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Resumo: A partir do evidenciamento do caráter problemático, do ponto de vista

político, da ética psicanalítica, o artigo propõe uma articulação entre esta ética e o

pensamento nietzscheano, indicando, por um lado, a presença, tanto nesta ética

quanto neste pensamento, de uma “moral dos fortes”, crítica dos ideais democrático-

liberais e, e apontando, por outro lado, para o risco que corre esta moral e esta

crítica de serem interpretadas como uma defesa do totalitarismo.
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THE LAW OF DESIRE AND THE ETHIC OF PSYCHOANALYSIS:

BETWEEN DEMOCRACY AND TOTALTARISM

Abstract: From the evident aspect of  the problematic character from the political

point of  view from psychoanalytical ethic, this article propounds an articulation

between this ethic and Nietzsche’s thought. On the one hand it points to the presence

both in this ethic and in this thought of a “moral of the strong, criticism of the

liberal democratic ideas and, pointing, on the other hand, to the risk that this moral

and criticism run of  being interpreted as a defense of  totalitarianism.

Keywords: Nietzsche; Lacan; desire; totalitarianism; democracy.

I. A questão: do trágico do desejo ao totalitarismo da ética?

No seminário que ministra em 1959/60 (Lacan, 1986), Lacan
define, por meio da máxima “ não ceder do seu desejo”, o imperativo
ético da psicanálise como a exigência de sustentação do desejo e
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afirma que a relação do sujeito com esta ética implica na experiência

trágica da vida.

Se a experiência psicanalítica é uma experiência trágica, é porque o
desejo, em sua dimensão real, é trágico. Inicialmente, porque não se
subordina a nenhum interesse, a nenhum bem, a nenhuma ganho. Dito
de outra maneira, a sustentação do desejo é independente de qualquer
benefício que venha a se derivar de sua realização, como o prazer, o
reconhecimento, o prestígio ou o amor. Além disso, o desejo desconhece
todos os limites: nada, nem mesmo o medo ou a piedade, pode fazê-lo
recuar. De fato, não se encontra nenhum bem; nem na causa nem na
sustentação, ou, enfim, no limite do desejo. Ao contrário, o que Lacan
demonstra é que o campo do desejo opõe-se radicalmente ao serviço de bens.

Mas o desejo também é trágico porque o sujeito que é seu portador
não o domina: o sujeito não é senhor de seu desejo, ao contrário, é
dominado por ele, chega mesmo a ser seu escravo. Em outros termos,
mais que causa de seu desejo o sujeito é o seu efeito; longe de ser seu
autor, é sobretudo seu ator. Resumindo, o sujeito não é dono de seu
desejo: não é causador dele, não o conhece nem o controla. É por essa
razão que Lacan vai afirmar que o desejo do sujeito é o desejo do
Outro, quer dizer, de algo que, sendo anterior e independente em relação
a ele, vai determiná-lo profundamente. Assim, o desejo é ao mesmo
tempo próximo e distante do sujeito, próprio e independente dele.
Estranho e inquietante desejo que ao mesmo tempo é familiar e
desconhecido pelo sujeito e que, mesmo contrariando o encontro do
seu bem, lhe impõe, tal qual um destino trágico, sua realização como
uma condição absoluta.

Assim, nada mais adequado para explicar a ética da psicanálise
que uma tragédia. É por intermédio de uma heroína trágica, a
Antígona de Sófocles, que Lacan nos apresenta o ponto de vista que
define o desejo.

Precisemos então aquilo que conduz Lacan a apelar para essa
heroína no sentido de definir o desejo e a ética da psicanálise. Antes de
mais nada, Antígona não abre mão de seu desejo em nome do bem, e,
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no caso, o bem é nada menos que sua própria vida. Ela não recua, nem
por medo (de Creonte ou da morte), nem por compaixão (por seu
noivo ou sua irmã) naquilo que concerne seu desejo. Diante da oposição
inconciliável entre o serviço dos bens e o reinado absoluto do desejo,
Antígona fica com o desejo. É por essa razão que ela é situada no
campo que concerne à ética da psicanálise.

