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  Coordenadas para o desejo do analista? 

A ética de cunho moralista propagada tanto pela filosofia quanto pela religião 

pressupõe um ego psicologicamente capaz de tudo que lhe é exigido, ao atribuir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

lhe um domínio ilimitado sobre seu Id. Ao mesmo tempo em que propõe ditames e 

normais sociais que busquem o bem supremo, especificando os meios para atingi-lo, 

define a ação corretora para consegui-lo, tal como se dá no imperativo ético da 

máxima de Kant “Age de sorte que a máxima de tua ação possa ser tomada como 

máxima universal”.  

Freud em “O mal estar na civilização” mostra que suas descobertas em 

psicanalise levaram-no a evitar as normas de cunho universalizantes, propondo-se a 

tratar do particular, de sujeito a sujeito, favorecendo no mais alto grau a função 

fecunda do desejo como tal, assim como um aprofundamento do universo da falta, 

compreendido desde a falta designada pelo mito do assassinato do pai primitivo, na 

origem do desenvolvimento da cultura, até a falta mais original da pulsão de morte, 

que ancora o homem naquilo que ele tem de mais profundo em si mesmo.  

 No Seminário “A Ética da Psicanalise” Lacan comenta o desejo em Freud, 

dizendo que aquilo que funda a orientação do sujeito na direção do desejo é Das Ding, 

a coisa, que vem do latim causa e opera como causa do desejo. A coisa estaria situada 

no ponto inicial da organização do mundo psíquico, no seu centro, ao redor do qual 

girará o movimento da representação.  

 O desejo tem seus contornos figurados como uma tendência a 

reencontrar o objeto perdido. Trata-se de reencontrar o objeto perdido e mesmo que 

este movimento vise o reencontro, esse objeto nunca fora perdido, já que, de fato, 

nunca fizera parte de suas posses. O que se trata de reencontrar é a coisa enquanto 

Outro absoluto do sujeito. Embora esta tendência a reencontrar funde a orientação do 

sujeito humano em direção ao objeto, não é a coisa que se reencontra, mas sim suas 

coordenadas de prazer.  

O princípio do prazer governa a busca do objeto e lhe impõe seus rodeios que 

conservam uma distancia em relação ao seu fim. A coisa é um espaço vazio de 

representações, um fora – significante.   

Não é possível desejar se não houver uma lei que instaure a proibição. Lei esta 

resultante da introdução do significante e de sua combinatória na natureza humana. 

Esta lei, que vem do exterior, regula e ordena o movimento em relação ao objeto 

causa do desejo. Este desejo é destinado à repetição por ser impossível satisfazê-lo, já 

que não há um significante capaz de nomear a coisa.  

O que se encontra na lei do incesto situa-se como tal no nível da relação 

inconsciente com a coisa. Lembremos que desejo pela mãe não poderia ser satisfeito, 
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pois se isto acontecesse, seria a abolição do mundo inteiro da demanda, que estrutura 

o inconsciente do homem.     

 Lacan comenta, no Seminário 111, que ao observar que o desejo tal como Freud 

o concebera, trouxera ao campo freudiano da prática analítica uma dependência do 

desejo original que tem sempre papel ambíguo, mas prevalente, na transmissão da 

psicanálise, colocou-o num nível mais elevado, ou seja, o desejo como objeto. Nisto o 

psicanalista francês procedeu como Sócrates, que também colocava o desejo como 

objeto. 

   Como ser desejado pelo Outro é o próprio objeto do desejo, isto mostra que 

para o desejo freudiano o desejável é ser desejado, o que implica uma relação do 

sujeito com a falta ou com o buraco no Outro, com aquilo que faz do Outro um 

desejante. 

Levemos em conta que se o desejo é tomado numa dialética é porque está 

suspenso a uma cadeia significante que é constituinte do sujeito, mesmo que esta 

cadeia articulada permaneça inacessível à consciência.   

