
"La psychanalise possroe aussi une echelle de
valeurs, mais elle ne vise qu'a etablir avec succes
en role de mediateurs entre les revendieations de
la vie pulsionelle (du ya) et celles du monde
exterieur, done entre Ie realites interieure et
exterieure".l

o que acontece quando se aproxima Etica filos6fica e
Psicamilise?De urn lado e presurnivel esperar urn curto-circuito
te6rico que provavelmente vai "queimar" urn dos dois discursos
ou, na melhor das hip6teses, urna aporia intransponivel que os
conserva a ambos, mas mantendo-os nurna radical
incomunicabilidade. Por outro, se 0 otimismo nao for excessivo,
e legitimo esperar u'm enriquecimento mutuo. Esse, porem,
somente e possivel ap6s superar 0 seguinte paradoxo: em quanto
ciencia, a Psicamilise nao se ocupa do mundo do "Sollen" e dos
valores. Privilegia 0 mundo dos fatos e, entre estes, 0

~et~rminismo do nosso psiquismo, parecendo desta maneira
mVlabilizarqualquer discurso etico de natureza filos6fica.

Contrariando urna longa tradic;ao filos6fica, cuja
reflexao etica se enraizou sempre na "reta razao", a Psicamilise
pa:e.ce resgatar 0 desejo humano, colocando-o no centro de sua
pratlca e de suas referencias te6ricas concernentes a moral e a
-------------
: ~f Vincenzo Di Matteo e doutorando em Filosofia na UFMG.
Galli un, S. Carta a Romain Rolland. In: Correspondance: 1873-1939.

rnard, 1960, p.429.



etica. Mas, 0 que se entende por Etica do desejo? A resposta a
essa pergunta exigiria urna analise do volurnoso corpus freudiano
e da imensa literatura psicanalitica posterior. Quem ja ensaiou
algumas reflexoes a respeito foi J. Lacan no seu Seminano
dedicado a Etica da Psicanalise e ao qual remetemos 0 leitor
interessado neste assunto especifico.2 Aqui me limitarei a analise
do discurso etico como ele se encontra nurna das obras mais
famosas do fundador da Psicanalise, 0 mal-estar na civiliza90o.3
Mas por que este texto?

Podemos apresentar pelo menos tres motivos. 0
primeiro se prende ao fate desta obra ser considerada classica na
literatura psicanalitica pela sua ousadia em abordar urn tema, 0

da cultura, aparentemente ta~ distante de suas origens clinicas. 0
segundo, assenta sobre a constata9ao de que no livro mencionado
reencontramos muitos dos conceitos que formam a constela9ao
conceitual da Etica filos6fica: origens da Etica4

, suas fun90eS5,
suas for9as motivadoras6, 0 conflito entre 0 bem e 0 mae, a
problematica da justi9a8, do sentimento de culpa9

, do amor ao
,. 10 da 'A' 111proxImo e consclencla mora . Sem contar com os outros

significantes de proveniencia etico-crista: Deusl2
, diabo,

2 LACAN, 1. 0 Seminario. Livro 7: a etica da psicamilise. Rio de Janeiro:
Zahar, 1988.
3 FREUD, S. 0 mal-estar na civiliza~ao. In Cinco li90es de psicaniJ/ise; A
histaria do movimento psicanalitico; 0 futuro de uma ilusiio; 0 mal-estar na
civiliza9iio; Esbo90 de psicanillise. Rio de Janeiro: Abril Cultural, 1978,
pp.131-194.
4 Ibidem, p.157; 177ss.
S Ibidem, p.192.
6 Ibidem, p.151.
7 Ibidem, p.175.
8 Ibidem, p.155.
9 Ibidem, p.176; 179;}82.
10 Ib'dI em p.160; 165.
11 Cft. ibidem, cap. VII e VIII.
12 Ib'dI em, p.173.

