
Portanto, se nao fosse por mais nenhum motivo, s6 pela des-
coberta e ado~ao do metoda da associa~ao livre, a psicaOliliseja te-
ria dado uma grande contribui~ao para libertar 0 homem que sofre
da domina~ao dos que se consideram donos do saber e do poder
sobre os outros.

3.2 - A Etica da Psicanalise.

3.2.1 - Etica filos6fica e Etica psicanalitica.

a discurso sobre etica e moral que nos e familiar e 0 que
aprendemos nos ensinamentos religiosos, especialmente do cristia-
nismo, e nos livros dos fil6sofos.

Distinguem, habitualmente, atos e comportamentos ditos
voluntarios - isso e, marcados por urn certo grau de consciencia e
liberdade de escolha - dos atps involuntarios, os quais, naturalmen-
te estao fora do campo da etica porque nao imputaveis. Nao era is-
so que nos ensinava 0 antigo catecismo romano quando exigia ple-
na consciencia e deliberado consenso para que se pudesse falar em
pecado mortal?

Quanto aos atos voluntarios, tanto a tradi~ao cat6lica, quan-
to a filos6fica apontam para urn ideal de felicidade ao qual devem
subordinar-se. a prazer dos sentidos, os desejos sexuais deveni'ser
controlados, moralizados e ate sacrificados em vista ou de urn bem
superior ou ate de uma felicidade futura.

Contrariando esta longa tradi~ao etica, a psicanalise propoe,
paradoxalmente, uma etica fundada no desejo, em atos que nao
possuem a garantia da plena consciencia e do deliberado consenso.
Ao contrario, originam-se das profundezas do nosso inconsciente e
da for~a coercitiva do determinismo psiquico.

Mas nao e uma contradi~ao 16gicafalar de Etica na psicana-
lise quando a grande orienta~ao dela e nao impor normas e valores
a ninguem? Pode ~xistir uma etica alicer~ada sobre 0 determinismo
do inconsciente? E possivel uma etica numa pratica que parece en-
trincheirar-se dentro de uma cosmovisao cientifica e fugir do pro-
blema?

Aflnal, sendo a psicaOlilise urn metodo terapeutico visa ou
na? um~ cura? E podemos falar em cura, hoje, quando a pr6pria
pSlcanahse parece ter definitivamente abolida a linha divis6ria en-
tre normal e patol6gico? Se existe urna dire<;aoda cura, onde a psi-

canalise quer levar 0 cliente? a psicanalista realmente e 0 'morto',
o espelho mudo ou ele dirige a analise? Se siro, com que direito e
onde quer levar 0 cliente?

Por outro lado, podemos perguntar quais sac os objetivos vi-
sados pelos que procuram a psicanalise. a que eles "demandam"?
a que eles "desejam"? Pode uma etica fundar-se no desejo, 0 do
analista e 0 do cliente? Raveria uma revolu~ao etica proposta im-
plicitamenk pela psicanalise? a psicanalista e 0 novo diretor de
consciencia, substituindo a velha figura do sacerdote? E ele urn no-
vo guia moral, inspirado nas teses quase sagradas da psicanalise?
au a imagem do psicanalista como 'medico cla alma' deve ser en-
tendida de outra maneira?

Apesar de liQSSasperplexidades subjetiv& ~ d& dificuldades
objetivas, 0 pr6prio Freud abordou 0 tema em dois livros famosos:

"Alem do principio do prazer" e "0 Mal-estar na civili-
za~ao".

Segundo Freud, a felicidade humana e problematica e
precaria. Uma pulsao de morte se aninha no amago da vida e a des-
tr6i por dentro.

Alem disso, a Terra gera filhos com desejos insaciaveis e so-
cialmente conflitantes, aos quais e preciso renunciar em vista da
constru~ao de uma civiliza~ao.

Ap.tes de prosseguirmos na nossa reflexao e apresentar as
contribui~oes dos que retomaram 0 tema de uma etica da psicanali-
s: .~born lembrar que se fala de uma 'etica' e nao de uma 'moral' da
psicanalise.

