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Agiste conforme teu desejo? 

Cristina Helena Guimarães 

 

Quando trabalhei os dois últimos capítulos do Seminário -  A Ética da Psicanálise, 

fiz a leitura tendo como orientação o que enuncia o título desse último bloco - “A 

dimensão trágica na experiência analítica”.  

Procurei entender como que a ética da psicanálise está implicada com a essência 

da tragédia que a experiência analítica porta e articula em seu processo. 

O pano de fundo é situado por Lacan ao chamar a atenção para o que pode estar 

velado na experiência analítica do que ele nomeia ‘metas morais’ da análise, se esta 

estiver alinhada com: promover a normalização psicológica como também em visar o 

desenvolvimento do sujeito até alcançar o chamado estágio genital, endossando dessa 

forma uma busca de adequação entre a tendência e o objeto. Retoma a dimensão de 

promessa de felicidade destacando a necessidade de levar em consideração a premissa 

desenvolvida por Freud em Mal-estar na Civilizacão, que introduz a impossibilidade 

desse ajuste da tendência ao objeto, no plano individual e também no rebatimento desse 

mal-estar na cultura, como elemento constituinte da experiência humana e determinante 

ao mesmo tempo, de todo um movimento de busca em velar essa condição. Tamponá-la. 

A questão incide tanto para o analisante quanto para o analista e certamente que 

para o analista há uma chamada à consideração dessa dimensão, uma vez que distorções 

que a teoria sofreu desde Freud, possibilitaram alinhar a experiência da analise à um ideal 

de felicidade,  de complementaridade. Pois bem, face à essa busca pelo bem, face ao 

desamparo, ao vazio que o ser humano porta, uma vez ser de linguagem, toda a busca por 

tamponar esse vazio merece ser interrogado. Isso porque  interrogar essa demanda é um 

trabalho que visa colocar o sujeito em relação ao desejo, à verdade que o habita. Isso não 

garante felicidade e aqui penso que se articula a relação com a dimensão trágica,  a 

verdade tem potência de definir o destino do sujeito, tal como encontramos em Édipo, 

quando se cega ao se ver revelar a verdade de sua origem. É o "Me Phynai", melhor não 

ter nascido. Nesse momento, Édipo toma conhecimento de seu engano e toda a condição 

de herói e rei de grandeza da qual desfrutava, da felicidade conjugal e na vida política da 

cidade desaba face à verdade. 
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Antígona, foi escolhida por Lacan para dar a medida da incondicionalidade do 

desejo na sustentação de um ato que implica sua vida por inteiro. Portanto o trágico na 

experiência analítica se refere à implicação do sujeito com seu desejo, um ato, no qual e 

pelo qual o sujeito é riscado em seu ser. Há uma perda, que é o que entendemos como 

incidência da castração. Sem isso não se articula o desejo.  

Nesse contexto, Lacan destaca a incidência do supereu, cuja economia mostra que 

quanto maior a exigência, maior também os sacrifícios a ele prestados. Condição que 

tende a cair no esquecimento tanto para a doutrina quanto para a prática.  

Freud destacou a incidência do supereu nos momentos finais de uma análise, 

discutindo o que ele chamou de reação terapêutica negativa, ou seja, é onde o sujeito 

recua, faz uma oposição ao tratamento, ao final do tratamento. 

O supereu, desde Freud, responde pela incidência da consciência moral; ele é 

herdado dos pais e incorporado, portanto intimamente ligado às censuras que habitam o 

casal parental.  

O supereu, desde o texto “O ego e o Id”, comentado pelo Mauro no seu Seminário 

“Da Geometria à Topologia do Supereu” (25/05/2018), tem estreita relação com o Id 

enquanto sede das pulsões e essas, por sua vez,  visam encontrar uma realização 

incestuosa, insistem na realização de um a mais de gozo, introduzindo uma dificuldade 

na apreensão conceitual.  Pois, ao mesmo tempo, o supereu é o que proíbe o gozo 

incestuoso e incita ao gozo. Certamente que essa dificuldade conceitual mostra também 

a dificuldade que está em curso naquilo que uma analise articula. E o que uma análise 

articula?  “... o que a análise articula é que no fundo, é mais cômodo sujeitar-se ao 

interdito do que incorrer na castração” (p. 367). 