Vincenzo Di Matteo

tenta¥ao, pecado,13 abstinencia" p~nit~~cia,. castigo14
, reden¥aoI5

,

mandamento do amor ao proXimo . Fmalmente, 0 terceiro
motive decorre do fate de que 0 mal-estar nos permite situar
com mais c1areza 0 discurso etico freudiano no contexto da
tradi9ao etica do Ocidente. Esse mal-estar na civiliza9ao nao
seria, por acaso, 0 mal-estar da modemidade gerado pelo fracasso
da utopia iluminista?17 Sem ter a pretensao de urna analise tao
abrangente, me limitarei, nurn primeiro momento, pretendo
realizar uma leitura corrida do texto, rastreando e pontuando as
passagens onde Freud tematiza a problematica etica, apenas
preocupado em situar este discurso com a trama central do texto.
Deixarei para a segunda parte a tentativa de captar as
inquieta90es eticas de Freud, identificar os interlocutores eticos
de Freud e 0 lugar onde situar 0 seu discurso etico dentro da
tradi9ao. cult~ral do Ocidente. Finalmente, pergunto pelas
e~entuals novldades e contribui90es desse discurso para 0 debate
etlco contemporaneo.

1. 0 Discurso Etico no Mal-Estar

1.1 - Como ler 0 mal-estar na civiliza~ao?

h J: pergunta e procedente porque existem varias
caves de.leltura do texto em analise. Pode ser considerado como
urnta e~sallo .filos6fico, ou de psicanalise aplicada ou de
me PSICOogIa A ,. l' - ,. 'f: d . s vanas elturas saD posslvels e os argumentos a
avor e uma ou d t .dete . e ou ra mterpreta9ao nao parecem ser

rmmantes para dirimir as duvidas.

13 Ib'd1 em respect'
141b·d' 1Vamente p.174· 178' 186
IS 1 em, p.178. ' '"
16Ib~dem, p.186.
17IbIdem, p.165ss.

ROUANET, S. Dile . ..
S. Paulo: Companhi dmas da moral ilurntntsta. In NOV AES, A. (Org.) Etica.

a as Letras, 1992, p. 101.
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A linguagem e 0 estilo do texto, por exemplo, es~ao
mais proximos do "romantismo" do que do "cientismo". IndiclOs
intemos parecem justificar urna aproxima9ao do texto a urna
reflexao filosofica despretensiosa. Assim, por exemplo, Freud
privilegia 0 sentido comurn de certos termos basico~ de sua·
exposi9a018;pede desculpas mais de urna vez por nao,~lzer nada
de novo19;enfim, a propria natureza filosofica de vanos te~as
abordados: religia020, felicidade21, sentido da vida22, conflltos
eticos23.

De outro ponto de vista, 0 texto parece legitimar a
interpreta9ao de que estamos diante de urna aplicaf;a~ da
Psicanalise a Ultima das fronteiras que the restava conqUlstar.
Apos as investidas no mundo da arte, da religiao e da moral em
separado, urna analise sistematica do fenomeno .cul~al ~o seu
todo. Nesse sentido parecem orientar-se os4 dOiShistonadores
mais qualificados de Freud: E. Jones e P. Gai . .

Segundo Lacan, porem, 0 texto nao e urn ensalO
sociologico, mas urna "obra essencial, primeira ~~ c~~fJeensao
do pensamento freudiano e soma9ao de sua expe~encla . ~esse
mesmo sentido parece que deve ser colocada a mterpreta9ao de
Ricoeur segundo 0 qual, com a introdu9ao da pulsao de morte,
Freud nos pOdeoferecer urna 'teoria metacultural' ao "perceber 0
sentido da cultura como tarefa \mica, sob a qual se ordenam os

da 1"- ,,26fenomenos parciais da arte, da moral e re 19Iao... .

18FREUD, S. 0 mal-estar no civilizafiio. D.c., p.138; 139; 156.
19Ibidem,p.148; 156; 171; 178 (n.10).
20Ibidem, 145; 147.
21Ibidem, p.141.
22Ibidem, p.140ss.
23Ibidem, 155-156; 161ss. 169-170; 190. . .
24 Cfr., respectivamente, JONES, E. Vida e obra de SigmUnd Freud. Rio de
Janeiro: Zahar, 1970, p.704 e GAY, P. Freud: uma vida para 0 nosso tempo. S.
Paulo: Companhia das Letras, 1989, p.496.
25LACAN, 1. 0 Seminilrio. Livro 7. D.c., p.lS-16.
26RICDEUR, P. Da interpretafiio. Rio de Janeiro: Imago, 1979, p.217.

ApOSessa rapida apresentaf;ao das varias chaves de
leitura possiveis penso que nao seja imprescindivel urna
defini9ao previa, a fav~r de urn~ou.de outra, para entender 0 ~ue
Feud tern a nos dlzer. MalS lmportante, parece-me, e a
a~iculaf;ao deste discurso com a dinamica intema do texto.