A psicanalise, na realidade, nao possui uma moral. Ela e
'a-moral'. Nao pretende levar os clientes a uma adapta~ao social e a
lima conformidade com os ditames, normas e valores dominantes
numa determinada epoca. Alias, as vezes, e considerada ate 'imoral'
pel pretensa defesa de uma sexualidade ampla, geral e irrestrita,
agredindo os bons costumes e os homens ditos de bem.

A psicamllise nao toma partido ao lado da norma, sacrifican-
~o os desejo'l do sujeito. Nem faz media com Kant que tenta conci-
bar co••formidade e autenticidade no famoso imperativo categ6ri-
co: "Age de maneira tal que a maxima de tua a~ao possa ser torna-
~~ como maxima universal". Nao tern pretensoes de elaborar urna
etIca universal. Simplesmente, quando se fala de etica da psicanali-
se .se entende "0 discurso relativo ao que se deve fazer com os pr6-
pnos desejos e as pr6prias fantasias". (34:68)



Para compreendermos melhor em que consiste a etica do
desejo e sua dimensiio libertadora temos que,recor~er a Laca?-.P~r
conhecer mais filosofia que seus colegas pSlcanahstas e malS pSI-
call1iliseque seus amigos fil6sofos arrastou ambos, numa discussiio
perturb adora, mas estimulante.

3.2.2 _ Da etica aristotelica aos paradoxos da etica psica-
nalitica.

Em 1986 foi publicado na Franl$a, e dois anos depois tradu-
zido para 0 portugues, urn livro de J. Lacan, que e fruto de uma se-
rie de conferencias pronunciadas nos anos de 1959-60.o titulo, Livro 7 -: A Etica da Psicalllliise, e uma verdadeira
provocal$iio para n6s que fazemos da filosofia uma profissiio
academica.

Seria uma invasiio indevida do nosso dominio filos6fico?
Trata-se de uma contribui<;iiovaliosa e original ao antigo tema da
etica ou de uma mistifical$iiode conceitos eticos repensados numa
linguagem hermetica e provocativa ao mesmo tempo?

Tentaremos repercorrer 0 caminho de Lancan, de Arist6te-
les a Freud, para entendermos suali teses e:i~entificar os ,aspectos
positivos de libertal$iiopostulados por uma etlca que se delXapene-
trar pela nO,vidadedo inconsciente psi~a~alftico., , , _

"A Etica a Nicomaco", de Arlstoteles, 100Ctauma reflexao
sistematica sobre 0 sentido e a dimensiio moral da al$iiohumana.
Vma obra famosa sem duvida, e que vai marcar, de alguma manei-
ra as demais refl~x6es sobre 0 terna no decorrer da hist6ria da Fi-,
losofia.Vma leitura mais critica, porem, identifica com facilidade a
ideologia deste filho de medico, educado pelo aristocra~ico Pla~iioe
educador de filho de rei. Em suma, a obra reflete a ldeologta de
uma sociedade escravocrata, que ele defende, e aponta para urn
ideal aristocratico e de dominal$iioda conduta humana.o que nos choca mais e repugna a todos n6s, marcados par
quase dois mil anos de cristianismo, e por infindave~s tenta~iv~s.de
fazer da igualdade fundamental do homem uma reahdade hlstonca,
e uma certa defesa das desigualdades sociais: aceital$iioda escra-
vidiio como algo de 'natural', defesa da superioridade dos mari~~s
sobre as esposas, dos pais sobre os filhos e a defesa de uma fehcI-
dade reservada a elite intelectual dos fil6sofos e dos homens
'magnanismos'. " , , ,

Mas, como Arist6teles consegue articular 0 etIco e 0 pOhtl-
co? Vamos relembrar algumas das teses mais famosas da etica
aristotelica: (3)

1 - A etica e urn ramo da polltica. E w;na 'ciencia' sui generis, po-
dendo alcan~ apenas um conhecunento provavel e nao ne-
cessario.

