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Das Ding e a Lei1 

 

Luiz Eduardo de Vasconcelos Moreira 

 

“O real, disse-lhes eu, é o que se 

reencontra sempre no mesmo lugar” 

(p. 87). 

 

O Seminário de Lacan que discutimos nesta jornada é, no mínimo, curioso, para 

não dizer contraintuitivo. Numa série que se inicia com seu comentário sobre o Homem 

dos Lobos, sabemos que Lacan irá se dedicar aos escritos técnicos de Freud, às psicoses, 

a uma crítica do eu, às relações de objeto, às formações do inconsciente e ao desejo, antes 

de, finalmente, se debruçar sobre o problema da ética da psicanálise. É de se notar uma 

leve mudança de tom: não se trata mais de um diálogo e uma crítica com a psicanálise tal 

qual se desenvolveu na Inglaterra e deu origem à escola das relações de objeto. Não 

encontramos aqui uma leitura cerrada e um comentário detalhado de textos teóricos e 

casos clínicos dos autores daquela escola.  

Segundo Assoun (2009, p. 515), este é o seminário que inaugura uma série de 

seminários cuja referência deixa de ser conceitos básicos da psicanálise. Trata-se, então, 

de abordar uma ética que supõe o desejo. Não custa lembrar o contexto institucional: no 

fim de 1959, Lacan havia pedido a inscrição da Sociedade Francesa de Psicanálise (SFP), 

resultante da cisão da Sociedade Psicanalítica de Paris (SPP) em função das controvérsias 

sobre tempo lógico e técnica padrão, na Associação Psicanalítica Internacional (IPA) e 

estava, portanto, sob supervisão – ou vigilância – da Comissão Turquet.  

Ainda segundo Assoun, este seminário poderia ser organizado em cinco grandes 

movimentos ou tempos: no primeiro, trata-se de introduzir das Ding, “a Coisa”, como 

conceito pivô; um segundo compreende a abordagem da sublimação (“elevar o objeto à 

dignidade da Coisa”); o terceiro, a abordagem da ética propriamente dita, a partir do 

problema do amor ao próximo. No quarto tempo, temos o questionamento sobre a 

essência da tragédia a partir da leitura da Antígona de Sófocles (“não ceder de seu 

 
1 Este texto deve muito à interlocução de Marta Marciano e de Daniele Sanches, a quem sou grato pela 

disposição ao diálogo. 
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desejo”). Por fim, temos “a dimensão trágica da experiência analítica”, a partir da 

pergunta “Tu ages em conformidade com teu próprio desejo?”. 

É no mínimo estranho que Lacan, ao abordar o tema da ética, recorra ao Projeto 

para uma psicologia científica e não a um dos textos mais corriqueiramente ligados a 

essa questão, como o Mal-estar na civilização, O futuro de uma ilusão ou a carta a 

Einstein publicada como “Sobre a guerra”. É na leitura cerrada daquele texto que Lacan 

encontrara um termo que será fundamental para suas elaborações neste seminário: das 

Ding. Termo este que reaparecerá no texto “A negação”. É numa contraposição a die 

Sache, palavra que caracteriza aquilo que Lacan percebe como uma sutileza da língua 

alemã, que seu sentido, senão seu efeito, pode ser compreendido nas línguas latinas que 

apresentariam uma só palavra para ambos os significados: a Coisa, a coisa (la Chose, la 

chose), donde a necessidade de se manter a capitalização que, em alemão, denota qualquer 

substantivo. Das Ding, então, e não die Sache: não os objetos, as coisas, as tralhas. Então, 

o quê?, essa é nossa questão. 

Nosso argumento é que responder a “o que é a Coisa?” só pode se dar junto com 

“como falar d’a Coisa?”. Com isso, queremos acentuar que há, neste seminário sobre a 

ética, também uma lição de método. O diabo, é claro, é que tal afirmação não aparece 

explicitamente nem é sequer aludida ao longo do texto: Lacan apenas a demonstra em 

ato. A definição de Coisa, para Lacan, seria então indissociável do modo como Lacan a 

apresenta para sua audiência – nunca é demais lembrar que o efeito de um seminário 

falado necessariamente não será o mesmo de um texto lido, do qual seria preciso nos 

desfazermos da ideia de que encontramos um raciocínio pronto e acabado. É como se 

Lacan tateasse com as palavras a forma de algo, mas este algo é o vazio. 

 

Das Ding 

Voltamos, então, à questão do recurso ao Projeto de uma psicologia científica 

feito por Lacan. A importância desse movimento de Lacan está em destacar, entendido 

tanto como sublinhar como também separar, algo do texto de Freud. A tarefa de leitura 

a que Lacan se propõe justifica-se ao colocar no centro do argumento freudiano de um 

projeto científico um ponto de interrogação, uma dúvida. É isso que encontramos no 

esquema segundo o qual Lacan organiza “três ordens” a partir da oposição entre princípio 

do prazer e princípio de realidade: começando de trás para frente, no nível “da 

objetivação, ou do objeto, o conhecido e o desconhecido opõem-se” (p. 46); “um processo 
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de experiência que corresponde à oposição entre o pensamento e a percepção”; e, 

finalmente, “[o] que, no nível do princípio do prazer, se apresenta ao sujeito como 

substância é o seu bem”. “Como qualificar o substrato de realidade da operação 

subjetiva?” Das Ding. 