1.2 - 0 Tema Etico na Dinamica Interna do Texto

o livro se comp5e de oito capitulos que recobrem
urnas 60 e poucas paginas. Nao e, portanto, muito grande, mas
consegue reunir urna serie de temas que parecem disputar entre si
a aten9ao do autor e do leitor. 0 proprio Freud, nurna carta a Lou
Andreas Salome, nos oferece urna lista: civiliza9ao, sentimento
de culpa, felicidade e outras. 'coisas elevadas,27. Entre estas
Ultimas certamente encontra-se a religiao e, naturalmente, a
Etica. Mas qual e 0 fio de Ariadne para se orientar nesse labirinto
de temas? Ap6s nos ter conduzido por "regioes asperas" e
"desconfortaveis detours', encontra-se no ultimo capitulo quando
finalmente.Freud nos diz onde nos queria levar: "minha inten9ao
~era] de representar 0 sentimento de culpa como 0 mais
Importante problema no desenvolvimento da civiliza9ao, e de
demonstrar que 0 pref;o que pagamos por nosso avan90 em
~ermo~ de civilizaf;ao e uma perda de felicidade pela
mtensIficaf;aodo sentimento de culpa,,28.

Tendo presente esse fio condutor e possivel agora
compreender como ' .

A • os vanos temas se arrumam num todo
or?an~co e, especificamente, como 0 tema etico e articulado
pnmelro com Eros e depois com Tanatos.

27Cfr. FREUD S -
28FREUD SO' Correspondance: 1873-1939. Gallirnard, 1960, p.424.

, . mal-estar na civilizafiio. D.c., p.185.



1.2.2 - 0 Discurso Etico numa Er6tica da Existencia e
da Cultura

o livro se abre retomando 0 tema central de 0 futuro
de uma ilusiio: a religiao. Mas 0 que ela teria a ver com 0 mal-
estar? A resposta a encontramos no cap. II,quando 0 autor passa
a descrever a 'dureza da vida e a triplice fonte de sofrimento para

h d I - .. 29o omem: nosso corpo, moo 0 extemo e re a~oes socIalS .
Para se defender do sofrimento, 0 ser humano

inventou varias "tecnicas" ou "artes de viver". Entre elas, a
religiao. Esta, porem, e questionada por apresentar-se como
detentora do sentido da existencia30 e por "restringir esse jogo de
escolha e adapta~ao, desde que impae igualmente a todos 0 seu
proprio caminho para a aquisi~ao da felicidade e da prote~ao
contra 0 sofriment031. 0 ideal para Freud e diversificar as
tecnicas de viver, privilegiando uma erotica, uma estetica e uma
pragmatica da existencia sobre uma saida mistica, neurotica ou
uma psicotica32. .

No cap. III retoma a pergunta pelas razoes da
dificuldade para 0 homem ser feliz. Uma retem sua aten~ao: " ... 0
que chamamos de nossa civiliza~ao e em grande parte
responsavel pOT nossa desgra~a33. Mas em que sentido 0
sofrimento decorrente de nossas rela~Oes sociais parece ter a
mesma necessidade do sofrimento que se origina do moodo
extemo e do nosso corpo?

E precisamente neste momento, em que descreve as
caracteristicas e as exigencias da civiliza~ao, que 0 tema etico se
anoocia. Entre as exigencias da cultura - tais como beleza,
limpeza, ordem - Freud coloca a estima e 0 incentivo aos

29 Ib'd1 em, p.141.
30 Ib'd1 em, p.140.
31 Ib'd1 em, p.147.
32 Ib'd1 em, p.142-147.
33 Ib'd1 em, p.148.

fenomenos superiores da cultura - religiao, filosofia, arte, ciencia
_ e finalmente, 0 que se poderia chamar de "ideais do homem,
su~s ideias a respeito de uma possivel perfei~ao dos individuos,
dos povos, ou da humanidade como um to.d~,. e,,~: ex~gencias
estabelecidas como fundamento nessas ldelas . Ja neste
primeiro momento Freud nao perde a oportunidade de lembrar
que a genese desses fenomenos ditos superiores se radica numa
necessidade humana e que, portanto, como as demais atividades
humanas, sao filhas da utilidade e do prazer.