Como nos mostra Lacan, a ética da psicanálise se afasta da ética
tradicional ou aristotélica que, submetendo-se ao serviço do bem,
propõe uma disciplina para a felicidade e exige a modéstia e a
depreciação do desejo. Por outro lado, aproxima-se da ética kantiana,
já que, para Kant, a ação puramente ética é aquela que se realiza sem
que o sujeito esteja interessado no bem que esta possa lhe trazer, ou
mesmo no bem que esta possa trazer aos outros.

Segundo Kant, o campo puramente ético é o campo da ação livre,
definida por ele como ação incondicionada, ou seja, a ação necessária
por si própria e não relacionada a uma finalidade qualquer, ou ainda, a
ação que obedece à única lei cujo autor é o homem. Assim, se a ação se
dá porque dela advirá um bem, seja ele qual for – assim como o respeito,
o orgulho, bens financeiros ou afetivos – a ação não será livre mas sim
subordinada. Em suma, a ação moral se define pela obediência do sujeito
unicamente à lei que ele próprio erigiu e pela sua completa
independência no que toca a qualquer tendência: é radicalmente
desinteressada, incondicionada, absoluta.

Dessa maneira, se o imperativo ético da psicanálise, definido como
a exigência de sustentação do desejo, se aproxima do imperativo moral
kantiano, é porque a psicanálise define o desejo como uma lei que se
faz obedecer independentemente dos bens derivados desta obediência.
Assim, Antígona ilustra o primeiro aspecto trágico do desejo, a saber,
sua independência no que tange o campo dos bens. E ilustra também o
segundo aspecto trágico do desejo, quer dizer, o fato que ele se constitui
como desejo do Outro, ou seja, que seu ator não é seu autor.

Com efeito, Antígona não opta por seu desejo. E embora não
escolha nem entenda os atos que dele derivam, estes são a ela impostos
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como uma necessidade imperiosa. Assim, se seu desejo não deriva nem
a conduz ao saber, ele a força em direção à ação. É por essa razão que ele
também diz respeito tanto à verdade – que, como afirma Lacan, se
situa em um campo oposto ao do saber – quanto à ética, que se refere
sempre ao campo da ação.

Como observa Lacan, quando Electra mostra a Antígona que esta
está atraindo para si todos os males resultantes do crime de seu pai, ela
responde: “estou bem de acordo, mas não consigo fazer de outra
forma” (Lacan, 1986, p. 322). De fato, com esta resposta, Antígona
nos mostra que o campo do saber e da opção se opõe radicalmente
ao da verdade e da ação. Dito de outra maneira, ela nos faz compreender
que o desejo força o sujeito a uma ação que, ainda que não compreendida
ou escolhida por ele, impõe-se como um imperativo categórico.

Voltamos a nos deparar com Kant. Como já foi observado, a ação
moral é, segundo o filósofo, aquela que deriva unicamente da obediência
à lei. Agora devemos precisar que, para Kant, a lei se opõe à máxima:
enquanto a máxima é um princípio subjetivo válido unicamente para a
vontade de um determinado sujeito, e portanto, regula uma ação
individual, a Lei é um princípio objetivo válido para todos os seres
racionais. Dito de outra maneira, enquanto as máximas conduzem a
ações determinadas, condicionadas e possíveis, as leis levam a ações universais,

incondicionadas e necessárias. Assim, o sujeito moral não pode deixar, seja
qual for a condição, de obedecer à lei. Como afirma Kant, ela tem de ser

possível por que é necessária.