Procurando desdobrar essa afirmação, uma análise incide na montagem 

fantasmática que determina um lugar para o sujeito através do conjunto de identificações 

que o constituem na relação com o casal parental. Identificações que, na origem, não estão 

ligadas ao ser do sujeito, mas àquilo que o sujeito é, falado, concebido no desejo do Outro. 

Operar com o conceito de supereu relativo ao empuxo ao gozo incestuoso, significa uma 

força que busca manter o sujeito no lugar determinado pelo fantasma. A ênfase é que, 

pela insistência nesse gozo, não se incorre à castração e é isso que ele diz como o mais 

cômodo: “a submissão à interdição”.  
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Temos dois pontos de incidência do supereu, o primeiro na referência à lei que 

barra e suscita o gozo e também na relação à função do pai enquanto castrador. O pai na 

referência à castração é um operador simbólico, entra barrado e barrando o filho. Ele 

também está submetido à lei. Ele também é castrado. Isso significa que não existe um 

garantidor, aquele que seria portador das certezas, da força e portador de uma condição 

única em garantir a vida, aquele que não seria marcado por essa falta. Falta essa que abre 

para cada ser humano um vazio que movimenta e causa uma busca por se dizer.  

Ou seja, o que está em operação é que o sujeito para aceder ao desejo precisa estar 

submetido à castração. O processo de análise fica entendido como esvaziar as 

consistências das significações que são constitutivas e consequentemente, engajar o 

sujeito num movimento desejante, a partir do encontro com a verdade, franqueando outras 

possibilidades na forma de apresentar e se colocar nas relações.   

 Quando Lacan fala que se prefere a ‘submissão a um interdito’ do que ‘se deixar 

incorrer à castração’ é justamente porque o que se evita é o consentimento a essa condição 

de perda de ser, que ele diz a partir do destino de Édipo, como maldição consentida. 

Entretanto, ele chama a atenção para a possibilidade de toda uma ética poder se alinhar 

na conservação do interdito, tal como ele discutiu acerca da função do bem, enquanto 

barreira ao desejo.  

Retomo o Édipo ao cegar-se, uma cegueira implicada com o efeito de revelação 

da verdade e não como punição. É, sim, a dimensão do irredutível, do irreconciliável. Um 

corte naquilo que vinha sendo. 

É nessa perspectiva que retomo a frase: Agiste em conformidade com o desejo 

que te habita? Ponto que interpela o sujeito em seus tempos de aposta pelo desejo, na 

experiência de uma análise: “a ética da análise não é uma especulação que incide sobre a 

ordenação, a arrumação, do que chamo de serviços dos bens. Ela implica, propriamente 

falando, a dimensão que se expressa no que se chama de experiência trágica da vida” 

(Lacan: Seminário 7, p. 376). 

A visada trágica está na implicação de um ato do sujeito que o determina. Ato que 

determina seu destino, orienta sua direção. Lacan propõe um juízo ético a partir da 

natureza do desejo presente na experiência da ação humana que porta a dimensão de 'Juízo 

Final’, uma vez que seu ser, para se fazer presente, é vivido na fugacidade da 

determinação significante. 
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Agiste conforme teu desejo? 

Tal proposição tem valor inédito, não havia sido formulada até então e tal 

proposição não poderia advir se não, no contexto analítico. Ética que se impôs à ética 

tradicional que tem como suporte o serviço dos bens.  

Na perspectiva dos serviços dos bens, haveria uma depreciação do desejo na busca 

de modéstia, temperança. Tendo como medida e apoio a ordem do poder humano numa 

ordem ideal que corresponda à política de seu tempo, à moral de seu tempo. Essa 

interpelação é importante uma vez que, no nível dos serviços dos bens, o desejo não é 

contemplado. Há um impossível colocado pela ética tradicional que é, por exemplo, essa 

idealização de um bem comum. Quando os imperativos buscam determinar os deveres 

morais e garantir o bem comum. Não que haja maneira de prescindir desse conjunto de 

ordenação nas relações entre os homens e essa busca de um bem comum. A questão é 

complexa.  