Uma outra exigencia da civiliza~ao, alias a primeira,
e a da justi~a. A civiliza~ao nasce exatamente no momenta em
que a lei do mais forte e substituida pela lei da maioria. 0 direito
da for~a bruta cede lugar a for~a do direito cultural.
Surpreendentemente, porem, Freud conclui seu raciocinio
afirmando que "isso nao acarreta nada quanta ao valor etico de
tallei,,35. 0 que ele quis dizer com isso?

o saIto que 0 homem deu da lei natural da for~a bruta
para a lei da ordem da cultura, nao eliminou 0 desejo de
liberdade por parte dos individuos. "Urn dos problemas que
incide sobre 0 destino da humanidade e 0 de saber se tal
acomoda~ao pode ser alcan~ada por meio de alguma forma
especifica de civiliza~ao ou se esse conflito e irreconciliavel,,36.
Quais seriam os sacrificios que a "frustra~ao cultural,,3? imp5e a
seus.membros para a continua~ao da civiliza~ao? No cap. IV sao
anal.lsadas as restri~oes quanta a sexualidade humana: proibi~ao
do m~esto e da sexualidade polimorfa; restri~oes ate para a
se~~hdade ~enital heterossexual; transforma~ao da pulsao
erotica em amlzade pela inibi~ao de sua finalidade sexual.

Ate esse capitulo, a resposta a pergunta sobre 0 mal-
estar parece repousar numa problematica erotica. 0 conflito

34 Ib'd
35 1 em,p.154.
36 Ibidem, p.155.
37 Ibidem, p.156.

Ibidem, p.157.



basicamente se da entre as exigencias culturais que retiram da
pulsao erotica as energias necessanas para manter cimentada a
comunidade hurnana nurn certo amor libidinal e a reivindica~ao
por parte dos individuos - a bem da verdade mais das mulheres
do que dos homens - a urn amor exclusivo. E so no cap. V que se
anuncia a contradi~ao basica entre individuo e civilizayao e que
parece irredutivel a qualquer conciliayao.

1.2.3 - 0 Discurso Etico no Horizonte da Pulsao de
Morte

Urn mandamento impossivel de ser curnprido e
injusto se 0 for, chama a atenyao de Freud: amaras teu proximo
como a ti mesmo. Na realidade, as objeyoes a esse mandamento
ja se anunciam no capitulo anterior, quando Freud questiona 0

amor universal pela hurnanidade como expressao do mais alto
nivel etico que 0 homem pode alcanyar38. Elas sao
fundamentalmente de duas ordens: urnaSmais narcisicas, outras
mais relacionadas com a justiya39.

Amar a todo mundo, nos diz Freud, e desvalorizar
algo que nao se deve jogar fora sem reflexao, 0 outro devera
merecer este amor ou por ser semelhante a nos e nos amar nele
ou por ser "Superiore assim amar nele nosso eu ideal. Amar a urn
estranho nao e apenas dificil; mas injusto, visto que
desvalorizaria 0 amor concedido aos mais intimos, Alem do mais,
em geral, 0 outro e indigno do nosso amor porque se ele pudesse
nao hesitaria em levar vantagem e nos prejudicar. Qual seria,
portanto "0 sentido de urn preceito enunciado com tanta
solenidade, se seu curnprimento nao pode ser recomendado como
razoavel?,,40.

38 Ib'dI em, p.160.
39 Ib'dI em, p.165.
40 Ibidem, p.165-166.

o elemento de verdade e que os homens 'nao sao
. turas gentis', mas possuidoras de uma carga de agressividade

cna I" due a civilizayao deve neutra lzar por melO esta forma psiquica
~ativa de amor ao proximo, A imica agressividade permitida e a
que Freud chama de "narcisismo das pequenas diferenyas" e que
cimenta a coesao de urn grupo ao preyo de encontrar urn bode
expiatorio sobre 0 qual descarregar a propria agressividade, seja
este 0 judeu, 0 burgues, urna minoria ou qualquer outro grupo
, . di~ t 41etmco leren e,

Agora podemos compreender porque e dificil ser
feliz. Os sacrificios exigidos pela civilizayao nao se restringem Ii
sexualidade, mas se estendem Ii agressividade, E no cap. VI que
Freud, finalmente, nos diz porque nossa pretensao Ii felicidade
dentro da cultura esta irremediavelmente ameayada. Ha urna
pulsao original e auto-subsistente42, urna "inata inclinayao
humana para a 'ruindade, a agressividade e a destrutividade, e
tambem para a crueldade,,43.0 nome mitico de Tanatos foi
escolhido para indicar essa pulsao que rivaliza com a de Eros
nurna verdadeira "batalha de gigantes,,44.