O que isso quer dizer? Que a Coisa instaura uma lei, a lei da linguagem, a lei do 

significante. É a partir disso que poderíamos chamar seu efeito de linguagem que falamos 

e que, falando, representamos. Menos, no entanto, a Coisa, que não pode ser falada nem 

representada: aquilo mesmo que funda a lei do significante encontra-se fora do alcance 

dessa lei; aquilo que funda a possibilidade de representação da realidade constitui-se 

como um vazio de representação, como um ponto que não pode ser representado nem 

apreendido. Falar dos efeitos da Coisa não é o mesmo que falar da Coisa: falar dos efeitos 

da Coisa não é mais do que resultado do próprio efeito da Coisa. Tal como um buraco 

negro, que não é observável senão pelas perturbações que causa a seu redor, pelo seu 

horizonte de eventos, essa estranha forma de um vazio ali onde há, percebe-se a presença 

maciça de algo que captura a própria luz, é esse vazio que Lacan tateia quando fala d’a 

Coisa. Mesmo sem ser visto, há algo de brutal em um corpo celeste que, desabado sobre 

si mesmo, atrai em sua singularidade aquilo que lhe estiver ao alcance. 

Como falar daquilo que escapa à própria linguagem, mas que é seu próprio 

substrato? Propomos que este é um dos fios condutores disso que, numa primeira mirada, 

pode aparecer como um conjunto luxuriante de referências, autores e conceitos. Um 

exemplo maior de que o estilo de Lacan não é gratuito, mas decorre da natureza do próprio 

objeto, que busca a um só tempo apreender e apresentar. A dificuldade da elaboração, 

então, ou melhor, a dificuldade da transmissão encontra sua medida na dificuldade de 

articular algo sobre aquilo que está fora do alcance da articulação significante. Onde 

temos tantos autores, tantos conceitos, tantas lições encontramos, no centro que mobiliza 

essas elaborações, uma das primeiras figuras do vazio. Do mesmo modo que temos um 

vazio central na própria constituição do sujeito. 

É nesse sentido que encontramos dois momentos exemplares do que nos parece 

ser a estratégia lacaniana de apresentação de um objeto por definição inapreensível. O 

primeiro é o quadro “Os embaixadores”, pintado por Hans Holbein, o Jovem, em 1533 e 

hoje na National Gallery de Londres. Em meio a uma exuberância técnica de cores e 

texturas, entre uma profusão de objetos e tecidos, entre Jean de Dinteville e Georges de 

Selve, os dois embaixadores em questão, inscreve-se uma figura distorcida, um crânio em 
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perspectiva anamórfica. É impossível, por causa da presença do recurso da anamorfose, 

que tenhamos uma apreensão do todo da pintura a um só tempo, de um mesmo ponto de 

vista. O que vamos observar depende de nossa posição: ou percebemos os embaixadores, 

os objetos e os tecidos ou percebemos a inclusão da morte no quadro, mas nunca os 

embaixadores etc. e a morte. Eis aí a inscrição possível daquilo que não é representável a 

partir dos efeitos que causa – não o menor deles a necessidade de deslocamento de quem 

vê. 

O segundo é o amor cortês como prática social daquilo que não se pode encontrar. 

O lugar da mulher amada, o centro das cantigas dos trovadores, não é ocupado por uma 

mulher: não há objeto a ser encontrado, mas antes um vazio ao redor do qual se realiza o 

amor cortês. (Como exemplo de como o vazio é um operador conceitual potente, cabe 

lembrar que, a partir do amor cortês, esse vazio é tomado por Lacan também como ponto 

de partida para uma releitura da problemática da sublimação, deslocando-a de um destino 

pulsional e recolocando-a como um problema ético: a dignidade d’a Coisa é o lugar do 

vazio como possibilidade de invenção de um novo sentido a partir dos significantes que 

nos agenciam.) 

Falar d’a Coisa só pode ser não falar d’a Coisa, posto que ela não é falável ou 

representável. Há algo de que não se fala não porque se trata de recalque. Falar d’a Coisa 

só pode ser falar de seus efeitos, e falar d’a Coisa já é e só pode ser um desses efeitos. 

 

A Lei e as leis 

De que lei falamos quando falamos d’a Coisa? 

Em primeiro lugar, falamos da lei do significante, como já dissemos: é a Coisa 

que, como substrato real da percepção, engendra a lei da linguagem, a lei do significante, 

ainda que não seja diretamente apreensível por essa lei mesma que engendra. Falar d’a 

Coisa só é falar dos efeitos, daquilo que se organiza ao redor do que nos aparece, desde 

o registro simbólico, como um vazio: “uma função primordial que se situa no nível de 

instauração da gravitação das Vorstellungen inconscientes” (p. 79), “que no nível das 

Vorstellungen [ela, a Coisa] não é nada, porém, literalmente não é – ela se distingue como 

ausente, alheia” (p. 80); que “está justamente no centro, no sentido de estar excluído. 