Com efeito, assim como a ação moral, a realização do desejo não se
impõe como uma opção, como uma possibilidade entre muitas outras. O
desejo exige sua realização. Além de todas as considerações relativas às
conseqüências e às barreiras para sua realização, o desejo realiza o impossível.
E se a ética da psicanálise impõe a sustentação do desejo, ela exige também
a realização do impossível. Vejamos o que Lacan diz a respeito:

A moral tradicional instalava-se no que se devia fazer na medida do possível,

(...) nada mais é do que o impossível, onde reconhecemos a topologia de

nosso desejo. A transposição nos é dada por Kant, quando ele coloca que
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o imperativo moral não se preocupa com o que se pode ou não se pode.

O testemunho da obrigação, na medida que ela nos impõe a necessidade

de uma razão prática, é um Tu deves incondicional (Lacan, 1986, p. 364).

Da mesma forma que Kant, a psicanálise também exige que se
realize o impossível. E esta exigência deve ser vista como a conseqüência
do rigor de seu enunciado ético: “ não ceder de seu desejo”. Efetivamente,
se o desejo é trágico, a ética que se funda sobre ele não pode deixar de
sê-lo. Como observamos, o desejo exige uma realização incondicionada,
quer dizer, independente dos bens que venham dela derivar, e
incondicional – e aí devemos entender – imperativa. Logo, deve-se
concluir inicialmente que a psicanálise questiona o serviço de bens,
sublinhando no sujeito um querer outro que não o seu bem – “ pulsão
de morte” ou “ para além do princípio do prazer”, segundo a terminologia
freudiana. Mas além de questionar a supremacia do princípio do prazer,
a psicanálise, fazendo do desejo uma lei absoluta, obriga-nos a fazer a
seguinte pergunta: segundo uma concepção trágica da existência, que,
como vimos, concerne a ética da psicanálise, onde se encontram a
liberdade e a responsabilidade humanas ?

Segundo Clément Rosset, autor trágico por excelência, a liberdade
e a responsabilidade humanas não dizem respeito ao domínio da
vontade e dos valores, domínio, segundo o autor, essencial ao homem e
que o caracteriza como tal. A vontade e o valor não aparecem ao
homem como opções e sim como necessidades em relação às quais a
desobediência é impossível. Assim, no mundo essencialmente humano,
no mundo humano por excelência, não se encontra nem liberdade nem
responsabilidade: “A revelação trágica nos mostra de forma definitiva
a ruína desta idéia de liberdade, afirmando a irresponsabilidade total
do homem no plano moral, ou seja no domínio dos valores” (Rosset,
1991, p. 44).

Porém, se por um lado C. Rosset afirma a irresponsabilidade total
do homem no plano moral, por outro lado ressalta uma responsabilidade
tão nova quanto fundamental que recai sobre ele. De fato, no mundo
essencialmente humano e absolutamente trágico só se encontra uma
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única liberdade e uma única responsabilidade: a de se assumir como
homem, quer dizer, a de afirmar incondicionalmente a total ausência
tanto de liberdade como de responsabilidades humanas.

Se voltarmos ao desejo de Antígona, podemos afirmar a respeito
dela o mesmo que C. Rosset observou a respeito da vontade e dos
valores: ela não escolhe, não é responsável por eles. Neste ponto, Lacan
está bem próximo de C. Rosset: o desejo não é efeito de uma escolha e
o sujeito que o porta não é responsável por ele.

Mas se aceitarmos essa aproximação é necessário levantar
imediatamente a questão: a psicanálise também postula uma liberdade
ou uma responsabilidade humana fundamental? A nossa hipótese é
que a liberdade, e consequentemente a responsabilidade humana
fundamental é, de acordo com a psicanálise, a de expor-se à castração.
Eis a única verdadeira escolha que cabe ao sujeito: estar ou não exposto
à castração. Com efeito, todas as outras escolhas derivadas desta são
ilusórias. Mas não confundamos castração com interdição: enquanto a
interdição significa a aceitação da proibição de uma possibilidade, a castração
consiste na submissão à impossibilidade de escolha.

