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Resumo. 0 artigo pretende rastrear, no epistolario de Freud e
em textos significativos de sua obra, as considera<;:oes sobre 0
complexo fenomeno moral; assinalar as inflexoes desse
discurso etico que, fundamentalmente, correspond em as
varias reformula<;:oes de sua metapsicologia; finalizar com
algumas conclusoes que os textos analisados podem
legitimar.
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Abstract. The article intends to track, In Freud's
correspondence
and significative
texts of his work,
considerations about the complex moral phenomenon; sign
up the inflexions of this ethic speech which, fundamentally,
corresponds
to the various
reformulations
of his
metapsychology; finalize with some conclusions that the
analyzed texts may legitimate.
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o titulo no plural se justifica por duas razoes
fundamentais. A primeira nos remete ao pluralismo de
discursos eticos que circulam nas varias psicanalises que
surgiram a partir do freudismo. A segunda decorre do fato
que e possivel assinalar algumas inflexoes no proprio

Discursos Eticos das Psicanalises

Nao falta a Freud uma preocupayao com a
problematica 6tica. Ela flui naturalmente na medida em que a
psicanalise e ao mesmo tempo urn metodo de investigayao do
inconsciente, uma teoria e uma t6cnica de cura (FREUD,
1923, p. 287). Nao e de estranhar, portanto, se tanto no
proprio discurso freudiano, como naquele de seus seguidores
se encontram inurneras alusoes e ate urn conjunto de
reflexoes bastante articulado em tomo da questao da 6tica da
psicanalise, como por exemplo, 0 Seminario VII de Lacan
(1988), sem falar das obras - algumas classicas - do fundador
(FREUD, 1908; 1912-13; 1915; 1921; 1930; 1933b). Enfim,
nao devemos
subestimar
uma expressiva
produyao

bibliognifica sobre 0 tern a entre psicanalistas e estudiosos
brasileiros da psicamilise (COSTA, 1988, 1995 a, 1995b,
2004; FERRAZ, 1995; FRAN<;A, 1996, 1997; GARCIAROZA, 1990; GOLDENBERG, 1994; JUNQUEIRA , 2005;
KATZ, 1984; RINALDI, 1996; KEHL, 2002).
No decorrer do s6culo XX, nao faltaram tentativas de
aplicar a area 6tica as descobertas freudianas: a existencia da
motivayao inconsciente; a necessidade do conhecimento da
estrutura do carater de uma pessoa para uma melhor
avaliayao 6tica de suas pretensas virtudes ou vicios; 0
relativismo da consciencia moral; 0 desmascara mento das
racionalizayoes de desejos inconscientes presentes em val ores
tidos como validos, objetivos, etemos, acima de qualquer
suspeita.
Reflexoes mais abrangentes sobre 0 problema moral
em Freud
se encontram
especialmente,
mas nao
exclusivamente (Cf. HARTMAN, 1960; PLE, 1969; RIEFF,
1960; RORTY, 1986; WALLWORK, 1994) nos pensadores
da Escola de Frankfurt como decorrencia da teoria critica da
cultura. Entre eles destaco dois autores, Fromm (1966; 1980;
sid) e Marcuse (1981), os quais retomam, de uma maneira
mais explfcita e significativa, 0 discurso Mico de Freud na sua
articulayao com 0 mundo da cultura, ao mesmo tempo em
que, cada urn a sua maneira, tenta ir al6m do pessimismo
freudiano, apontando para novas Eticas.
A razao que nos leva e retomar esse confronto entre
os discursos 6ticos da filosofia e os da psicanalise 6 0 novo
quadro cultural em que ele se dani. Ja Marcuse apontava para
urn envelhecimento da psicanalise freudiana. Mesmo assim,
julgo necessario ou pelo menos conveniente voltarmos aos
mitos tragicos de Edipo, Narciso, Eros, Ananke e Thanatos,
assimilar este saber tragi co da psicanalise "para se atingir 0
limiar de uma nova Etica, que renunciariamos a derivar da
2,bra de Freud por uma inferencia imediata, mas que seria
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discurso etico freudiano e que correspond em as varias
reformulayoes de sua metapsicologia.
"Se sempre voltamos a Freud - escreve Lacan (1988,
p.51) - e porque ele partiu de uma intuiyao inicial, central,
que 6 de ordem 6tica". E essa problemMica que pretendo
rastrear em alguns textos mais significativos da obra
freudiana e assinalar as soluyoes propostas. Apos uma breve
revisao da bibliografia existente sobre 0 assunto e rapida
explicitayao dos termos-chaves, procedo a reconstruyao
genetica dos discursos 6ticos de Freud. Preferimos , porem ,
uma
abordagem
sincronica
dos
textos
freudianos
relacionados com 0 discurso metapsicologico, clinico e
cultural. A razao reside no fato de que se e possivel distinguir
os tres discursos, dificil e separa-los, visto que eles se
interpenetram e se realimentam reciprocamente a ponto de
qualquer remanejamento
na base do edificio teorico
psicanalftico exigir urn rearranjo no cume, isso 6, no
fenomeno da cultura em geral e da 6tica em particular.
I. Etica
bib Iiognifica