Chegamos, assim, ao cap. VII, urn capitulo chave
porque 0 discurso etico se torna explicito, mesmo que sempre
sustentado pelo discurso psicanalitico. E explicado qual e 0

mecanismo encontrado pela cultura para "inibir" ou "tornar
inoc~", ou "se livTar"da agressividade; e dada a definiyao do
sentlme~to de culpa; descreve-se sua genese e suas expressoes4S;

sao anahsados alguns paradoxos existentes no campo da etica
"tao cheio de problemas,,46. '

41 Ib'dI em, p.169
42 .
43 Ibidem, p.175.
44 Ibidem, P.l73.
45 Ibidem, p.l7S.
46 Ibidem, P.l76

Ibidem, P.178:



o sentimento de culpa ou 'ansiedade social' so e
possivel se admitirmos a existencia de urna consciencia previa
que sabe 0 que e bem (a fazer-se) e mal (a evitar-se). Ora, e ponto
pacifico para Freud que "podemos rejeitar a existencia de urna
capacidade original, por assim dizer, natural de distinguir 0 bem
do mal,,47.0 que e considerado mal nao 0 e necessariamente para
o Ego. Ao contnirio, as vezes the parece algo desejavel e
prazeroso. De onde vem, entao, essa "influencia estranha" que
vai determinar 0 bem e 0 mal? Para Freud ela tern dois nomes:
desamparo infantil e anseio pelo pai. Em outras palavras, os
motivos que nos levarn a submissao a esta influencia estranha sao
a dependencia infantil e 0 conseql1enteinedo de perder 0 amor e
a prote~ao do pai. Nesta otica "mau e tudo aquilo que, com a
perda do arnor nos faz sentir amea~ados,,48.

lnicialmente, portanto, renunciamos a satisfa~ao
pulsional por medo de perder 0 amor de urna autoridade extema,
sem que isso implique em sentimento de culpa. E so com a
introje~ao da autoridade extema (forma~ao do superego) que,
mesmo renunciando a satisfa~ao do desejo, pagaremos este pre~o
pelo simples fato de termos desejado. 0 herdeiro do "olho de
Deus", 0 superego, alem de vigiar, censurar, punir, e tambem
onisciente, "nada pode ser escondido do superego, sequer os
pensamentos49. De nada adianta a virtude, porque nao sera
automaticamente recompensada com a certeza do amor. Assim, a
infelicidade extema infantil, pela perda do amor ou por medo do
castigo de urna autoridade extema, se transforma nurna
permanente infelicidade intema por urn sentimento de culpa.
Sempre culpados, ou por causa da satisfa~ao do desejo ou apesar
de sua renUncia.

47 Ib'd1 em, p.l77.
48 Ib'd1 em, p.l77.
49 Ib'd1 em, p.l77.

1.2.5 - Os ParadoxoS Eticos

Talvez a dinamica do superego possa ajudar a
explicar e compreender alguns paradoxos etico~. Por que, quanto
mais santas, mais pecadoras as pessoas se conslderam? Por que a
ma-sorte e percebida como uma es¢cie de castigo? Por que uma
crian~a, educada sem muito rigor, mesmo assim desenvolve urn
superego rigido?

Quanto ao primeiro paradoxo sua compreensao se
evidencia se prestarmos aten~ao ao fato de que quanto mais
alguem renuncia a tenta~ao (nao satisfaz 0 desejo), tanto mais a
frustra~ao das pulsoes e geradora de novas tenta~oes (desejos).
Considerando-se 0 fato de que para 0 superego a simples
intencionalidade e ja pecaminosa, so resta ao Ego aglientar a
ferocidade do superego que se expressa pelo sentimento de culpa.
Parafraseando Nelson Rodrigues poderiarnos dizer: "Todo desejo
sera castigado".

