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Obedecer ou transgredir: 

uma reflexão psicanalítica sobre a liberdade1 

Ricardo Almeida Sinay Neves2 

 

 

Liberdade, Guel Silveira, 100 x 70 cm, sem data. 

 

Gostaria de falar sobre uma questão bem curta hoje, talvez como 

introdução: o espaço da liberdade. Eu acredito que essa é uma questão muito 

importante, definir o que é a liberdade para o indivíduo e o que uma análise pode, 

ou uma teoria de compreensão de mundo, que para mim a análise é isso, pode 

ajudar a pessoa a perceber do mundo, do mundo dela e do mundo externo. O que 

se pode construir para a liberdade de viver bem, o que esse conhecimento pode vir 

a dar nessa construção. Eu penso que, nesse sentido, a análise é um ato filosófico, 

no sentido de buscar a verdade da pessoa. Só que claro, é impossível você saber a 

                                                           

1 O presente ensaio é fruto de uma série de entrevistas do autor, concedidas a Soleni 
Biscouto Fressato e Jorge Nóvoa, e que serão publicadas no livro A escuta do Isso. Ensaios e 
anotações de estudo, conversas e entrevistas (título provisório) (no prelo).   

2 Psicanalista e médico, foi Professor da Escola Baiana de Medicina entre 1982 e 2006. 
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verdade toda da pessoa e também a verdade toda de qualquer coisa. O real, como 

verdade, é inatingível. Mas, pelos preconceitos, é possível fazer algumas 

aproximações e algumas interpretações sobre o que é o real e delimitar, já que nós 

somos frutos do passado, sempre dos passados, como você vai se movimentar 

dentro do seu espaço, já que ninguém está fora de uma gaiola. Porque nós vamos 

estar sempre limitados às nossas possibilidades e aos nossos conceitos, do que a 

gente se autoriza a ser e a fazer. Do que se é autorizado a pensar e a fazer. E a 

análise pode dar uma enorme libertação, aumentar a distância que você está das 

grades dessa jaula, dessa gaiola. De ser um pouco mais livre, mesmo estando 

dentro de uma jaula, porque dela nunca se sai. Existe uma série uma série de 

convenções, tanto internas como externas ao indivíduo, que precisam ser 

respeitadas e cumpridas. E não há como ir além, nem se pode ir além.  

 Nesse sentido, o que temos é uma ilusão de liberdade. Toda a cultura, toda 

a educação tem que ser traumática, porque se não, não é uma educação. E toda 

cultura ela é traumática frente ao desejo do inconsciente, frente ao desejo do 

impulso da natureza. Então, a educação vai se fazer por traumas ou “machucados” 

à liberdade do exercício da natureza plena. Então, o incesto, teoricamente, é uma 

lei que é implantada, como “não poder matar”. Quando a pessoa tem raiva, ela 

precisa de limites. Se ultrapassa esses limites, a lógica construída para o social dará 

a punição para que determinados atos não sejam feitos. E isso para uma série de 

questões, como a propriedade, por exemplo. Então, a questão é: até quando uma 

pessoa se submeto ao Estado. Até quando a pessoa se submete ao “isso não pode 

pegar”, o quanto tem que seguir o Estado, tem que seguir a lei e, em alguns 

momentos, como pode-se transgredir a lei que está aplicada. Nesse momento, é 

preciso analisar as transgressões, se devem ou não ser feitas. Porque nem sempre o 

Estado é bom, é adequado. Nem sempre a pessoa que está ao lado (pai, mãe, 

marido, mulher, irmãos, superiores profissionais, etc.) dá uma limitação que é 

justa, que é adequada. Nesse contexto, a análise pode ajudar o indivíduo a decidir o 

que é mais necessário importante, a submissão ou transgressão. E que o sujeito 

tenha esse conhecimento, porque o sentido da análise é que a pessoa se aproprie 

desse conhecimento e faça isso na sua vida inteira. A liberdade é essencial, porque 

a única pessoa de quem nunca nos separamos somos nós mesmos. Então, como 

uma pessoa pode ser fiel a ela mesma? E essa “pessoa” o que significa? De tão 

divididos, de tão conflitados, que todos nós somos. Mas, é desse indivíduo, que no 

ponto de partida é dividido, é desse que ninguém pode se separar. A liberdade é 

uma coisa muito interessante para se pensar. A liberdade do indivíduo, como 

analisar essa liberdade, qual é a liberdade do eu, qual é a liberdade da sociedade, 
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da empresa, do núcleo familiar, da etnia, do país. Todos temos esse encontro com 

os limites externos. 

E a questão da transgressão também é importante, até que ponto se pode 

transgredir sem ser punido, muitas vezes uma autopunição ou pelo sistema, pela 

sociedade. E especular. Especular no sentido de: “se eu não transgrido eu posso 

ficar pior, eu posso morrer.” Então, a pessoa deve questionar qual intensidade de 

riscos da sua transgressão. Porque às vezes só se sobrevive com a transgressão, se 

não a morte é certa. Porque alguém pode estar submetido a alguma ordem, que se 

sente agredido de tal forma, que o seu corpo, a sua imunidade, já não a defende 

das bactérias e dos vírus. O processo de doença toma conta, porque a pessoa já não 

tem defesas. Nesse caso, pode ocorrer uma falência imunológica física ou psíquica. 

A pessoa pode ter uma insuficiência imunológica psíquica sozinha ou como 

comunidade. Às vezes uma pessoa morre pela incapacidade de interpretação, pelo 

seu preconceito. Tem gente que morre ou se mata fisicamente porque acreditam 

que não serão felizes sem ele ou sem ela, que preferem a morte do que viver sem 

essa possibilidade. E às vezes, no momento seguinte, a pessoa descobre que existe 

toda uma possibilidade e a vida fica ótima. Mas, se não, talvez se encerrasse a 

história ali, pelo preconceito. 

Então, a liberdade é um dos pontos centrais que uma análise deve 

trabalhar, para a pessoa poder avaliar como vai se comportar. Liberdade do silêncio, 

que é uma coisa dificílima. A liberdade da palavra. Ganhar a possibilidade de calar e 

ganhar a possibilidade de falar. Não estar submetido para falar ou não estar 

submetido para calar. A liberdade numa análise é o ponto fundamental, com toda a 

compreensão da parcialidade dessa liberdade. 

A pessoa precisa se sentir livre para poder ficar no clã ou precisa se sentir 

livre para poder ficar numa posição infantil. A questão é: se a pessoa não tem a 

liberdade de ficar numa posição que é necessária e importante para ela. Porque 

uma mulher tem que ser um ser libertário? Por que um homem tem que ser um ser 

tão machão? Isso não é liberdade. É seguir um padrão que criaram em algum 

momento. É ser livre, também, uma mulher que quer ficar em casa e quer ter uma 

função de cuidar de casa, de cuidar de filhos, isso é uma liberdade. Às vezes é uma 

opressão ter que sair para trabalhar e ter que fazer um papel. Ou pode ser uma 

liberdade para o homem querer ficar em casa cuidando dos filhos e não uma 

vergonha, uma submissão. E num acordo a mulher sai para trabalhar. Enfim, é um 

exemplo. A questão é gerada não no fato externo, mas na possibilidade que o 

sujeito tem. E, nesse sentido, uma análise se não for para trazer uma boa vida, 

uma filosofia, não tem nenhum sentido, já que a morte é certa.  