e Psicamllise

Freudiana:

uma
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longamente preparada pela instruyao fundamentalmente nao
etica da psicamilise" (RICOEUR, 1978. p. 136).
o fundador da Psicanalise, de fato, nao se ergueu
como urn profeta para consolar e guiar corayoes e mentes. A
despeito do pessimismo que the e atribuido, porem, nunca
perdeu sua paixao pela verdade, a crenya na razao representada pelo que chama de 'nosso deus Logos'
(FREUD, 1927, p.69) -, a convicyao na funyao terapeutica da
etica para minorar as contradiyoes culturais (FREUD, 1930,
p.167). Paixao e crenyas indispensaveis tambem para nos
situados no limiar de urn novo contexto cultural marcado pelo
desencanto com 0 racionalismo otimista da ilustrayao, pelo
luto decorrente da morte da utopia igualitaria, pela forte
ambivalencia diante do fenomeno da globalizayao.
Antes de urn confronto direto com 0 texto freudiano, e
conveniente explicitar alguns termos chaves, os quais na sua
ambigliidade apontam para problemas nao apenas complexos,
mas, em parte, aporeticos.

vida boa e justa, tanto para os individuos como para a
comunidade em seu todo. Todavia, se admitirmos que a
palavra etica evoca a necessidade humana da Lei, de recriar
no mundo da cultura uma regularidade instituida para
viabilizar a convivencia humana, sem que isso implique ser
fiadora dos codigos morais que se cristalizam numa
determinada comunidade historica, entao poderiamos falar de
uma psicanalise freudiana que se coloca certamente do lado
do desejo, mas nao contra a Lei, de uma psicanalise que
critica 0 moralismo, mas nao a Etica ou pelo menos uma
certa concepyao de Etica, como aparece claramente em 0
mal-estar na civilizar;iio. (FREUD, 1930, p.167-168).

II. As palavras e as coisas: uma explicitac;ao dos
termos chaves
Etica ou Moral?
E dificil encontrar urn consenso entre os proprios
especialistas sobre 0 referente a que remetem essas duas
palavras, uma de origem grega (ethos) e outra latina (mos).
Freud nao chega em seus escritos a tematizar uma eventual
diferenyas entre os dois termos. Talvez, pragmaticamente,
assim como ele procedeu, em sua epoca, com os termos
civilizayao e cultura (FREUD, 1927, p.16), pudessemos
menosprezar as diferenyas semanticas e tomar os dois termos
como sinonimos. De fato, tanto a palavra etica, quanta 0
termo moral dizem respeito as tentativas historicas - sempre
precarias e provisorias - que as varias culturas empreendem
para regular especialmente as relayoes sociais, visando uma
86
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Etica da psicamilise?
Essa expressao e pelo menos problematica, se nao
ambigua. Ao situar sua invenyao no terreno das ciencias da
natureza, a psicanalise somente podera se ocupar do mundo
do '6'; nao 0 do 'dever ser' onde se inscrevem os varios
discursos eticos do Ocidente. Esses, de fato, nao se limitaram
a descrever e explicar 0 fenomeno moral, mas em nome de
urn Absoluto ou sombra de absoluto e de uma determinada
compreensao da 'natureza' humana apontaram para urn
'mundo outro' pessoal e comunitario a ser construido e
instituido. Se 0 homem deve, e porque pode. Se pode, e
porque e livre. Ora a psicanalise, ao acentuar 0 determinismo
do Inconsciente sobre a Consciencia, do Id e do Superego
sobre 0 Eu e ao considerar tambem esse tl1timo em boa parte
inconsciente, parece minar os pilares da liberdade e da
consciencia sobre os quais assentava a teoria e a pratica etica
do Ocidente.
Por outro lado e surpreendentemente por certos
aspectos, Freud nos responsabiliza pela escolha de nossas
neuroses (FREUD, 1913) e ate por nossos sonhos (FREUD,
1925), estigmatiza a neurose de 'covardia moral' por nao se
Perspectiva Filosofica - Vol. 1- 11°25 - jal1eiro-jullho/2006
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ter coragem de assumir e administrar seus pr6prios desejos de
uma maneira mais satisfat6ria.
Ao mesmo tempo, sendo a psicamilise nao apenas
uma teoria, mas tambem uma pnitica clinico-social e legitimo
se falar de uma Etica da Psicamilise para defender a profissao
de psicanalista de concorrentes despreparados e desonestos
e/ou para defender os clientes de eventuais abusos por parte
do analista
facilitados
pela assimetria
da relayao
transferencial.
A expressao tambem po de insinuar que a psicamilise
tanto na sua teoria quanta na sua pnitica clinica e portadora,
se nao de uma nova etica, pelo menos de urn discurso criticodescontrutivo com relayao a certas crenyas religiosas,
filos6ficas ou populares sobre as quais assentava a moral
ocidental. Indiretamente, pelo menos, seria ate possivel
inferir urn discurso construtivo e propositivo, aparentemente
menos exigente moralmente, mas mais honesto na medida em
que leva a serio as verdades que a psicamilise ofereceu a
nossa cultura para repensar sua moralidade (ou imoralidade).
Enfim, mesmo que Freud repita inumeras vezes que a
psicamilise nao e uma Weltanschauung, (FREUD, 1933,
p.193 ss.) ou que e compativel com qualquer uma (Carta a
Putnam de 8.7.1915), que nao possui uma utopia, nem
alimenta a ilusao da felicidade, a expressao 'Etica da
psicanalise' tambem po de ser justificada a partir do fato
social que houve e hi por parte de muitos uma verdadeira e
trip lice demanda que the e dirigida . Junto com a demanda
explicativa te6rica - que veio ocupar 0 lugar das anti gas
religioes e de certas filosofias da existencia -, e com aquela
terapeutico-consoladora para aliviar a dor, a angustia e a
responsabilidade de existir, ha claramente uma demanda etica
para responder as duas classicas perguntas da etica filos6fica:
Como devo viver? 0 que devo fazer? Mais especificamente,

