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PONTUAÇÃO SOBRE O SEMINÁRIO DA ÉTICA1 
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Boa tarde, 

Trago um pouco de informação sobre nosso grupo e algumas questões que se 

fizeram durante nossos estudos. Nosso objetivo aqui não é teorizar, mas apresentar a 

vocês nossos produtos, elaborações que não poderiam mais ficar somente conosco. 

Precisam cair. 

Neste ano estudamos o Seminário 7: A Ética da Psicanálise. Ética é uma palavra 

de origem grega, tendo ainda nessa língua duas origens possíveis. A primeira é a palavra 

grega éthos, com e curto, que pode ser traduzida por costume. A segunda também se 

escreve éthos, porém com e longo, que significa propriedade do caráter. 

Dois aspectos que, a meu ver, não se excluem e que remetem diretamente ao 

nosso grupo. Vejam, reunimo-nos toda sexta-feira, 18 horas, horário do happy hour, das 

confraternizações, do início do fim de semana. Abrimos mão de estarmos descansando, 

brincando com nossos filhos ou netos, namorando ou nos divertindo com amigos, para 

nos reunir e trazer a cada encontro nossa leitura, nossas questões e nossas inquietudes. 

Não há como não pensar em Ética aí.  

Aspectos que também remetem à clínica. Kierkegaard e Foucault diziam que a 

ética grega é uma estética, ou uma poética, preocupando-se com a arte de viver, com a 

elaboração de uma vida bela e boa. Será que é mesmo uma vida bela e boa a ética da 

Psicanálise? De fato, essa não deixa de ser a demanda inicial dos analisandos. Afinal, 

não é porque não existe relação sexual que as pessoas desistem de passar a vida 

tentando encontrá-la. Mas é essa a Ética da Psicanálise? 

Bom, para responder a questão, o título do Seminário nos dá uma pista. Afinal, 

não é ética aplicada à Psicanálise, mas Ética DA Psicanálise, o que já informa tratar-se 

de um campo próprio. Talvez seja por isso que Lacan, logo no início, diz que o que se 
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resume pelo termo de Ética permite colocar à prova as categorias através das 

quais é possível salientar o que a obra de Freud e a experiência da psicanálise 

trazem-nos de novo. De novo sobre algo ao mesmo tempo muito geral e muito 

particular. 

Falemos então da experiência. Na minha clínica, a grande maioria dos 

que procuram análise são neuróticos. Neuróticos de guerra, eu diria, que chegam 

exaustos, machucados, e pedem uma vida sem mais lutas, uma vida bela e boa. 

Eis aí uma grande questão: Quem luta? E luta contra o quê? 

Novamente, o livro nos dá algumas pistas. O seminário traz o tempo todo 

dois temas principais: o desejo e o limite. O livro está dividido sequencialmente 

na seguinte ordem:  Introdução da Coisa, o Problema da Sublimação, O 

Paradoxo do Gozo, A Essência da Tragédia e a Dimensão Trágica na 

Experiência Analítica. Podemos ver que, em uma ética DA psicanálise, trata-se 

de fato de uma experiência radical. 

Bom, primeiramente Lacan introduz a Coisa. Mas ele em momento 

algum a introduz à força, goela abaixo. Introduz a quem a pede, ou melhor, a 

quem a escolhe por já não ter outra opção. E a Coisa, o das Ding freudiano, será 

de fundamental importância para o seu encaminhamento teórico rumo ao real. É 

que Das Ding – a Coisa – é o nome da dimensão real do objeto a, esse famoso 

objeto que, por ser falta, de objeto não tem nada. Ele está aí, prevalecendo na 

estrutura, apenas para ser causa do desejo, o que, convenhamos, não é pouca 

coisa. 

E desde já e durante todo o seminário o desejo será uma questão para 

Lacan e para nós que, por motivo de tempo, não é possível detalhar agora. Mas 

vale ressaltar o título do último capítulo. O título é “Os paradoxos da Ética ou 

Agiste em conformidade com teu desejo?”. 

Desejo de morte? Sim, sempre o é e sempre não o é, uma vez que o 

desejo está no além e no aquém da demanda. E uma análise deve chegar lá? 

Acredito que sim, mas talvez não seja por acaso que a outra questão, a do limite, 

é uma constante no seminário. No início, há o limite de Freud no Projeto. Há 

ainda o bem e o belo como dois limites do humano. E ao final, há Antígona entre 

duas mortes, heroína que, como todos os heróis, não conhecem o temor nem a 

piedade, sendo por isso desumana. 
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Fundamentais reflexões que ele sobre os limites. Limites da Psicanálise no 

âmbito geral e no âmbito particular. Posteriormente, em outro seminário, Lacan vai 

afirmar que a clínica psicanalítica é a clínica do Real, esse incansável trabalhador que 

tanto faz para não se tornar escrita, mas que introduz a morte na vida e a vida na morte, 

de modo que só assim ela, tanto a vida quanto a morte, pode ter alguma utilidade, mas 

talvez os limites estejam o tempo todo neste Seminário para nos alertar de que, na 

medida em que o analisando se aproxima deles, é preciso cautela na travessia. 

O limite faz pensar na ética da condução de cada análise para que, ao final, 

mesmo fazendo juntos com Lacan o luto pelo fato de não termos sido capazes de 

originar uma nova perversão, o analisando possa se dar conta de que uma vida sem lutas 

não existe, mas que é possível lutar em paz. 