A perspectiva do desejo fica evidenciada desde o momento em que alguém se 

propõe a iniciar uma análise, tal como Lacan2 adverte que, embora a psicanalise 

certamente permita esperar elucidar o inconsciente de que cada um é sujeito, todos 

sabem que ele não incentiva ninguém a isso, ninguém cujo desejo não seja decidido.   

  Em Direção de Cura, Lacan enfatiza a necessidade de se formular uma 

ética, que integre as conquistas freudianas sobre o desejo, para colocar em seu ponto 

a questão do desejo do analista3. 

De fato, quando alguém está disposto a formular uma demanda a um analista, 

mesmo que seu intuito seja tanto o de se livrar o mais rápido possível do que o faz 

sofrer, ou do que o incomoda, como o de coloca-lo em um lugar simbólico, outorgando 

lhe um saber, a análise só se inicia se ele aceitar a única resposta vinda do analista, 

cuja ação já implica o campo da ética, que é a de oferecer-lhe uma análise. Isto 

independente da configuração que a demanda adquira. 

 Um desejo decidido como condição para que as entrevistas preliminares se 

transformem em análise, foi o resultado da experiência na psicanalise, tanto de Freud 

como de Lacan, para vencer os inúmeros obstáculos que se apresentam no seu curso.  

                                                           
1
 Lacan, Jacques – Os quatro conceitos fundamentais, pag. 20. 

2
 Lacan, Jacques – Televisão. Outros Escritos, pag. 541 

3
 Lacan, Jacques – La Diretion de la Cure, Écrits, pag. 615.  
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As demandas endereçadas a um analista, acossadas que são pela inibição, 

sintoma ou pela angustia, passam por uma retificação subjetiva, o que permite uma 

virada que possibilita ter lugar o discurso do analista.  

É certo que o discurso analítico não pode ser sustentado por um só. Se na 

análise trata-se do desejo individual, de cada um, e se o analisante com seu desejo é o 

motor para por em andamento a experiência, inclusive determinando a marcha da 

análise, o desejo do analista é o que opera na direção de cura. Isto está explicitado por 

Lacan em “Problemas cruciais para a psicanálise”  4, ao dizer que ser psicanalista é uma 

posição responsável, a mais responsável de todas, uma vez que ele é aquele a quem 

está confiada à operação de uma conversão ética, radical, aquela que introduz o 

sujeito na ordem do desejo.  

 Se o que se espera de um psicanalista é a introdução do sujeito na ordem do 

desejo, a ação humana leva em conta o desejo freudiano como um fato no campo da 

ética.  

 No Seminário ”A Transferência”, Lacan reflete sobre o desejo do analista, 

dizendo que não é suficiente para exercer a função de analista que ele passe por uma 

purificação do grosso de seu inconsciente, mesmo que com isto ele saiba um 

pouquinho a mais da dialética de seu inconsciente. Aqui ele se propõe articular o que é 

o desejo do analista e, para isto, dar-lhe balizas que possam ser designadas como 

coordenadas do desejo.  Define o lugar do analista como aquele que ele deve oferecer 

vago ao desejo do analisante, para que este se realize como desejo do Outro. O 

psicanalista deve oferecer um vazio, deixar livre o lugar do próprio desejo, não 

ocupando pelo objeto que é o desejo de seu Outro particular. Neste vazio, o desejo do 

analisante pode se realizar enquanto desejo do Outro, através do instrumento para a 

sua realização que é o analista enquanto tal.  

 Na prática da psicanalise, o desejo do analista se define como um vazio, como 

um lugar onde deverá se instalar o desejo do analisante, como desejo de seu Outro, 

aquele resultante das circunstancias próprias de sua vida. Não se trata aqui de um 

Outro que possa ser generalizável.  

 O desejo do Outro particular do analisante só pode aparecer se o analista 

esvaziar o lugar de seu próprio desejo como sujeito do inconsciente. Esta é a condição 

para que se desdobre este Outro primordial e inesquecível para o analisante, que 

estruturou como tal seu desejo, na medida em que o objeto de seu desejo é esse 

desejo do Outro.  