A submissão à castração é a maneira que a psicanálise usa para
exprimir a submissão à Lei moral. Mas, do mesmo modo que não
se deve confundir castração com interdição, não se deve confundir
a Lei moral com as leis sociais. Slavoj Zizek nos permite precisar
essa distinção:

As leis estruturam as condições da realidade social, a Lei anuncia o real de

um imperativo incondicional que não leva em conta os limites do possível

(“você pode porque deve” ); as leis aplacam, possibilitam a homeostase da

cohabitação, ao passo que a Lei perturba, faz descarrilar incessantemente

o equilíbrio social; as leis proíbem, a Lei inflige... (Zizek, 1988).

Como já vimos, a psicanálise afirma que o desejo inconsciente se
impõe ao sujeito como uma Lei que, ainda que não tendo sido por ele
escolhida, escapando mesmo à sua compreensão e indo contra seu
bem-estar, exige inexoravelmente sua obediência. O imperativo ético
da psicanálise, por sua vez, consiste na exigência – a despeito da escolha,
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da compreensão, das possibilidades e até mesmo do bem-estar do sujeito
– da manutenção do desejo inconsciente. Aqui se impõe, portanto,
uma constatação: a Lei do desejo não é nem democrática nem liberal e
a ética da psicanálise não poderia se definir como uma defesa da
democracia liberal. O ideal democrático-liberal é fortemente abalado
pela teoria psicanalítica.

Porém, assumir essa idéia implica no risco de constituir uma teoria
e uma prática totalitárias. É, pois, necessário demonstrar que a lei do
desejo e a ética psicanalítica se afastam ao mesmo tempo de uma lei e
de uma ética democrático-liberal e de uma lei e de uma ética totalitárias.
Dito de outra maneira, é preciso mostrar que a compreensão que a
psicanálise tem do sujeito e das relações morais afasta-se ao mesmo
tempo das utopias democrático-liberais e das realidades totalitárias.

II. O percurso: do modelo político à tensão na ética

Uma estratégia para dar conta desta demonstração poderia ser a
revelação da tradição política na qual se poderia inscrever o discurso
psicanalítico relativo ao desejo e à ética, ou seja, a explicitação de um
modelo político que fosse – assim como a ética da psicanálise – ao mesmo
tempo afastado tanto dos modelos democrático-liberais quanto dos
modelos totalitários. Graças a esse modelo, poderíamos “classificar”
politicamente a ética da psicanálise indicando que, embora esta se afaste
de um modelo democrático-liberal, ainda assim não pode de modo
nenhum ser confundida com um modelo totalitário.

Não obstante, este modelo não sendo encontrado somos levados
a assumir a idéia de que nada pode nos assegurar que, enquanto crítica
ao modelo democrático-liberal, a psicanálise não corra o risco de se
aproximar, em certos momentos ou em certos aspectos, de um modelo
totalitário. Salientemos que não se trata aqui de afirmar a existência dessa

aproximação mas a ausência de garantia de sua inexistência.

Efetivamente, essa ausência de garantia constitui não apenas para
a psicanálise mas para toda reflexão política atual o maior problema da
atualidade: não acreditando mais nos valores sobre os quais se funda o
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sistema democrático-liberal, e não tendo visto surgir em nosso século
como sistema novo, fundado sobre novos valores e capaz de substituir
o sistema democrático-liberal, senão o totalitarismo, acabamos por nos
encontrar diante de um vazio, ou, mais precisamente, na tensão entre a
democracia e o totalitarismo.

Se a ausência deste modelo novo não nos permite fugir da tensão
acima referida, resta-nos, como trabalho a ser realizado, o próprio ato
de evidenciamento da tensão, tensão que efetivamente marca a ética e
a política de nossos tempos. Com efeito, se o questionamento do modelo
democrático-liberal não nos conduz à afirmação de um novo modelo
porque este ainda não nos foi fornecido, e já que não sabemos se
algum dia ele virá a existir, o próprio levantamento da questão corre
o risco de se transformar em defesa do totalitarismo, seja pelo autor
do questionamento, seja por seus intérpretes.