Com rela~ao ao segundo paradoxo, a sua
compreensao reside no fato de que 0 Ego, diante de urn
InfortUnio que se abate sobre 0 individuo, nao se sente mais
amado por esse poder misterioso do Destino muitas vezes
identificado com a Vontade de Deus. Busca, entffo, sua alma, a
reconhece .pecadora e merecedora de castig050.

A Enfim, 0 terceiro paradoxo nos obriga a questionar a
g:nes; da consciencia moral e de sua rigidez. Essa, por exemplo,
nao ~ sempre, necessariamente e diretamente proporcional a
sever~dadecom a qual a figura parentallidou com a agressividade
da cnanya Tudo indic " I' ~, . a que a pnmelra exp lca~ao - que Freud
denomma de genetica ou historica - nao da conta do fenomeno.
Uma se~da hip6tese e levantada. A severidade do nosso
SUI perre

b
g?representa antes nossa propria agressividade para com

e e 0 ~eto ou figur d 51a e nossas frustra~oes pulsionais]" . De
50 Ib'd1 em, p.178
51 .

Ibidem, p.181.



modo que se deve conduir que "na formayao do superego e no
surgimento da consciencia, fatores constitucionais inatos e
influencias do ambiente real atuam de forma combinada,,52.

No final do capitulo, Freud articula 0 sentimento de
culpa do individuo na perspectiva filogenetica do assassinato do
pai primitivo. Na origem, a agressividade foi consurnada. No
complexo de Edipo permanece apenas no desejo. Mesmo assim,
ha urn igual sentimento de culpa. Por que?

Na realidade, 0 "remorso" dos filhos que
assassinaram 0 pai da horda nao implica urna existencia previa da
consciencia. Ele e a expressao da "ambivalencia primordial de
sentimentos para com 0 pai. Seus filhos 0 odiavam, mas tambem
o amavam. Depois que 0 6dio foi satisfeito pelo ato de agressao,
o amor veio para 0 primeiro plano, no remorso dos filhos pelo
ato".530 que se teria dado na origem se repetiria nas intenyoes
individuais dentro da triade edipica. Se todos estamos
condenados a culpa, e porque ela e expressao tanto de urn
assassinato, quanto do simples conflito amor-6di0. Se, enfim,
considerarmos a civilizayao como urna grande familia, cujos pais
sao Eros e Ananke, aquela s6 podera subsistir e progredir a custa
de "urn crescente fortalecimento do sentido de culpa,,54.

E verdadeiramente surpreendente a insistencia sobre
o tema da culpa. E anunciado e explicado no comeyOdo cap. VII,
"abordado de outro angulo", "ao risco de me repetir" - diz Freud
logo mais adiante55- e novamente e retomado no cap. VIII onde,
alem de confessar que 0 espayo significativo dado ao sentimento
de culpa respondia de fato ao que ele se propunha, isso e mostrar

52 Ibidem, p. 181.
53 Ibidem, p.183.
54 Ib'd1 em, p.l83.
55 Ibidem, p.l80.

que ele e "0 mais importante problema no desenvolvimento da
civilizayao,,56,0 confronta com outros termos correlacionados:
superego, consciencia, necessidade de puniyao, remors057.

Chega-se, assim, ao final do cap. VIII onde Freud
procede a urna analise da luta de Eros com a pulsao de morte, nos
tres niveis do biol6gico, do psicol6gico e do cultural.

De urn ponto de vista etico nao podemos deixar de
registrar urna especie de etica egoista de felicidade que parece
presidir 0 processo do desenvolvimento do individuo e de uma
etica altruistica que domina 0 processo civilizat6rio. Para esse
ultimo, 0 que importa e a criayao e a manutenyao da unidade dos
seres hurnanos. A felicidade dos individuos permanece em
se~~o ~lano. Nao esta descartada a possibilidade de uma certa
~o~cI.ha9a? entre 0 que poderiamos chamar de etica
mdlVlduahstada felicidade e de etica comunitaria da necessidade
- c~nforme a bonita metafora do planeta que possui urn
m?vI~ento de rotayao sobre si mesmo e em tomo do astro
pnn~l~al - porque esse conflito ocorre dentro de uma economia
~a ~I~ldomais voltada para 0 Ego ou para os objetos.58Como 0
:~dl:lduO p?de chegar a urn certo equilibrio, tambem pode se