o que fazer com os nossos desejos de vida e de morte diante
das interdiyoes de nossa cultura?
As respostas a essas questoes serao procuradas na
obra freudiana. Mesmo assim, talvez nao seja da ordem da
simples curiosidade e sim da conveniencia surpreender 0
Freud epistolar, 0 Freud enquanto homem sobre 0 que ele
pensa da moral e da etica.
III. 0 hornem Freud e a etica.
Sao conhecidas as ambivalencias freudianas - para
usar urn termo politicamente correto - com relayao a filosofia
em geral e a etica em particular. Numa carta ao Professor de
Filosofia Werner Achelis, que tinha escrito e enviado para
Freud 0 texto "0 problema dos Sonhos: Ensaio Filos6fico",
encontramos urn depoimento sobre Filosofia (metafisica) que
nos deixa perplexos, sem saber se e expressao de honestidade
intelectual ou de simples 'bravata'.
Outros defeitos da minha natureza sem duvida me
entristeceram e me fizeram sentir-me humilde; com a
metafisica e diferente: nao s6 nao tenho nenhum talento,
mas tampouco nenhum respeito pOI' ela. Em segredo - nao
se pode dizer estas coisas em voz aHa - creio que urn dia a
metafisica sera condenada como uma praga, como urn mau
uso do pensamento, como uma sobrevivencia do periodo da
Weltanschauung religiosa (Carta de 30.1.1927. FREUD,
1982, p.432).

E de se esperar, portanto, que a mesma hostilidade e
indiferenya
mostrada
com relayao a metafisica,
a
reencontremos com relayao a Etica, enquanto filosofia moral.
Numa carta ao pastor Pfister escreve:
... a etica nao me diz respeito e 0 senhor e pastor de
almas. Nao quebro muito a minha cabe<;a em rela<;ao ao bem
e ao mal, mas em geral tenho encontrado pouco de "bem"

nas pessoas. A maioria e, segundo minha experiencla,
canalha, quer pertenya aberta ou disfaryadamente a esta,
aquela ou a nenhuma doutrina moral. (Carta a Oscar Pfister
de 9.10.1918)

Naturalmente, Freud nao se considera um canalha.
Numa carta.a Putnam, agradecendo e comentando 0 livro que
Ihe enviara - Human Motives - nos revela sua autopercepyao
como de alguem 'muito' moral; sua desconfianya quanta a
convers5es etico-religiosas; 0 desconhecimento quanta as
raz5es que possam levar alguem a se guiar por um ideal etico;
a suspeita de que talvez estejam em boa parte na heranya e
que
0
estudo
da
sublimayao
poderia
explicar
psicologicamente as motivay5es humanitarias que encontrava
no livro. A seguir, a surpreendente 'confissao' de Freud
me considero
urn ser humano
muito
moral[ ...]Creio que, quando se trata de urn sentimento de
justiya e considerayao pelos outros, para desgosto de fazer
sofrer os outros ou de tirar vantagem deles, posso equipararme as melhores pessoas que conheci. [...] Quando me
pergunto
por que sempre aspirei a comportar-me
honrosamente [...], entao realmente nao tenho resposta. [...]
Na mocidade nao senti nenhuma aspirayao etica especial, e a
conclusao de que eu sou melhor do que outros nao me da
nenhuma satisfayao reconhecivel. [...] Por que eu e,
incidentalmente, tambem os meus seis fi1hos adultos somos
obrigados a ser seres humanos inteiramente decentes, para
mim e inteiramente incompreensivel. (FREUD, 1982, p.359360. Carta a Putnam de 8.7.1915).

Alguns anos mais tarde, Freud parece ter encontrado
uma razao pela obrigayao da 'decencia'. Antes de criticar
duramente 0 mandamento do amor ao proximo, em 0 malestar na civilizac;G.o, numa carta a Romain Rolland que
apelida de 'apostolo do amor a humanidade', assim se
expressa:

Eu mesmo sempre advoguei 0 amor a humanidade,
nao por sentimentalismos ou idealismo, mas por motivos
sensatos, econ6micos: porque, em face dos nossos impulsos
instintivos e do mundo como e, fui foryado a considerar esse
amor tao indispensavel para a preservayao da especie
humana quanto, por exemplo, a tecnologia. (FREUD, 1982,
pA20. Carta a Romain Rolland de 29.1.1926).