Como observamos, a psicanálise, ao fazer do desejo inconsciente
um imperativo categórico ou, em outros termos, ao fazer da sua ética
uma ética do desejo, põe em xeque os valores democrático-liberais e
assim arrisca-se a se transformar em uma prática totalitária. Como
também já observamos, nada pode nos garantir que esse risco não
se transforme ou que não venha a se transformar em realidade,
transformação esta que pode resultar seja daquilo que a psicanálise
afirma, seja das interpretações que propiciou ou que ainda virá
a propiciar.

Uma articulação entre a ética da psicanálise e o pensamento
nietzscheano nos permitirá ao mesmo tempo evidenciar esse risco e
ilustrar a tensão entre a democracia e o totalitarismo que representa a
psicanálise. Dois fatores levam-nos a propor essa articulação:
inicialmente, é o pensamento de Nietzsche que colocou em causa da
forma mais explícita e mais radical os valores democrático-liberais, e
nós bem sabemos que seu pensamento foi utilizado pelo totalitarismo
mais cruel do nosso século – o nazismo – e foi compreendido e
difundido como uma defesa desse sistema. A articulação entre a
psicanálise, ou mais especificamente, entre o pensamento lacaniano e
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o pensamento nietzschiano parece-nos um bom caminho para colocar
em evidência a tensão política própria à psicanálise. Se, em Lacan, essa
tensão é latente, em Nietzsche é manifesta. Se, em numerosas críticas
dirigidas ao pensamento de Lacan, encontra-se implicitamente uma crítica
a seu totalitarismo, esta mesma crítica é explicitada por diversos autores
que viram no pensamento de Nietzsche uma defesa daquilo que
posteriormente viria a se transformar no nazismo. Desta maneira,
articulando Nietzsche e Lacan, torna-se possível evidenciar alguns
pontos comuns a esses dois autores onde a colocação em questão dos
ideais democrático-liberais desliza ou derrapa, seja em suas próprias idéias,
seja nas interpretações às quais essas idéias conduzem, em uma defesa
do totalitarismo.

O segundo fator que nos leva a propor uma articulação entre
Lacan e Nietzsche consiste no fato de encontrarmos em ambos os
autores, uma defesa daquilo que se pode chamar de uma moral dos

fortes. Efetivamente, enquanto toda a filosofia moral de Nietzsche
afirma, como nos mostra Deleuze (1997, p. 192), que “é preciso
defender os fortes contra os fracos”, a ética da psicanálise, ao tomar o
partido do desejo, soberano absoluto, e não do eu, instância enfraquecida
por suas inúteis tentativas de conciliar o bem de todos, e ao fundar
sua ética sobre a exigência de sustentação do desejo inconsciente a
despeito das necessidades e dos limites do eu, pleiteia, ela também,
uma moral dos fortes.

Sejamos mais precisos: em O eu e o id, Freud descreve o eu como
sendo a instância que é oprimida ao mesmo tempo pelas exigências do
supereu, da realidade e do isso e que, dado o esforço inútil que deve
desenvolver para obedecer a todas essas exigências, acaba por tornar-
se impotente. Quanto ao desejo inconsciente, Freud afirma que este
não pode jamais ser enfraquecido e que consegue sempre, de uma forma
ou de outra, realizar-se. Como sabemos, enquanto as psicologias do ego

tomam o partido do eu, solidarizam-se com a instância enfraquecida
pelo esforço dedicado a realizar o bem de todos, Lacan afirmará: “a ética
da análise não é uma especulação que incide sobre a ordenação, a
arrumação daquilo que eu chamo de serviço dos bens” (Lacan, 1986,
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p. 361). O campo dos bens , diz ele, é aquele “ de um poder humano,
demasiadamente humano” (Lacan, 1986, p. 363). Ao contrário, a ética
da psicanálise tem a ver com o herói trágico, com o homem forte
nietzschiano que habita em cada homem, com aquele que, como Édipo,
renuncia a todos os bens – os dos outros e os seus próprios – para
entrar na zona do desejo.