A psicanálise interroga e, na verdade, revira essa lógica a partir de contar o sujeito 

na relação com o significante. Ele já vem marcado por uma impossibilidade que diz de 

uma insatisfação implícita por via da relação do sujeito com o significante. Nesse 

Seminário, a questão do pai é deslocada radicalmente em relação à posição freudiana. Se, 

para Freud o mito do pai totêmico, que implica no assassinato do pai e a incorporação de 

sua força pela refeição totêmica, dando origem à civilização, para Lacan, o pai está morto 

desde sempre, no sentido que a fundação da experiência humana está na ordem da 

linguagem e nela falta um significante.  

 Algo muda para entender a relação com a culpa. A culpa estaria alinhada a ter 

'cedido de seu desejo’’. A experiência analítica mostra isso. O sujeito, ao trazer uma 

questão na qual se sente culpado, ao ser interrogado pelo que fez ou deixou de fazer, se 

encontra diante desse fato: ele recuou diante do desejo. 

Aqui, o problema se complexifica, na medida em que a relação com o desejo 

comporta um paradoxo. Se existe um impossível introduzido por sermos seres de 

linguagem, também está implícito um impossível face ao desejo. É uma operação que 

implica haver perda e haver desejo implica em  uma busca por um gozo que se pretende 

absoluto, na busca pelo objeto que o contemplaria; como isso não é possível, isso não nos 

deixa à altura de tal realização, então, a culpa é íntima a haver desejo: não é possível 

consentir ao desejo o tempo todo.  
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Na experiência analítica, quando um sujeito nos traz uma experiência da qual se 

culpa, normalmente, o enredo é de alguém empenhado em fazer o bem, considerar os 

bons motivos, que, na verdade, não tem nada a ver com o que realmente querem, ou 

pensam. Mas são ações cuja medida moral se sobrepõe ao sujeito. É nesse sentido que a 

culpa revela o recuar face ao desejo. A submissão a alguma determinação da lei moral é 

mais confortável do que incorrer na castração e se aventurar nesse deslizar da 

significação, momento de invenção, de abertura, de descobertas, de olhar mesmo para os 

limites, as possibilidades de avanço. Ocorre que isso não é algo simples de se lançar e de 

se sustentar. A gramática é outra: sai do ‘para o outro’, ‘pelo outro’ e entra o 'se contar’, 

'se dizer’ na relação com o Outro. 

Seria essa a condição de herói no homem comum? Seria a via do herói uma 

conquista possível para cada homem comum?  

Sim, possível para cada homem comum que escolher se implicar nessa via do 

desejo, desde que tenhamos em consideração que o processo nada simples envolve um 

luto, uma separação dos discursos que nos constituíram. Como diz o título - bíblico - do 

texto de um livro muito interessante de Philippe Julien, “Abandonarás teu pai e tua mãe”,  

importa considerar a relevância de ter que se haver com a herança familiar, de poder fazer 

diferente, de buscar ir além. A culpa enquanto efeito de não desejar significa, por 

exemplo, não investir em outros objetos, não se comprometer com fazer a vida a partir de 

escolhas. Enfim, é muito impactante para mim pensar que essa perspectiva recoloca a 

dimensão da culpa e da dívida simbólica. Em um de seus comentários, nos encontros 

sobre o Seminário 7, Mauro pontuou que essa perspectiva permite situar a dívida 

simbólica alinhada ao trajeto pessoal para avançar como sujeito no desejo, que depende 

da separação desse lugar no qual fomos constituídos. Falo impactante porque tal processo 

permitiria, na perspectiva geracional, abrir campo para os que vierem a encontrar 

condições, eles mesmos, de fazerem o seu caminho no desejo, digo de buscarem isso. Eu 

acho bonito enquanto sentimento de humanidade e, mais ainda, enquanto compromisso 

com as novas gerações. 
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