Numa
outra cartinha
endereyada
ao mesmo
destinatario, em 19.01.1930, Freud (1982, p.456-457) admite
que "a psicanalise tambem tern sua escala de valores, mas seu
unico objetivo e a harmonia enaltecida do Ego, que se espera
que consiga ser 0 intermediario entre as exigencias da vida
instintiva (0 "Id") e as do mundo exterior, entre, portanto, a
realidade intern a e externa"
Por esses breves depoimentos, e legitimo inferir que
se ha uma preocupayao etica que perpassa a obra freudiana
ela nao deve ser procurada no homem Freud, mas em sua
pratica clinica. E 0 confronto com 0 sofrimento humano,
especialmente de tipo neurotico, que leva Freud a tornar-se
um advogado de defesa de seus clientes diante da cultura, ao
mesmo tempo em que os responsabiliza pel a sua neurose. 0
discurso etico, portanto, se articula sempre e necessariamente
com a questao do sujeito na sua relayao com a cultura. Se isso
for verdade, e possivel esperar que na medida em que vai se
radicalizando 0 descentramento do sujeito operado pel a
psicanalise sera possivel assinalar as repercuss5es na esfera
etica tanto individual quanta coletiva.
IV. As inflexoes no discurso freudiano
sujeito e a etica
4.1 Da
'civilizada'