2 - Todos buscam a felicidade. Mas 0 que e a felicidade?
3 - A felici~ade e algo que s6 pode ser alcan~ado quando 0 ho-

mem agrr de acordo com sua natureza racional.
4 - Parte de nossa 'alma' e racional, mas outra parte e irracional, a

saber a alma vegetativa e a alma sensitiva.
S - As duas pa;tes d~ alm~ corres~ndem duas categorias de vir-

tu~es,. as dlanoet~cas (mtelectualS) e as eticas (as morais), as
prunerras aprendidas pelo estudo, as segundas conquistadas
pelo habito.

6 - Se a felicidade e filha da a~ao que seja conforme a razao a fe-
licida?e perfeita co~istira na atividade contemplativa qu'e, pa-
ra Arist6teles, e a malSexcelente para 0 ser racional.

7 - A vida mais feliz, portanto, e a vida intelectual, a atividade es-
peculativa. A felicidade aristotelica e elitista; dela estao exclui-
dos os escravos, a massa dos nao intelectuais (crian~as, mulhe-
res).

. 0 ideal do homem magnfurismo que e descrito na "Etica a
~lcOmaco" s6 pode s~r sonhado par reis, aristocratas e fil6sofos.
Do~ prazeres corporalS podera gozar quem quer que seja, 0 escra-

vo nao menos que 0 homem excelente; mas da felicidade ninguem
ha que fa~a partfcipe 0 escravo ... " (3:166) ,
8 - Se 0 hom~m ~a sua <;<>ndutadeve guiar-se pela razao, 0 que fa-

rer do propno deseJo? Ele s6 podeni obter cidadania dentro
do Mundo etico se aceitar 0 imperio da razao. Os desejos, por-
tanto, que se rebelam a razao nao SaDaceitos reconhecidos
assumidos. Deixam de ser humanos, melhor, ~ao entram n~
ordem da humanidade, permanecendo no Mundo da bestiali-
d~de. 0 her6i etico de Arist6teles parece pairar acima dos con-
tlit~s que caracterizam a condi~ao humana. E uma etica racio-
nalista que mascara 0 contlito.

Lacan, inspirado pela experiencia radical da psicamilise e
~ncurralado pelas post';1ras autoritarias da Institui~ao psicanalftica

d an~a, com a qual val romper, prop6e uma nova etica a etica do
~Q '

POlo . Enq~anto. a de Arist~tel~ ~ta fun~amentada numa antro-
h gIa raclOnalista, a da pSlcanallSe numa antropologia que ve 0
01llemcomo ser de desejo e sujeito do inconsciente.



A novidade freudiana nao esta apenas em ~er d~do urn lugar
ao desejo ou ter reconhecido que todos os deseJos sao humano~,
nao existindo uma demarca~ao rfgida entre ~ no~al e 0 pa~016~-
co. A grande novidade foi ter afirmado a eXlStenclade deseJos m-
conscientes. . 0 ho homem nao e mais senhor na sua pr6~na c~a., o~em
virtuoso 0 homem feliz nao pode ser aquele cUJarazao se conslde-
ra dona ~bsoluta e inquestionavel da conduta humana.

A esta altura, talvez, muitos se perguntem perplexos a0I!d~
pode levar esta etica do desejo. 0 desejo sera 0 nosso nc;>vopatrao.
Na sua articula~ao com 0 politico sera portador de m~\lsdemocra-
cia, mais compreensao e igualdade ent;e os homens?_E born tentar
compreender 0 que se esconde por tras de formula~es escandalo-
sas para os ouvidos filos6ficos. . . .

Antes de tudo, defender a etica d~ ?es~jo do clie!1te lffiplica
aceitar como contrapartida a etica do silenclo do ana~ta. ~can
critica a pretensao de alguns psicanalistas de tomar a pSlcanalise 0
que ele chamou de 'pastoral analitica', prometeI!do a cu~a.ou a fe.-
cilidade ou a liberta~ao sexual ou uma adapta~ao do sUJelto a so-
ciedade. deli 'd dA psicanalise nao carrega nenhuma p~omes~a ,e.le Cl a e e
ao analista nao compete sugerir nenhuma on~nta~ao etlca., ,