pe ar que ISSOvenha acontecer no futuro com a civiliza('aoAs . ~ . y ,

. . eXlgenclas quanto ao relacionamento que deveeXIstIrentre os horn ~ ,
respeito ' h' ens sa~ agrupadas sob 0 nome de Etica e diz
consl'd daoque a de mals doloroso na civilizayao' e pode serera a como um 't· ~ . ,
harm . a entatIva terapeutIca de conseguir umaorna que ate
conseguiu.59 0 agora nenhuma out~a atividade cultural

problema surge a partIr da rigidez e das

56 Ib'd
57 1 em, p.l85.
58 Ibidem, p.187.
59 Ibidem, p.190.

Ibidem, p.191.
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exigencias exageradas do superego cultural. "Old - nos relembra
Freud - nao pode ser controlado alem de--eertoslimites. Caso se
exija mais de um homem, produzir-se-a nele uma revolta ou uma
neurose ou ele se tornara infeliz',6o.

Entao, qual seria a Etica de que Freud e partidlirio?
Ele nos apresenta tres eticas. A primeira, que ele chama de
'natural', exigiria 0 cumprimento das exigencias do superego
cultural que nos recompensaria com a satisfa~ao narcisica de nos
sentirmos melhores do que os outros. A segunda, a etica religiosa,
nos promete uma recompensa futura. A etica, porem, na qual
Freud acredita e a que exige uma recompensa da virtude aqui na
terra. Nesse sentido, emenda, "uma mudan~a real nas rela~oes
dos seres humanos com a propriedade seria de muito mais ajuda
do que quaisquer ordens eticas,,61.

Estaria Freud esbo~ando alguma proposta
revolucionaria? Nao. Decididamente ele nao e um profeta: "...
nao tenho coragem de me erguer diante de meus semelhantes
como um profeta: curvo-me a sua censura de que nao lhes posso
oferecer consolo algum, pois, no fundo, e isso que todos estao
exigindo, e os mais arrebatados revolucionarios nao menos. . t ,,62apaixonadamente do que os mals VirtuOSOScren es

Ate aqui escutamos 0 disc~soetico freudiano assim
como se materializou no texto escrito do Mal-estar. Mas 0 que
podemos ler nas entrelinhas? Quais as interroga~oes e as
inquieta~oes eticas do homem e do pensador Freud? Com quem
parece estar dialogando ou polemizando? 0 que ele traz de novo

60 Como exemplo des sa exigencia descabida, Freud cita 0 mandamento do amor

ao proximo, "impossivel" de ser cumprido. Ibidem, p.192.
61 Ibidem, p.192.
62 Ibidem, p.193-194.

para a etica filos6fica? Onde situar 0 seu discurso na tradi~ao,
etica do ocidente?

A resposta a estas questoes serao apenas esbo~adas,
mas sempre a partir do que 0 texto freudiano parece legitimar.
Nesse sentido penso de nao estar,longe da verdade ao afirmar que
o acerto de contas e com a Etica filos6fica, aristotelica em
particular, e a Etica religiosa de inspira~ao crista.

2.1 - 0 Acerto de Contas com a Etica Aristotelica

Para Lacan, e impossivel avan~ar nas questoes
colocadas pela etica psicanalitica sem uma referencia a Critica
da Raziio Pura de Kant63.Nao sera, porem, a etica deonto16gica
que aqui vai ser convocada. Kant foi citado apenas para mostrar
que 0 dialogo ou a polemica de Freud nao se restringe a
Arist6teles, apesar desse contracenar com 0 discurso etico
freudiano, mesmo sem nunca ser citado explicitamente.

A obra de Arist6teles e um marco decisivo e fundante
de toda reflexao etiea do Ocidente. Estudos relativamente
recent~s permitem situar sua reflexao dentro do percurso
e.vo~utlvo de suas teorias e compreender melhor certas
hmlta~Oes.64

Uma leitura baseada tanto numa analise hist6rica
quanto numa 'I' .. . . ana Ise mterna da obra permite identificar com
faclhdade a Ideoloo1a que pe fl - ,. 0 .

d h to· rpassa sua re exao etlca. que mals
po e e oear noss 'b'I'da sensl I lade moderna e democratica e uma
cte~ defesa de desigualdades sociais que vao do mundo familiar
a e 0 mundo 1". "po ItIeo. supenondade dos pais com rela~ao aos