clinica

dos

come<;os a Moral

sobre

0

sexual

Vincenzo Di Matteo

A preocupayao com 0 tema da etica ja se encontra no
Projeto (1895a) onde nos deparamos com uma breve
afirmayao que, de uma maneira direta ou indireta, sera
retomada varias vezes nos escritos em que Freud aborda
questoes etico-morais: "[ ...] 0 desamparo inicial dos seres
humanos e a fonte primordial de todos os motivos mora is "
(grifo do autor). (FREUD, 1895a p.422)
Essa primeira intuiyao vai se articulando inicialmente
com a c1inica dos comeyos e a com a construyao teorica do
'aparelho psiquico' para dar conta del a, conhecida como
primeira topica. Por essa descriyao, que encontra sua primeira
descriyao psicologica no cap. VII da Interpretar;fio dos
Sonhos (1900) e culmina com 0 artigo metapsicologico sobre
o Inconsciente (1915), ha, antes de tudo, urn descentramento
do sujeito da consciencia e do eu para 0 inconsciente, 0 que
evoca uma divisao do sujeito de carater estrutural porque se
encontra nao apenas na experiencia da psicopatologia
(neuroses), mas tambem na atividade psiquica do homem
normal (sonhos e atos falhos).
Nessa primeira topica, porem, 0 descentramento ainda
nao e tao radical, porque afinal 0 conflito se dava entre as
pulsoes sexuais reguladas pelo principio de prazer e as
pulsoes do eu, de autopreservayao, regidas pelo principio de
realidade. Essas pulsoes possuem uma certa autonomia com
relayao as sexuais para garantir a manutenyao do individuo.
Fome e amor seriam na linguagem dos poetas os
representantes dessas duas foryas em conflito. Desde 0 inicio,
portanto, a neurose revela urn conflito "massivamente de
ordem moral" (LACAN, 1988, p.49). A oposiyao principio
do prazer x principio de realidade, processo primario x
processo secundario e menos "da ordem da psicologia do que
da ordem da experiencia propriamente etica" (Ibidem, p.49).
Na evoluyao da metapsicologia freudiana se encontra "0
92
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rastro de uma elaborayao que reflete um pensamento etico"
(Ibidem, p.51).
Sera sua pratica clinica, porem, que 0 levara a
denunciar a responsabilidade e a incoerencia da cultura ao
exigir de seus membros uma moral sexual incompativel com
a estrutura e 0 funcionamento do psiquismo humano.
A critica, ja presente nos escritos do final do seculo
XIX (FREUD, 1898), encontra sua forma mais acabada no
texto de 1908, Moral sexual 'civilizada' e doenr;a nervosa
moderna, quando confronta as exigencias morais da cultura
com a historia da sexualidade descrita alguns anos antes nos
Tres Ensaios sobre a sexualidade (FREUD, 1905). Critica 0
excessivo moralismo que normatiza a polimorfia da
sexualidade humana, mas nao aponta altemativas concretas
em nome da 'jovem ciencia' psicanalitica. 0 texto se encerra
urn pouco abruptamente, nao reconhecendo ao medico a
atribuiyao de propor reformas, mas apenas de defender a
necessidade de tais reformas, considerando que a 'moral
sexual civilizada' e responsavel pelo aumento da 'doenya
nervosa modema'. (FREUD, 1908, p.208).
No entanto, e exatamente 0 'amor a verdade'
psicanalitica que leva Freud a propor indiretamente uma nova
etica sexual, aparentemente menos elevada na medida em que
sugere que os individuos seriam mais saudaveis se Ihes fosse
possivel ser menos bons, mas certamente mais honest a
(FREUD, 1908, p.197). Nao estariamos condenados a
escolher apenas entre desejo insatisfeito, infidelidade,
neurose, perversao e hipocrisia. 0 amor a verdade e 0 zelo
reformador nos podem libertar.
E verdade que 0 sujeito freudiano esta duplamente
descentrado e assujeitado por uma sexualidade polimorfa que
o domina e pela cultura com suas exigencias, ideais e
interdiyoes exageradas, sendo cada urn de nos a resultante
.;!esse jogo de foryas. Todavia, e inegavel que nesta fase do
Perspectiva Filos6fica - Vol. 1- n" 25 - janeiro-junho/2006
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desenvolvimento
do seu pensamento (1908), Freud e
animado por urn mitigado otimismo quanta a possibilidade de
transformalYao dos neuroticos e da propria cultura. Se
inicialmente
colocou
como objetivo
do tratamento
psicanalitico transformar urn 'sofrimento histerico em
infelicidade comum' (FREUD, 1895b, p.362-363), na
primeira decada do sec. xx, de uma forma mais propositiva
considera a terapia psicanalitica como urn instrumento para
tomar urn numero satisfatoriamente grande de pacientes
'aptos para a existencia', para uma vida mais produtiva,
prazerosa e tolerante, sem estigmatizar os sintomas como
doenlYas.(FREUD, 1904, p.261).
Essa visao 'otimista', porem, nao vai demorar em se
aIterar quando Freud se defrontar, em Totem e Tabu
(FREUD, 1913), com 0 assassinado do Pai da horda
primitiva, mito fundador da moral, religiao e sociedade.
4.2. Totem e Tabu: 0 nascimento da etica.
Com esse livro, ha uma certa inflexao no pensamento
etico de Freud, mesmo que 0 referencial teorico com 0 qual
trabalha seja fundamentalmente 0 mesmo: 0 recurso ao
modelo
onirico-neurotico
(recalque)
e ao modelo
filogenetico. Na realidade urn unico e mesmo modelo,
considerando que tambem para Freud a ontogenese repete a
filogenese.
Em outras palavras, 0 complexo de Edipo, vivenciado
no nivel da fantasia pelo individuo empirico foi de fato
consumado na origem da humanidade - pelo menos
parcialmente - no tocante ao parricidio. Os filhos assassinos,
porem, arrependidos, acabam divinizando 0 Pai e assumindo
o tabu do incesto e do parricidio, dando origem, portanto, a
moral e a sociedade humana.
Por certos aspectos, Totem e Tabu projeta sobre toda a
historia da cuItura a sombra sinistra da experiencia de urn
94
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mal-estar, de urn negativo de dificil transposilYao: crime
(parricidio); castigo (culpa); renuncia cultural. Por outros,
uma luz de esperanlYa. GralYaaos mecanismos de recalque e
de subIimalYao, podenl neutralizar as forlYas eroticas e
agressivas e canaIiza-Ias para 0 bem do sujeito e da propria
comunidade. Toma-se, dessa maneira, a guardia e fiadora da
Etica.
o pacto civilizatorio entre os irmaos parricidas,
porem, e fragil porque persiste 0 desejo de ocupar 0 lugar
interditado do pai assassinado. Desejo que se toma mais
perigoso para a cultura quando coincidir com a demanda de
protelYaodos outros. Tema que Freud vai retomar alguns anos
mais tarde em Psicologia de Grupo e Analise do Ego
(FREUD, 1921).
4.3. Do narcisismo a i1usao nas massas. a dificil
tarefa etica
Com a introdulYaoda nOlYaodo narcisismo, em 1914, 0
descentramento do sujeito sofre uma nova inflexao. 0 proprio
eu se toma uma instancia psiquica erotizada e regulada pelo
principio do prazer. 0 que ha inicialmente san apenas
dispersao e pluralismo de puls5es auto-eroticas. A libido
pode se orientar para os objetos (libido do objeto) ou para 0
proprio eu (libido do eu)
o eu, portanto, nao e 0 sujeito originario, mas urn
objeto entre outros objetos ao qual a libido se dirige. Essa
nova teoria das puls5es parecia diluir 0 conflito intrapsiquico
e, portanto, tambem 0 conflito etico. A eclosao da primeira
guerra mundial, porem, pela barbarie individual e das nalY5es
em conflito surpreendeu a todos e, pelo menos em parte,
tambem ao horn em Freud.
Em seu texto Reflexoes para os tempos de guerra e
morte (1915), contemporaneo, portanto da primeira grande
sintese dos artigos metapsicologicos, retoma 0 material da
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Seyao II de Totem e Tabu e analisa psicanaliticamente a
grande 'desilusao' gerada pela guerra. "Espenlvamos escreve Freud (1915; p.312) - que as grandes nayoes de raya
branca, dominadoras do mundo [....] conseguissem descobrir
outra maneira de solucionar incompreensoes e conflitos de
interesses". A 'baixa moralidade' revelada pelas nayoes em
conflito e a 'brutalidade' dos individuos pertencentes a 'mais
alta civilizayao humana' geraram uma 'penosa desilusao'.
"Na realidade, nossos concidadaos - continua Freud (ibidem,
p.322) - nao decairam tanto quanta terniamos porque nunca
subiram tanto quanta acreditavamos".
A psicanalise 0 convenceu que 'a essencia mais
profunda da natureza humana',
consiste de pulsoes
primitivas, tais como as egoistas e de crueldade, que buscam
sua satisfayao. (cf. ibidem, p.317). Podem ate ser
domesticadas, de alguma maneira, por urn fator intemo, como
o erotisrno, capaz de transform a os instintos ,egoistas ern
sociais; por Dutro extemo, corno a educayao, visto que
civilizayao so foi possivel pel a renuncia a satisfayao
instintual de seus integrantes. Essas pulsoes, porem, SaD
imperecfveis. 0 individuo 'civilizado' pode a eles regredir
ern determinadas circunstancias. 0 'poderoso' mandamento
etico 'nao mataras' so pode ser entendido a partir de seu
impulso inverso, igualmente poderoso.
A crenya nessaimbricayao de arnor e odio nao leva
Freud a urn pessimisrno etico. Acredita que a 'Natureza'
consegue manter uma certa hegemonia do arnor sobre 0 odio
e que talvez pudessemos firmar "que devemos as rnais belas
florayoes de nosso amor a reayao contra 0 impulso hostil que
sentimos dentro de nos" (ibidem, p.338). De qualquer
maneira, reconhecendo a verdade psicanalitica do odio que se
agita dentro de nos e da negayao inconsciente de nossa
propria morte, talvez so nos reste "tomar a vida mais
toleravel para nos. [...] afinal de contas, 0 primeiro dever de
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todos os seres vivos". E conclui, parafraseando a frase latina
si vis pacem, para bellum, si vis vitam, para mortem, se
queres suportar a vida, prepara-te para a morte". (ibidem,
p.339).
A pulsao de morte vai ganhar urn destaque especial
em Alem do Principia do prazer (1920) quando 0
descentramento
do
sujeito
se
radicaliza,
0
que
necessariamente ira ter suas repercussoes no campo da etica,
tomando ainda mais dificil 0 ideal de uma vida boa com os
outros. A nova pulsao, desvinculada do conceito de
representayao, toma-se mais marcada pela forya muda e
bruta, deixando 0 sujeito ainda mais desamparado diante do
Id.
Essa nova teoria das pulsoes, de fato, e acornpanhada
da reformulayao do aparelho psiquico conhecida como
segunda topica: 0 ego e a id (FREUD, 1923). E com esse
referencial teorico que repensara 0 fen6meno da cultura e da
etica (1930), bem como os objetivos da 'cura' psicanalitica
(1937).
Antes da analise do famoso texto de 1930, ha urn
'pequeno livro' que e preciso destacar por alguns
desdobramentos eticos que 0 perpassam: Psicologia das
massas e analise do ego (1921). Nele, Freud tenta explicar
psicanaliticamente urn fen6meno estudado anteriormente por
outros pesquisadores: as alterayoes que se dao no individuo
quando entra a fazer parte de urn grupo, da massa ou da
sociedade, quando a responsabilidade etica dos sujeitos
parece diluir-se perigosamente.
A tese defendida e que a transformayao psiquica do
individuo na massa e produto de uma reduyao do narcisismo
de cada urn dos membros em funyao da instalayao do mesmo
lfder como 'ideal do eu' e do vinculo amoroso que se
estabelece entre os pares, funcionando como compensayao
.e.ela renuncia narcfsica. Finalmente, retomando as ideias
_
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humano consiga encontrar urn equilibrio entre exigencias de
felicidade individual e exigencias comunitarias.