"Agiste conforme 0 desejo que te hablta:'? (2~:376) _Ea}er-
gunta basica que e colocada ao cliente. 0 pSlcanalista n~o e ~e-
nhum fiador do devaneio burgues ou de posturas anarqUlstas. ~

.ordem dos poderes nao deve ser ~b~olu~amente desprez~da. . . ~
preciso simplesmente conhecer 0 hmlte dlSSO... No que dlZr~pel-
to ao que esta em questao, ou seja, ao que se refere ao deseJo, a
seu aparato e ao seu desarvoramento, a pos~~a?~o l?ode~,,!u~lquer
que seja, em toda circunstancias, e toda mCldencla, hlStonca ou
nao sempre foi a mesma. ,

, Qual e a proclama~ao de Alexandre .chegand~ em Persopo-
lis assim como de Hitler chegando em Pam? 0 ~reambulo pouco
i~porta - Vim liberta-los disto ou daquilo: .. Contmue~ tr?balhan-
do. Que 0 trabalho nao pare .... Que esteJ~ c~aroque ~ao e absol~~
tamente uma ocasiao para mamfestar 0 mlOlmo deseJo... Quan
aos desejos voces podem ficar esperando sentados". (2?:377-378)

Mas, 0 que Lacan entende quando fala de deseJo? pevemos
a ele uma distin~ao interessante com outras no~es parecldas como
necessidade e demanda.

"A necessidade visa urn objeto especffico e satisfaz-se com
ele. A exigencia e formada e dirige-se a outrem; embora incida ain-
da sobre urn desejo, este nao e para ele essencial, pois a exigencia
articulada e no fundo exigencia de amor.

o desejo nasce do afastamento entre a necessidade e a
exigencia; e irredutfvel a necessidade, porque nao e fundamental-
mente rela~ao com urn objeto real, independente do individuo, mas
com 0 fantasma (fantasia); e irredutivel a exigencia na medida em
que procura impor-se sem ter em conta a linguagem nem 0 incons-
ciente do outro, e exige ser reconhecido em absoluto por ele".
(30:160)

o desejo inconsciente e a presen~a de uma ausencia que
nenhuma realidade concreta podera preencher. A partir do novo
imperativo da psicanalise, 0 ego deve avan~ar la para onde 0 Id esta
ou na formula~ao de Lacan 'agir conforme 0 desejo que nos habita.
Esta nova etica faz explodir a 16gicada domina~ao da reziio sobre 0
desejo e do aristocratico sobre 0 popular e coloca exigencias de
democratiza~ao dentro do pr6prio individuo e dentro da sociedade.

o que os clientes demandam e a felicidade mas "e pelo fato
da entrada da felicidade na politica que a questao da felicidade nao
apresenta para n6s, como possivel, a solu~ao aristotelica, e que a
etapa previa se situa no myel da satisfa~ao das necessidades para
todos os homens" (29:350). Com uma felicidade impar Lacan con-
cretiza seu pensamento assim: "Nao poderia haver satisfa~ao de
ninguem fora da satisfa~ao de todos".

Emergem a minha consciencia, neste momento, palavras pa-
recidas que A Camus coloca na boca de Rieux, 0 protogonista
principal de sua obra prima 'A Peste': "Vergonhoso nao e ser feliz,
vergonhoso e ser feliz sozinho".

E muito sonhar com esta dimensao libertadora da psicamlli-
se?

3.3 - Os objetivos terapeuticos e as metas morais da psi-
camilise

Vimos que 0 analista nao e urn te6logo, nem urn fil6sofo,
menos ainda urn guru, mas sua pnitica bem que se enquadra dentro
da grande tradi~ao humanista dos que desempenharam e conti-
nuam a desempenhar 0 papel de "medicos da alma" (26:70ss).



Impelidos pelos ventos do misticismo ou da rwo, sempre
houve homens que se debru~aram sobre 0 sofrimento humano e
apontaram para remedios chamados amor, verdade, justi~a~ liber-
dadeetc ...