Quando o desejo do analisante se realiza enquanto desejo do Outro no vazio 

deixado aberto pelo desejo do analista é possível o surgimento do objeto a. A função 

                                                           
4
 Lição de 5 de maio de 1965. 
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do objeto a é muito diferente daquela do acesso a algum ideal, pois o amor só pode 

circundar o campo do ser, ao passo que qualquer objeto poderá preenchê-lo. Como 

não há um objeto que valha mais que outro; qualquer um poderá ocupar este vazio, 

desde que este objeto mantenha as características do objeto parcial freudiano.   

 Lacan5 ao mostrar o valor do objeto que entra no campo do desejo onde não há 

objeto que valha mais que outro, especifica que há aí um luto em torno do qual se 

centra o desejo do analista.  

O luto do psicanalista se funda no fato de que no campo do desejo do Outro, 

todos os objetos são incomensuráveis, carecem de medida comum, como Lacan 

desenvolve no seminário “A lógica do fantasma”.  Isto não se refere ao falo por ser a 

medida comum, o mensurável. Na medida em que estes objetos que carecem de 

medida comum valem para cada sujeito em particular, indicariam a inexistência de um 

Bem supremo universal, comum a todos os sujeitos. Caberia ao analista fazer o luto 

que este Bem supremo, único, poderia ser compartido. Assim, no nível do objeto, não 

existe fusão possível entre o psicanalista e seu analisante.    

 Como o objeto a é causa de desejo, isto implica num saber acerca do que 

carece de medida comum, acerca do valor do incomensurável na causação do desejo. 

Trata-se de um saber geral, por nada dizer sobre cada caso em particular. 

 Lacan em “Variantes da cura padrão” havia refletido sobre o saber que está em 

jogo na análise. Engana-se o analista que acredita que sua tarefa seja transmitir um 

saber, já que este saber não é o que está em jogo na análise, sendo que o saber que 

importa na análise é aquele que o analisante mesmo transmitirá sobre seu próprio 

inconsciente e a respeito deste aquele que está na posição de analista se coloca numa 

posição de não-saber, o que não é a mesma coisa que ignorância.  Levando-se em 

conta que quando a ignorância é revelada ocorre a emergência de um não-saber. 

 Na citação de Freud em Conselhos ao médico no tratamento psicanalítico, 

“Dir-lhes-ei expressamente, no entanto, que esta técnica foi escolhida tão somente 

por ser a única apropriada para minha personalidade. Não me atreverei ou não ousarei 

questionar que uma personalidade médica constituída de um modo totalmente 

diverso possa se ver levada a proferir disposições muito diferentes a respeito dos 

doentes e do problema a ser resolvido”, Lacan encontrou material para argumentar 

que esta modéstia demonstrada por Freud será reconhecida para afirmar a verdade 

que a analise não pode encontrar sua medida a não ser nas vias de uma douta 

ignorância6.  

                                                           
5
 Lacan, Jacques – Seminário A Transferência, Jorge Zahar Editor, pag. 381.  

6
 Lacan, Jacques. Variantes de la cure-type. Écrits Pag. 362. 
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   Para Nicolau de Cusa, filosofo e teólogo que publicou o livro “A douta 

Ignorância” em 1640, a douta ignorância define um saber marcado como um saber 

acerca do saber, que proíbe todo caráter definitivo, sendo, portanto, inesgotável e que 

permite se aproximar pouco a pouco da meta principal que é a sabedoria, embora ela 

nunca seja plenamente alcançável.    

 A douta ignorância tem como principio básico a imprecisão ontológica, nunca 

se alcançando um conhecimento preciso de um determinado objeto. O desejo de 

saber é insaciável o que deixa a natureza dos objetos inesgotável. O desejo de saber 

impulsiona o sujeito a uma familiaridade cada vez maior com o inalcançável, 

acarretando um saber que fica associado à ideia de que todo saber é superável, 

impossibilitando uma realização completa. 