desenvolvidas em Totem e Tabu, nos diz que 0 individuo na
multidao ou grupos regride, de alguma maneira, a urn modelo
infantil e arcaico de funcionamento, na medida em que 0
homem e "urn animal de horda, uma criatura individual numa
horda conduzida por urn chefe". (FREUD, 1921, p.154).
Se isso for verdade, 0 ser social do horn em e vivido na
massa como uma especie de sonho acordado. Ha uma vida
libidinal que regride as experiencias arcaicas do individuo
(inffmcia) e da especie (filogenese). Pai da horda originaria,
Pai da inffmcia, Lider acabam se sobrepondo, se confundindo
e nos infantilizando. Ha urn desejo que perpassa os grupos e
que e urn desejo de Autoridade, de servidao voluntaria. A
multidao, dira Freud, e avida, tern sede de autoridade' e,
consequentemente, de submissao.
Diante do poder sedutor, quase hipnotico, do Iider e
das massas, 'deposito herdado da filogenese da libido
humana', parece que nao ha como pensar a liberdade, a
singularidade e a responsabilidade etica. Todavia, a massa ou
ao individuo enredado no seu desejo ilusorio, Freud
contrapoe uma singularidade animada pelo inconformismo.
Mesmo que cada individuo seja a resultante de numerosos
'mentes grupais', sempre pode "tambem elevar-se sobre elas,
na medida em que possui urn fragmento de independencia e
originalidade". (FREUD, 1921, p.163).
Na realidade, a despeito dessas palavras inequivocas,
a grande maioria nao passaria de urn animal de horda,
mostrando a dificuldade de realmente aceder a urn mundo de
singularidade,
de escolhas
eticas
e, portanto,
de
responsabilidade. Resta-nos 0 dilema dos porcos-espinhos morrer de frio ou espetar-se pela necessaria proximidade retomado de Schopenhauer (FREUD, 1921, p.128 e nota 1).
o layo social e etico entre os horn ens e necessario pelo
desamparo individual e grupal frente a insensibilidade do
mundo, mas dolorido, porque nada garante que 0 grupo ,