De S6crates e Gandhi, fil6sofos orientais e ocidentais, pro-
fetas biblicos, fundadores de religiao, Jesus de Nazare e outros, fi-
zeram ressoar pelos seculos um conjunto de mensagens parecidas.
1 - 0 homem deve buscar e guiar-se pela verdade.
2 - 0 homem deve ser livre e respeitado na sua liberdade.
3 - Realizar-se com os outros, numa rela~ao de amor e partici-

pa~ao.
4 - Responsabilizar-se pela sua a~ao.
5 - Assumir 0 compromisso de corrigir-se e guiar-se pela voz da

pr6pria consciencia.
Verdade, Liberdade, Arnor, Liberta~ao, Responsabilidade,

Consciencia ... sao luzes que iluminaram a longa, tortuosa e diffcil
caminhada dos homens e impediram que a utopia desaparecesse do
horizonte de sua hist6ria

Mas 0 que tudo isso tem a ver com a psicanalise?
Sabemos que Freud recusa-se terminantemente a tomar a

psicanalise uma Weltanschauung de tipo filos6fico, mas enquanto
faz parte de uma Weltanschauung cientffica aceita duas caracteris-
ticas fundamentais da mesma, "a submissao a verdade e a rejei~ao
as ilus6es". (23:220) .

Nesta perspectiva, pelo menos, a psicanalise se coloca na
mesma linha dessa longa tradi~ao religiosa e filos6fica de que fala-
mos.

Uma das teses basicas da psicanalise e que os sintomas de
que se queixa 0 paciete sao apenas a ponta do iceberg que remete a
um conflito intra-psiquico. A cura definitiva nao exige apenas a
rem~ao dos sintomas, mas a elabora'iao do conflito neur6tico sub-
jacente.

Os sintomas neur6ticos sao os nossos grandes aliados, sao as
sirenes de alerme, sao a luz vermelha que acende e denuncia que
algo nao vai bem. A nossa humanidade sofre. Algo a impede de vi-
ver em plenirtude.

Nao podemos violar impunemente certas leis fundamentais
ou obedecer a certos padr6es de comportamentos que ferem direta
ou indiretamente certos valores basicos para 0 homem.

"Na verdade, a saude mental nao pode ser separada do basi-
co proble~a ~uma~o, ou seja, a realiza~ao dos objetivos vitais: in-
dependencla, m~egn?~de e capacidade de amor" (26:89).

Ora, a pSlcanalise aponta para um ideal de autenticidade 0
ideal do amor humano e 0 ideal de nao dependencia. (29:17-20). '

3.3.1 - 0 ideal da autenticidade.

o primeiro objetivo do processo psicanalftico e a busca e 0
reco~ecIment~ da v~rdade. Trata.-se de percorrer simbolicamente
o cammho sofrido e bbertador de Edipo. Ir alem da verdade acredi-
tada para encontrar a verdade verdadeira. E necessario desmasca-
rar as racio~aliza~es ~ue nos def~nd~m das motiva~es verdadei-
ras. 0 cora~ao tern razoes que a propna razao desconhece e sao es-
sas raz6es ocultas a consciencia que e necessario atingir para se
compreender e compreender os outros.

3.3.2 - 0 idea) da nAo-dependencia.

o encontro com a verdade e libertador. Verdade e liber-
ta~ao andam.de maos dadas. Qual a verdade de Edipo? Ter consu-
~ado 0 deseJo que 0 tabu proibia terminantemente. A verdade nos
libertara se conseguirmos superar a tenta~ao de Epido e ir alem do
complexo que leva seu nome.

Va~as vezes Freud declarou nos seus escritos que '0 com-
plexo de Edipo e a fonte de todas as neuroses'. 0 tabu do incesto
porem, nao exi~e .apenas. a proibi~ao de rela~6es sexuais com o~
m~mbros da propna familia, postula, tambem a renuncia a urn de-
set' fud . 'JO malS pro n 0, 0 de reedltar e perpetuar a rela~ao fusional
COmas figuras patemas.
. Tomar-se adulto para 0 homem implica sempre e necessa-

namente cortar 0 cordao umbilical psicol6gico que 0 alimenta e 0
pr?tege, ~as que igualmente 0 infantiliza e 0 toma dependente,
eXlge_aceltar .a castra~ao, assumir a experiencia angustiante da se-
para~ao e amscar-se na aventura da propria liberdade.
. Palavras de E. Fromm: "... 0 indivfduo deve romper os la~s
Ulcestuosos e tomar-se livre, se deseja ser humano.
t A fixa~ao aos pais representa a forma fundamental de inces-
0, sem ser, entretanto, a unica. No processo da evolu~iio social