Em Problemas cruciais para a Psicanálise7, Lacan procura precisar como o 

psicanalista tem que conduzir uma analise, para saber quais são as suas propriedades 

exigíveis à sua posição para que ele conduza essa operação de uma maneira correta.  

 A posição do analista é a mesma do sujeito definido cartesianamente, 

colocando aquele que se afirma como, mesmo se ele não sabe nada, ele é aquele que 

pensa que não sabe nada e que isso basta perfeitamente para garantir sua posição em 

face do analisante que este sim, sabe, sem dúvida, mas não sabe que sabe.  

Quando o analista se afirma como sendo aquele que pensa que não sabe nada, 

isto implica numa certa rejeição válida do saber na posição do analista, assim como 

Descartes quem rejeitou certo saber relacionado ao saber tradicional aprendido entre 

os jesuítas e que implicou no abandono de preconceitos, de falsos saberes no exercício 

de sua prática.  

 Diferente de determinada psicologia que pretende identificar o sujeito 

indeterminado ao sujeito suposto saber, no que foi determinado “a aliança com a 

parte sã do eu” 8, Lacan procurou reintroduzir na cura a realidade da diferença sexual. 

Diante da realidade da diferença sexual, o sujeito que sabe, que não é o analista, mas 

sim o analisante, é constituído por um sujeito dividido, de um lado sujeito e do outro 

saber, mas não juntos e de alguma coisa pela qual ele só pode apreender como caído e 

dejetada da realidade da qual ele não quer nem pode saber nada, o que faz com que o 

homem sempre tenha que fugir da realidade sexual. 

 A diferença sexual não é definida em termos de papeis sexuais que se distribui 

entre os sujeitos, o objetivo é levar em conta a originalidade do sexo na medida em 

que é subjetivado. A única forma de sexo que tem que se arcar com um sujeito é a dos 

                                                           
7
 Lacan, Jacques – Problemas cruciais para a psicanalise, edição restrita, lição de 19 de maio de 1963.  

8
 Obra citada, pag. 357. 
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seres falantes, o que faz com que sua sexualidade se torne a sede de múltiplos 

sintomas e múltiplos mal-estares.  

 No seminário sobre a “Lógica do fantasma”, modificou profundamente a teoria 

da sexualidade até então vigente, mostrando que a partir da descoberta freudiana do 

complexo de castração, a existência do outro sexo deve ser fundada logicamente. O 

sujeito é aquele que não está submetido à mera copulação, mas à lei da aliança. Como 

o sexo é vivido por um sujeito, como se experimenta o sexual na subjetividade implica 

em descobrir que não há pela perspectiva da castração em psicanalise, forma de 

fundamentar logicamente o Outro sexo como universal. Neste seminário citado, Lacan 

aponta para a primazia da lógica fálica e objeto a com sua logica própria fazendo 

contraponto.  

Para a inexistência do sexo feminino, colocam-se as mulheres em posição de 

objeto a, levando-se em conta que todo sujeito, incluindo aí o homem, pode sê-lo, mas 

é especialmente possível para a mulher se situar no lugar da causa do desejo, que é só 

um paliativo, um suplemento da inexistência do Outro sexo9. 

No ser humano há ato, mas não ato sexual, desde que ato sexual implica a 

existência logica do Outro sexo. A condição do ato, sem Outro, que é próprio do ser 

falante, implica a inexistência da relação sexual como complementariedade entre os 

sexos.  

É a exclusão do ato sexual como complementariedade entre os sexos que 

permite pensar o ato psicanalítico como laço social de dois, que exclui a relação sexual 

e também fornece uma estrutura que define a produção do desejo do psicanalista. 

 

  

        Maringá, 5 de Abril, 2014. 

Antonio Roberto Brunetti 

 

 

 

 

                                                           
9
 Rabinovitch, Diana. O desejo do analista, pag. 47. 