4.4. A luta dos gigantes.
Sobre 0 discurso etico no famoso texto de 1930 - 0
mal-estar na cultura - permito-me remeter 0 leitor a urn
artigo anterior (MATTEO, 1997-98). Limito-me, aqui, a
retomar a tese central de Freud. 0 mal-estar decorreria das
proibiyoes da cultura ao incesto, a sexualidade polimorfa e
perversa e das restriyoes a pr6pria sexualidade genital, de fato
mais tolerada do que permitida. Mais do que isso, 0 mal-estar
e 0 preyo que e necessario pagar para que a civilizayao se
tome possivel e se desenvolva. Decorre de urn sentimento de
culpa inconsciente, filho de nossa agressividade que a
cultura, pelo superego cultural, consegue colocar a serviyo de
Eros, devolvendo-a contra 0 pr6prio individuo.
Em suma, Freud mostra-nos que a felicidade nao esta
inscrita nos pIanos da criayao e que a destino do homem esta
mais proximo da infelicidade, cujas causas devem ser
procuradas num mundo sem Providencia, numa cultura sem
tolerancia e na natureza das pr6prias pulsoes sem satisfayao
plena passive!.
o mundo desencantado, porem, nao e apenas urn
mundo vazio de Deus e da consolayao que 0 acompanha. E
tambem 0 mundo habitado por urn mal radical evidenciado
pela pulsao de morte. Dai 0 carater dramatico da existencia
humana. A luta para se manter na existencia e na coexistencia
nao e apenas contra uma realidade cega chamada Destino,
mas tambem com uma realidade que atende pelo nome de
Agressividade, Destrutividade, erueldade, Ruindade.
Sem deuses, abandonados ao desamparo fundamental
que caracteriza a existencia humana, e no campo da etica que
se trava a batalha decisiva da civilizayao. A etica e a tentativa
.!.erapeutica de lidar com 0 ponto mais doloroso del a, 0 das
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relayoes entre seres humanos. Mas Freud se recusa a apontar
saidas ou levantar-se como urn profeta diante de seus
semelhantes. Cada urn teni que encontrar sua propria
salvayao para enfrentar a dureza da vida e ninguem pode
garantir que Eros leve a melhor sobre Thanatos.
Essa visao, nao conduz Freud a uma revolta
metafisica ou a uma cansada resignayao. Nao e urn asceta,
nem urn moralista, nem urn amirquico. Entre a lei e 0 desejo,
coloca-se em defesa do desejo, mas nao contra a lei. Sugere,
porem, que haja uma diminuiyao da rigidez do superego
cultural e, consequentemente, das exigencias eticas para que
se tomem mais compativeis com a realidade do psiquismo
humano. Parodiando uma celebre frase dele - onde havia Id
deve advir Ego (FREUD, 1933, p.1 02), poderiamos resumir a
proposta freudiana em onde havia superego cultural deve
advir 0 ego.
Quanto ao discurso clinico, dentro dessa nova rede
conceitual Freud (1937) repensa a dimensao de cura em
psicanalise em Analise terminavel e interminavel. A pratica
psicanalitica nao se inscreve num projeto terapeutico de
carater cientifico, inspirado no paradigma da medicina; nem
num projeto de salvayao de natureza e inspirayao religiosa.
Sem promessas de cura e certezas para oferecer, a psicanalise
apenas ajuda 0 sujeito a conviver com sua intransponivel
desamparo e a literalmente inventar urn estilo de vida
condizente com a singularidade do seu desejo.
Seria entao a proposta etica de inspirayao freudiana ao
mesmo tempo apaziguadora e cinica, na medida em que
parece insinuar que 0 ser humano e assim mesmo e que nao
ha muito que fazer; individualista, por responsabilizar 0
homem pela sua neurose e as saidas singulares que deve
inventar; politico-reformista
por clamar por reformas
culturais no campo das exigencias morais que levem
efetivamente em conta as limitayoes do psiquico humano;
100
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politico-revolucionaria
ao propor uma etica fundada no
desejo e nao mais na racionalidade?
Sem a pretensao de responder dogmaticamente a essas
perguntas, a titulo de conclusao apresento algumas
conclusoes que me parecem plausiveis
V. Concluindo e resumindo
Se 0 Freud epistolar parece mais ocupado em viver
eticamente do que refletir sobre 0 complexo fen6meno moral,
sua obra psicanalitica e perpassada de ponta a ponta por uma
inquietayao etica.
Nao ha, porem, 'urn' discurso etico freudiano
sistematico e linear. Ha mais urn pluralismo de discursos que
coexistem, nao se contradizem 'fundamentalmente' e estao
sintonizadas, 'geralmente', com as sucessivas reformulayoes
de sua metapsicologia. Dai as varias interpretayoes possiveis.
Para a psicanalise freudiana nao existe uma etica
originaria inscrita no corayao do homem. A problematica
etica surge na medida em que 0 sujeito pode e deve ser
pensado sempre dentro do campo da cultura.
Nesse sentido, a 'genese' ou 'as fontes' da moral sao
duas: uma relacionada com 0 intransponivel desamparo
infantil e sua dependencia das vontades dos pais reais,
educadores, figuras de autoridade, os quais nao passariam de
uma reatualizayao da vontade do pai primevo.
A segunda, da necessidade 'racional' de prescriyoes
para regular a existencia e convivencia humana, "pela
necessidade de delimitar os direitos das sociedades contra 0
individuo, os direitos do individuo contra a sociedade e dos
individuos uns contra os outros." (1939, p.145).
Nessas duas fontes, e possivel reconhecer: primeiro, a
tradiyao religiosa judaico-crista do Ocidente fundamentada
sobre a moral heter6nima do Pai, a consciencia moral, 0
sentimento de culpa que - na concepyao de Freud Perspectiva Filosofica - Vol. I - n° 25 - janeiro-junho/2006
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inicialmente, e " apenas urn medo da perda do amor, uma
ansiedade 'social' " (FREUD, 1930, p.l48); segundo, a
tradi~ao filogenetica do pacto de irmaos e a filos6ficoracionalista que postula uma moral autonoma, nascida do
'intelecto', da 'razao', do 'espirito cientifico' nos quais Freud
(l933b, p.208) depositava "nossa maior esperan~a para que
[ ... J possa, com 0 decorrer do tempo, estabelecer seu dominio
sobre a vida mental do homem".
Na realidade, as duas fontes e as duas tradi~5es estao
intimamente relacionadas, sendo que a primeira e mais
arcaica. A razao pel a qual ainda hoje 0 problema etico "nos
parece tao grandioso [... J, ta~ misterioso, e, de modo mistico,
tao auto-evidente, deve essas caracteristicas a sua vincula~ao
com a religiao, a sua origem na vontade do pai". (FREUD,
1939, p.145).
o 'maI-estar' dos individuos, quando nao a neurose, a
doen~a, a hipocrisia, a revolta, em outras palavras, 0 conflito
etico decorre do fato que os impasses entre pulsao e cultura
san estruturais e nao conjunturais, 0 que revela a
intransponivel situa~ao de desamparo psiquico em que se
encontra 0 sujeito num mundo sem deus e assujeitado as
exigencias da Cultura.
Mesmo com todas as limita~5es da liberdade do
sujeito (determinismo do inconsciente, for~as puisionais
incontro1<iveis, exigencias culturais excessivas), a psicam'tlise
freudiana nao e fiadora de uma moral conformista. 0 Ego
'deve' advir onde havia Id ou Superego, 0 que coloca a
psicam'tlise na sequela do pensamento iluminista: cren~a na
autonomia da razao para investigar 0 mundo da physis e do
ethos; a reivindica~ao do individuo ao prazer e a felicidade, a
despeito e a revelia das exigencias morais da tradi~ao e da
coletividade; a cren~a no universalismo da natureza humana.
Essas nao san apenas as caracteristicas da Etica da