Quer dizer que, na realidade, ele deve ser estabelecido como exterior, esse das Ding” (p. 

89). 
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Temos, então, que a distância de das Ding é justamente a condição da fala e que 

ao sujeito só cabe modelar o significante ao redor do vazio, como um oleiro que cria o 

vaso a partir do furo – condição de possibilidade da linguagem, do significante, mas 

também além dele. Por isso, não apreendemos das Ding, apenas seus efeitos. 

Mas esse lugar de exceção da lei significante não é sem efeitos. Lacan indicou que 

seu esforço é apresentar “a afirmação da descoberta, creio, de que a lei fundamental, a lei 

primordial, aquela onde começa a cultura na medida que se opõe à natureza, (...) que a lei 

fundamental é a lei da interdição do incesto” (p. 84). E ainda: “Freud designa na 

interdição do incesto o princípio da lei primordial da qual todos os desenvolvimentos 

culturais são apenas as consequências e as ramificações”. 

A prova disso é, para Lacan, o que Lévi-Strauss descreve em seus estudos sobre 

a estrutura do parentesco: “a introdução do significante e de sua combinatória na natureza 

humana por intermédio das leis do casamento regulado por uma organização de trocas 

que ele qualifica de estruturas elementares” (p. 84). “É na ordem da cultura que a lei se 

exerce. A lei tem como consequência excluir o incesto fundamental, o incesto filho-mãe, 

que é o que Freud salienta” (p. 85). 

Não se trata, portanto, de duas leis distintas: a lei do significante, de um lado, e a 

lei do incesto, de outro. Assim como Lacan organiza o princípio da realidade e o princípio 

do prazer como duas polaridades, dissolvendo o que pode aparecer como simples 

oposição, talvez devamos compreender que se trata da mesma lei vista de dois polos 

distintos. Nem psicologismo nem sociologismo, algo Outro. Não uma ontologia, pois não 

se trata nem de natureza nem de ser nem tampouco uma antropologia, pois não se trata 

de um mito: “O que encontramos na lei do incesto situa-se como tal no nível da relação 

inconsciente com das Ding, a Coisa” (p. 85). 

Este mesmo ponto pode ser apresentado desde a retomada de Lacan dos dez 

mandamentos como exemplo da lei moral, um exemplo dos efeitos d’a Coisa a partir dos 

quais podemos inferi-la: “Os dez mandamentos são interpretáveis como destinados a 

manter o sujeito a distância de toda realização do incesto, como uma condição, e uma só, 

que é a de nos darmos conta de que a interdição do incesto não é outra coisa senão a 

condição para que subsista a fala” (p. 86-87). 

Temos aí que um problema moral, um problema ético e um problema 

epistemológico são um, enodados de tal forma que só são respondidos os três: “É a Lei a 

Coisa? De modo algum. Mas eu não conheci a Coisa senão pela Lei. Porque não teria 
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ideia da concupiscência se a Lei não dissesse – Não cobiçarás. Foi a Coisa, portanto, que, 

aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo mandamento, excitou em mim todas as 

concupiscências; porque sem a Lei a Coisa estava morta” (p. 103). 

Porém, diz Lacan, “A instância moral presentifica o Real” (p. 29), ou seja, é a lei 

que presentifica o Real, só se conhece a Coisa pela lei. Podemos entender que o próprio 

simbólico, representado pela lei moral, entra em jogo como interdição de acesso à Coisa, 

mas a presentifica, uma vez que a moral deve se destacar de toda a referência a um objeto, 

seguindo Kant:  

A relação entre a Coisa e a Lei não poderia ser mais bem definida do 

que nesses termos. É aqui que a retomaremos. A relação dialética do 

desejo com a Lei faz nosso desejo não arder senão numa relação com 

a Lei, pela qual ele se torna desejo de morte. É somente pelo fato da 

Lei que o pecado, hamartia, o que em grego quer dizer falta 

(manque), e não participação à Coisa, adquire um caráter 

desmesurado, hiperbólico (p. 104). 

 

A verdadeira satisfação seria reproduzir um mítico estado inicial, um reencontro 

impossível com das Ding que é da ordem do real. Temos aqui o tema da busca por um 

objeto perdido e repetidamente buscado, wiederzufinden, mas agora trata-se de um 

equívoco; trata-se de um objeto que nunca esteve lá. Onde haveria eine Sache, houve das 

Ding. 

Para concluir, façamos uma ligação com o seminário anterior, O desejo e sua 

interpretação. Tomando como frase paradigmática o adágio “o desejo é sua 

interpretação”, temos de reconhecer um deslocamento dessa questão, quiçá a partir da 

ideia de um vazio constitutivo ao redor do qual se articulam os significantes (como lei da 

linguagem e condição da fala) como efeito de uma lei simbólica (a lei do incesto). Temos, 

então, que “a única coisa da qual se pode ser culpado é de ter cedido de seu desejo”. Desta 

forma, o fracasso está posto: o homem vai representar das Ding por “outra coisa” (eine 

Sache), um objeto sempre outro para uma falta nunca extinta. 
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