Em nosso entender, é a complexidade ética daquilo que vem sendo
chamado aqui de “moral dos fortes” a responsável por diversos debates
políticos que suscitaram os pensamentos tanto de Nietzsche quanto de
Lacan, assim como as diversas confusões entre a colocação em causa
dos ideais democrático-liberais e uma pretensa defesa do totalitarismo
por essa moral. Por essa razão, parece-nos bastante útil confrontar esses
dois pensadores sublinhando, tanto num quanto no outro, a presença
dessa moral.

Efetivamente, a complexidade da concepção de uma “moral dos
fortes” dá lugar a muitas confusões: em Nietzsche, ela é freqüentemente
confundida com a defesa de uma raça superior e em Lacan, não menos
freqüentemente, será confundida com a defesa de um desejo todo-
poderoso, de uma Lei à margem de toda lei, que esmaga o sujeito
conduzindo-o inevitavelmente ao funesto destino da morte. Em ambos
os casos, é com o totalitarismo que a “moral dos fortes” será identificada.

Além dessa dificuldade inicial, podemos deduzir outros dois
elementos fundamentais do totalitarismo imputados à ética da
psicanálise, ou duas outras confusões entre o que é proposto por esta
ética e aquilo que está presente no sistema totalitário. A primeira
confusão diz respeito a uma característica do totalitarismo sublinhada
por Hannah Arendt no livro Le système totalitaire: segundo a autora,
nesse sistema “jamais alguém tem a experiência de uma situação onde
deve ser responsável por seus próprios atos ou possa explicar suas razões”
(Arendt, 1972, p. 103).

De fato, ao fazer do sujeito um efeito do desejo inconsciente, ao
subordiná-lo ao desejo e ao privá-lo do lugar de autoridade, do domínio
e do saber, e ainda, ao fazer da sustentação do desejo o imperativo de
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sua ética, e, enfim, ao opor o campo do desejo e da ética àquele do
saber e da escolha, é a própria noção de responsabilidade do sujeito que
parece não ter lugar no discurso e na ética psicanalítica. Não é raro
ouvir dizer que a psicanálise, ao enfatizar a determinação inconsciente,
estaria apagando a responsabilidade do sujeito e que ao se utilizar
da fórmula “não ceder do seu desejo”, o fundamento de sua ética, a
psicanálise torna-se uma “ fábrica de perversão”. Se levarmos em conta
a observação de Arendt sobre o totalitarismo, concluímos que,
conscientemente ou não, essa crítica dirigida à psicanálise e à sua ética
aproxima-a do dito sistema político.

A segunda característica do totalitarismo que nos parece ser
freqüentemente imputada à psicanálise é sublinhada pela “Teoria Crítica
da Sociedade”, e analisada por Slavoj Zizek no livro Eles não sabem o que

fazem. Segundo os teóricos dessa Escola, a repressão totalitária se efetua
não por uma exigência de sublimação, quer dizer, de mediação da pulsão,
mas, pelo contrário, pela exigência de uma satisfação direta da pulsão.
Em outras palavras, o totalitarismo substitui a sublimação repressiva,

própria da sociedade tradicional, pela dessublimação repressiva. É esta
harmonia entre a repressão e a satisfação direta da pulsão que Zizek
enfatiza, ao citar Adorno.

A lição dos ‘totalitarismos’ contemporâneos, desde o nazismo até
a ‘sociedade de consumo’, consiste em que os ‘impulsos arcaicos
triunfantes’, a vitória do isso sobre o eu, vivem em harmonia com o
triunfo da sociedade sobre o indivíduo’ (Zizek, 1990, p.22).