modemidade, mas tambem da Etica freudiana (ROUANET,
1933, p.96ss) .
Instruido, porem, pela psicam'tlise, suspeita que 0
racionalismo, 0 individualismo
e 0 universalismo da
ilustra~ao san apenas uma aposta. Nao e urn novo Moises
portador de urn novo decalogo. Propositalmente nao se
apresentou como urn profeta, mas como urn pensador que nos
for~a a pensar e, quem sabe a nao perder a esperan~a no deus
Logos, ou no divino Eros, ou qualquer outro nome com 0
qual se queira caracterizar 0 esfor~o sobre-humano de
construir e reconstruir urn mundo etico, mesmo sabendo que
a dialetica Lei - Desejo nao possa ser suprassumida e
apaziguada nem na esfera individual nem na coletiva.
Enfim, a despeito de um certo pessimismo te6rico,
que se radicaliza com a introdu~ao da pulsao de morte, como
uma pulsao origim'tria e autonoma, e inegavel que ha uma
certa proposta etica que pode ser inferida da psicanalise
freudiana e que aponta para alguns ideais e concomitantes
dificuldades: 0 ideal da autenticidade e a dificuldade de
ultrapassar a distancia entre saber e verdade; 0 ideal da
independencia e a dificuldade de ultrapassar 0 arcaismo de
nossa inffmcia; 0 ideal da capacidade de amar e a dificuldade
de lidar com a 'errancia' do desejo; 0 ideal de justi~a - "a
primeira exigencia da civiliza~ao" (FREUD, 1930, p.116) - e
a interferencia do egofsmo e da pulsao de morte que nos
habita.
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