aspas a série de identificações que desqualificam e aprisionam o sujeito fora do 
campo social. Nossa aposta está na recuperação da polissemia da palavra, para que ela 
não seja apenas instrumento de gozo. 

As estratégias de intervenção apresentadas neste artigo foram modos de enlaçar 
uma palavra perdida, à deriva, - que na infância é confrontada à angustia das origens, e 
na adolescência com a possibilidade do encontro com o sexual -, através da composição 
de uma trama ficcional que pudesse os proteger da difícil presença do real. Deste 
ângulo, há situações em que o espaço público, seja na rua ou nas instituições, é o lugar 
privilegiado de um trabalho analítico onde se pode autenticar outra posição para o 
sujeito. 

Fica evidente a articulação à ética da psicanálise. Com Zizek, consideramos que, 
“É preciso arriscar e decidir.... Não busque apoio em nenhuma forma de Outro 
maiúsculo — mesmo que esse Outro maiúsculo seja totalmente vazio. É preciso arriscar 
o ato sem garantias. Nesse sentido, o fundamento supremo da ética é político” (Zizek, 
2005, p.201). Nesta afirmação o autor subverte a relação que empalidece a política em 
face da ética ou que afirma a ética como fundamento à política. Ele ainda diz que, em 
Lacan, a ética despolitizada é uma traição ética, porque significa confiança em alguma 
imagem do grande Outro. Mas o ato lacaniano é, precisamente, o ato em que se presume 
que não existe grande Outro. É nessa dimensão que a escuta psicanalítica pode 
contribuir para emergência de um sujeito que se separa dessa ordenação, para 
comparecer como questionamento a essa ordem e se movimenta criando ações de 
transformação; nessa dimensão, é reconhecendo-se como falta-a-ser que a alteridade, a 
diferença, não é significada como ameaça, mas como encontro, com o qual se faz o 
novo.  
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