Assim, na dessublimação repressiva encontra-se uma inversão onde a
repressão, em lugar de incidir sobre o isso, quer dizer, no lugar de impor
a submissão desta instância regressiva, automática e compulsiva à
autonomia mediadora-reflexiva do eu, inflige ao eu uma regressão ao
modo de funcionamento próprio ao isso. Dito de outra maneira, em
vez de exigir do sujeito – como é o caso na sublimação repressiva –
o recalcamento , por meio de sua “lei interna”, de seus impulsos
inconscientes; ou a dominação, por meio do domínio de si, de sua
própria “ espontaneidade pulsional” , a dessublimação repressiva toma a
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forma de uma “ instância ‘hipnótica’ que inflige uma atitude de ‘se
deixar levar pela corrente’, cuja injunção se reduz a um ‘Goze!’” (Zizek,
1990, p.23). Em resumo, longe de interditar o gozo, a lei totalitária
o ordena diretamente, e longe de exigir a “dialetização” da
“irracionalidade” do isso, ela “ adquire a forma de uma injunção
não-dialetizada, incompreendida, insensata” (Zizek, 1990, p. 35). Como
bem observa Zizek, a lei totalitária funciona precisamente como o
supereu no qual, como sabemos, um comportamento considerado
característico do isso, quer dizer, regressivo, compulsivo, irrefletido e
automático, assim como o imperativo do gozo, caracterizam e servem
à própria repressão.

Aí tocaríamos, pois, na mola secreta da famosa ‘dessublimação
repressiva’, dessa ‘reconciliação secreta entre o isso e o supereu à
custa do eu’: uma lei ‘louca’ que, longe de proibir o gozo, ordena-o
diretamente. A ‘dessublimação repressiva’ é apenas uma maneira, a
única maneira possível, no contexto da Teoria Crítica da Sociedade,
de dizer que no ‘totalitarismo’, a Lei social começa a funcionar como
supereu, assume os traços de um imperativo do supereu (Zizek,
1990, p. 35).

Ao aproximar a lei totalitária da lei superegóica, sublinhando o
fato de que ambas funcionam como imperativo de gozo, Zizek nos
ajuda a determinar a terceira confusão que pode se dar entre a ética
psicanalítica, e mais especificamente, entre a ética lacaniana do desejo,
e o totalitarismo. Trata-se aqui de confundir o imperativo ético: “não
ceder do seu desejo” e o imperativo superegóico: “goze!”. É verdade
que, em sua dimensão real, quer dizer, para além do princípio do prazer,
o desejo se confunde sob diversos aspectos com o gozo, da mesma
forma que a lei pode se confundir com a lei do supereu. Não obstante,
sob outros aspectos, desejo e gozo, assim como lei do desejo e lei do
supereu, se opõem claramente.

Se apelamos aqui para a abordagem sugerida por Zizek da lei
totalitária, é porque acreditamos que diversas críticas feitas à ética da
psicanálise nas quais se denuncia seu caráter perverso, subentendem
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uma confusão entre seu imperativo e o imperativo superegóico ou,
como já se pode concluir, entre seu imperativo e o imperativo totalitário.
Em outras palavras, muitas são as interpretações da psicanálise que
vêem em seu imperativo ético um imperativo de gozo e que, por esta
razão, aproximam-na do totalitarismo.

A nosso ver, essas três confusões, que levam a uma compreensão
totalitária do pensamento de Lacan, estão claramente presentes em
três momentos de seu pensamento e, sobretudo, em algumas
interpretações que suas idéias suscitaram. O primeiro momento é aquele
do comentário de Lacan sobre Antígona e a interpretação em questão
é aquela que fez Patrick Guyomard em La jouissance du tragique,