63LACAN ...
64 CfT. JAE~~ Semman~. Dvro 7. a.c., p.92.
intelectual. Me~ ~ Anstoteles: bases para la historia de su dessarrolho

co. undo de Cultura Economica, 1946.



filhos, dos maridos com rela9ao as esposas, dos senhores co
rela9ao aos escravos. Mais do que isso, porem, 0 que '
inaceiUivele sua visao aristocnitica da realiza9ao hurnana, a qual
s6 pode encontrar sua expressao plena num grupo restrito d
pessoas , reis, aristocratas, os fil6sofos e os homens magnanimos.
Se a felicidade s6 e possivel atraves de urna conduta que se paut
pela reta razao e a felicidade perfeita e filha de uma atividade
contemplativa, mais excelente do que a ativa (trabalho) , dai
resulta que automaticamente dela estao excluidos os escravos e
grande massa dos nao intelectuais, incluindo crian9as e mulheres.
Se todos tern acesso aos prazeres corporais, inclusive 0 escravo, 0

da felicidade e urn priviIegio de poucos, isso e dos que exercem
cultivam sua razao e entre eles 0 fil6sofo sera presumivelmente 0

. 'd 65mais feliz dos homens e 0 malScaro aos euses.
A sociedade escravocrata parece corresponder urn

psicologia escravocrata quanto as rela90es que govemam a raza
e 0 desejo. 0 mundo dos desejos nao e banido do horizont
hurnano. Os desejos que aceitarem 0 imperio da razao serao
assumidos e terao cidadania no mundo propriamente humano que
e 0 mundo etico. Ha, porem, urn grupo de desejos que nao sa
reconhecidos como hurnanos, permanecem ao nivel da
bestialidade e nao conseguem ultrapassar 0 limiar da esfera etica.

2.1.2 - De uma Felicidade para
Infelicidade para Todos

Freud partilha com Arist6teles a convic9ao de que e
felicidade que 0 homem busca no seu agir. Enquanto, porem, n
fil6sofo grego a felicidade parece encontrar-se ao alcance d
homem livre e magnanimo, na ordem natural do prazer, na esfer
psicol6gica da amizade e no mundo da polis, para Freud na

- sta inscrita na ordem da "cria9ao", mas tanto 0somente nao e _ 66 d
como 0 microcosmo Ihe se opoem Acossa 0 pormacrocosmo . . .

nk fi trado na sua sexuahdade e na sua agresslvldade pelaAna e, rus ,
u1 deus de pr6tese que 0 homem se tomou e urn deus

c tura,o .. dad Ari' I d
• Co I' 67 A uma felicidade ehtlza. e stote es, correspon e,mle lZ. . da . , I

F d uma 1·nfelicidade democratlza e mtranspomve .em reu ,

Ao focalizar sua pesquisa no submundo dos desejos, a
Psicanalise se apresenta com urn discurso inovador. A novidade
nao consiste apenas em privilegiar 0 desejo na sua investiga9ao,
nem de ter reconhecido que todos os desejos sao hurnanos. Neste
sentido a famosa frase de Terencio de que nada do que e hurnano
lhe e estranho, e a prova mais evidente que nao cabe a psicanalise
esta prioridade. 0 que e especifico da psicanalise e a tese da
existencia de desejosinconscientes que se impoem ao individuo a
sua revelia. 0 fato fundamental e que nao ha Bern Supremo na
etica freudiana, 0 bem supremo do desejo e severamente
proibido, e urn tabu,. 0 do incesto e nao ha outro bem supremo
que possa apaziguar a libido, mesmo alcan9ando a sua maior e
melhor expressao na sexualidade heterogenital.

A outra pulsao, a da agressividade deve ser
neutralizada para fins culturais acarretando uma tirania do, .

superego que pode levar 0 sentimento de culpa a niveis
insup<?rtaveis.Tudo isso remete a este paradoxo: os prazeres
bestlals devem ser incorporados ao mundo hurnano e, portanto,
ao mundo etico, mas sua satisfa9ao deve ser interditada. Mesmo
~ue . ~s int.erditos culturais sejam transgredidos, ha uma
mfehcldade mtransponivel inerente a pr6pria pulsao.

66 FREUD S . . ,
67 !b'd ,. 0 mal-estar na clvl!lzari'io 0 c P 141lem,p.152. •. ... , ..