Outras flXa~es aparecem. A tribo, a na~iio, a ra~a, 0 estado, a clas~



se social, partidos politicos e muitas outras inst~tui¢~ e organi-
za¢es podem ocupar 0 lugar da famflia; e ~ta. e a ongem. da na-
cionalidade e do racismo, que por sua vez, sao s~tom~ da mcapa-
cidade humana de viver livremente e de r~peltar a liberda~e do
semelhante. Pode-se dizer que 0 desenvolvtmento da humamdade
se faz do incesto para a liberdade" (26:n~6).

3.3.3 - 0 ideal do amor humano.

o 'libertar-se de ... ' e apenas urn aspecto da libert~~ao. Uma
liberta~ao mais plena aponta para outros aspectos, 0 libertar-se

, 'l·b rt 'para ... eo 1 e ar-se com. .. . . '1.
Tanto a longa tradi~ao humanista, quanto a pSlcan~ lSe con-

cordam que a caminhada da liberta~ao e ~m~ a .cap~cldade de
amor 0 quenao pode reduzir-se a uma mera g~mtahza~ao do dese-
jo'. "Sabe Deus - escreve Lacan - que obs~u~~ades pe~aneceI?,
numa pretensao como ? adv~~to ~a obJetl~d.ade gemtal: . .
(29:351). Uma er6tica pSlcanahtlca nao pode limltar-s~ ~o ,1D;e~o?o
de amor que Lacan, ironicamente, chama ?e .'amor medIco., higte-
ne do amor' para acentuar num sentido comlCOa denota~ao dessa
ideologia. (29:17). .".. . .

"Ama teu pr6ximo como a tl mesmo , dlZ 0 crlStlanlSmo.
Ora, se ha urn mandamento do amor e porq~e ama~ nao e algo de
espontaneo, de facil ou de facultativo. Acredl~amos, 1~9~nuamente;
que amar e facil; diffcil e ser amado. Na reahdade d~flCll~e~m~ e
amar com urn amor nao neur6tico. Na origem de m~ltos ~lStur?~Os
psiquicos esta nossa incapacidade d~ amar, e ~ terapia pSIc~nahtlca
nada mais e senao a tentativa de aJudar 0 chente a conqUlstar ou
reconquistar a sua capacidade de amar. •.

Estamos chegando ao fim de no~sa pa~estra. ~ ao sel ~e con-
segui passar para voces algumas das dlffi~nsoes de, ~berta~ao P~~-
sentes impHcita ou explicitamente na teona e na pratlca pSlcanahtl-

ca. Talvez tudo nao passe de mais .uma ,a~madilha.~e noss~
consciencia para ocultar os descomprmmssos etlcos, S?ClalSe poh-
ticos da pratica real da psicamilise entre n6s. Talvez seJa apenas urn
sonho, mas sonhar e preciso. S6 nos resta torc~r ql;l~0 sonho se
tome cada vez rnais cornunitiirio para que !- pSlcanallSe possa ser
efetivamente uma for~a hist6rica de liberta~ao.

Vamos retomar as ideias basicas desenvolvidas ate agora.
1<2 - 0 encontro com a psicanalise pode ser, inicialmente, pertur-

bador. Freud, junto com Marx e Nietzsche, e urn dos grandes
"meshes da suspeita" como os define P. Ricoeur, urn furador
de mascaras.

A descoberta do inconsciente psicanalitico representa 0
mais duro golpe a no",ao da consciencia e ao narcisismo humano.
Uma antropologia filos6fica do sujeito nao pode mais coincidir com
uma filosofia de consciencia, nem desconhecer as contribui¢es
que s6 a psicanalise pode oferecer.