interpretação que pretende, em primeiro lugar, denunciar a
transformação, operada por Lacan, do desejo em Bem supremo, em
entidade abstrata, pura e absoluta e, em segundo lugar, relembrar a
forte ligação entre a “fascinação pela pureza” e os totalitarismos mais
cruéis. O segundo momento é aquele do comentário de Lacan sobre
Sygne, contrapartida contemporânea do personagem trágico da
Antiguidade, e a interpretação em questão é a que fez Zizek em Essai

sur Schelling Le reste qui n’éclôt jamais (Zizek, 1996). Em sua interpretação,
Zizek nos leva a compreender o fim da análise enquanto gesto de
destituição subjetiva, gesto representado por Sygne, heroína submetida
a uma autoridade decaída, ridícula, humilhada e a uma ordem reduzida
a uma pura aparência, heroína que se encontra em uma alienação
absoluta e que se reduz à radical humilhação de uma concha esvaziada
de si mesma. Ainda que o autor não pretenda denunciar o aspecto
totalitário do tratamento lacaniano, parece-nos difícil não ver nesta
concepção de final de análise uma concepção totalitária. O terceiro
momento é aquele em que Lacan propõe a articulação entre o princípio
“o analista só se autoriza por si próprio” e o procedimento do passe, e
as interpretações em questão são aquelas que viram em um princípio
coercitivo o seu oposto, um princípio liberador, ou que viram em uma
norma uma licença. Interpretações que viram num procedimento que
pretendia colocar em causa o conforto do ideal democrático-liberal,
promissor da autonomia do eu e do gozo igualmente garantido a cada
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um, o estabelecimento de uma prática totalitária em que o poder é
ocupado por um Mestre absoluto que goza sem que qualquer limite
lhe seja imposto.

Se essas três interpretações são certamente criticáveis, não deixa
de ser interessante levá-las seriamente em consideração tentando
compreender o que, no próprio pensamento de Lacan, deu margem ao
seu surgimento. Puras ou impuras, legítimas ou ilegítimas, é sobretudo
através de suas interpretações que a psicanálise lacaniana pode ser
difundida. E a grave crise atual da psicanálise não nos permite fugir
desta consideração.

Com efeito, pode-se relacionar a crise atual da psicanálise a duas
visões e a duas recusas que ela suscita: ou bem ela é vista como uma
prática adaptativa conduzindo o sujeito a se conformar com a
determinação inconsciente e com a impossibilidade, devida à castração,
da realização do desejo, ou bem ela é percebida, ao contrário, como
uma prática cruel, infligindo ao sujeito a dissolução de todas as marcas
de identidade e a satisfação direta e suicida de todos os seus desejos.
Em outras palavras, ou se compreende a finalidade da análise como
sendo a de formar sujeitos resignados à sua condição de vítimas do
Outro, este último podendo ser o inconsciente, o desejo do outro ou
até mesmo a censura, ou se percebe seu objetivo como o de formar
sujeitos perversos que, não conciliando a realização de seu desejo a
nenhum bem, transformam-se em seres perigosamente anti-sociais.
Assim, a psicanálise é recusada, seja em nome da liberdade individual
seja em nome do bem comum.

Essa compreensão da psicanálise exprime com precisão, do ponto
de vista político, que sua crítica dos ideais democrático-liberais está
sendo entendida como uma defesa do totalitarismo e, de fato, o
deslizamento entre essa crítica e essa defesa exprime a tensão política
mais importante da contemporaneidade. É por essa razão que
acreditamos não poder ignorar as diversas interpretações que
aproximam, seja de forma implícita ou explícita, legítima ou ilegítima,
a psicanálise do totalitarismo. E também, pensamos que, em vez de
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tentar mostrar a ilegitimidade dessas interpretações, é mais útil tentar
detectar a tensão que elas exprimem. Isto porque não acreditamos ter
atualmente meios para escapar dessa tensão; acreditamos até mesmo
que a psicanálise é a própria expressão dessa tensão. E, sendo impossível
escapar dela, o melhor será pô-la em evidência para que possamos nos
situar da melhor maneira possível entre seus dois extremos.
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