Freud e urn mestre da suspeita, mas nao do ceticismo radi-
cal. 0 verdadeiro saber e possivel, alem da destrui~ao dos mitos an-
tigos e novos. A tarefa de se tomar homem e dificil, mas nao im-
possivel.

A consciencia e a liberdade nao sac urn dado e sim uma tare-

Onde havia Id, deve advir 0 Ego.
, Esta longa caminhada esta marcada por sucessos e derrotas.
E uma caminhada obrigat6ria, ao termino da qual a maioria alcan~a
o mundo adulto sem grandes prejufzos, enquanto outros podem se
perder na psicose, na loucura ou nos sintomas neur6ticos.

Esta hist6ria nao pode ser contada pelo bi6logo porque nao
e de biologia, nem peto historiador ou soci6logo ou antrop6logo,
visto que estes se ocupam do homem ja inserido na cultura e, por-
tanto, de algo que 0 pequeno animalhumano nao e mais. Esta tare-
fa e da psicanalise que tenta descrever a "longa marcha for~ada
9~e, de larvas de mamifero, transforina as crian~as humanas em su-
JeIto". (2:243)
22 - Vma nova antropologia inspirada na descoberta do incons-

ciente parece exigir tambem uma nova etica, nao mais alicer-
",ada sobre a consciencia e sim sobre 0 desejo.

Esta nova etica proposta pel a psicamllise nao parece apon-
tar para uma anarquia moral e polftica. Ao contrario constitui-se
urn forte apelo a consciencia dos homens para encarar a pr6pria
verda?e e se tomar sujeitos livres, nao dependentes, filhos dos
~~6pnos d~ej~s. e su!eitos capazes de amar. ,

- A pSlcanahse nao traz nenhum consolo aqueles que nela bus-
cam uma Weltanschauung. Apenas oferece uma dura verdade



e 0 desmascaramento das ilusoes (23:220). Mesmo assim, ou
precisaniente por isso, ela e portadora de uma mensagem de
otimismo quanta ao futuro dos homens. Se a n0'iao de cons-
ciencia que se tinha antes de Freud, apesar de suas falhas,
conseguiu realiza'ioes hist6ricas considenlveis nao e legftimo
esperar mais liberta'iao ainda?

"Nao se deve esquecer - nos diz 0 Abbagnano - que a partir
de Descartes, essa n0'iao serviu para introduzir duvidas, para im-
postar problemas, para suscitar oposi'iOes ou rebelioes a cren'ias ou
a sistemas de cren'ias estabelecidos institucionalrnente. 0 apelo a
consciencia serviu muito frequentemente para apresentar ideais ou
regras morais nao ainda aceitos pela moral corrente e todavia des-
tinados a supenl-Ia; para sustentar a insurrei'iao e a luta contra a
autoridade constitufda; para mostrar 0 carater incerto e problema-
tico de !Duitascren'ias e COnstfU'i0esmetaffsicas" (1:180).

E verdade que a psicanalise nao promete ["mito. Acredita,
porem, que urn dia "a vida se tomara toleravel para todos e a civili-
za'iaO nao mais sera opressiva para ninguem" (21:64).

"0 nosso deus 16gos talvez nao seja urn deus muito podero-
so, e podera ser capaz de efetuar apenas uma pequena parte do
que seus predecessores prometeram. Se tivermos de reconhecer is-
so, aceita-Io-emos corn resigna'iao. Nao sera por causa disso que
perderemos nosso interesse no mundo e na vida... " (21:69) Assim
escreve Freud no seu famoso livro '0 futuro de uma ilusao'. Estaria
ele nos oferecendo ern troca a ilusao de urn futuro?

Queremos acreditar que nao. De qualquer maneira, se nao
for uma irreverencia nossa aproxima'iao, tanto 0 deus de Freud (0
deus 16gos) quanta ,0 deus de Jesus de Nazare apontam para urn
unico e mesmo caminho verdadeiramente libertador: A VERDA-
DE VOS LIBERTARA. (Jo.8,32)
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