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O sujeito
do desejo
inconsciente
Talvez a psicanálise seja a única modalidade
de psicoterapia que impõe limites ao
discurso científico, atuando como guardiã
da singularidade da experiência humana

Renata Petri
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O cerne da descoberta freudiana, fundamento da ética psi-
canalítica, é a concepção de criatura humana como um ser de
desejo, estruturado em torno de uma falta fundamental. Isso
implica que a relação das pessoas com o mundo não se dá por
intermédio de um objeto, mas pela falta dele. Objeto este para
sempre perdido, pois todos nós, ao adentrar a linguagem, tive-
mos de deixar algo escapar, algo que ficou irremediavelmente
de fora como preço pago pela inserção nessa ordem exterior,
anterior e conformadora que é a cultura (na língua alemã, o
idioma de Freud, Kultur guarda um significado de cultura como
civilização). E assim fica, portanto, caracterizado o mal-estar
intrínseco à experiência humana.

O que resta então é um suposto objeto com a promessa
de completude atrás do qual nos lançamos renovadamente, a
cada vez reencontrando não mais que substitutivos simbóli-
cos e uma satisfação eternamente parcial. Essa distância en-
tre aquele objeto procurado e esses outros que encontramos
configura a própria dimensão psíquica, o próprio desejo; tal
lacuna pode parecer uma espécie de falha, mas de fato oferece
o vazio fundamental que permite e promove os deslizamentos
sucessivos que caracterizam o movimento da busca, consti-
tuindo-se desse modo como espaço para a construção do per-
curso de uma vida.

Com a publicação de A interpretação dos sonhos em 1900 — por
convenção, o marco comemorativo da invenção da psicanálise —,
Sigmund Freud inaugura esse campo com o desvelamento de
uma dimensão inconsciente e determinante da criatura huma-
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na. É inicialmente por meio da análise dos
sonhos que passa então a investigar as leis
que regem esse sujeito inconsciente. Para
Freud, o sonho é a busca da realização
do desejo inconsciente, postulando assim
a existência de um sujeito inconsciente
essencialmente desejante. Embora hoje
compreendamos que sujeito inconscien-
te e sujeito desejante designam o mesmo
fenômeno, é com o trabalho sobre os so-
nhos, tarefa ainda vital no próprio processo
analítico, que se começa a lançar alguma
luz sobre o desejo latente, que organiza,
estrutura e realiza um sujeito. Ao mesmo
tempo, com seu trabalho com as histéricas
que abundavam naquela época vitoriana de
profunda repressão sexual, sobretudo com
relação às mulheres, Freud percebe ainda
que as paralisias exibidas por suas pacien-
tes não obedeciam à lógica anatômica do
corpo humano, mas a uma outra lógica ins-
crita na fantasia de cada uma dessas pesso-

as, o que só fez confirmar a inexorabilidade
da dimensão psíquica em suas vidas. Com
os avanços teóricos posteriores realizados
juntamente a seu trabalho clínico, dos quais
faz parte o princípio mesmo da associação-
livre, Freud observa o papel fundante da
estruturação imposta pela linguagem no
psiquismo humano.

Dialética da linguagem:
o sujeito e o Outro

Jacques Lacan, psicanalista e autor
francês notório por retomar em toda sua
obra os fundamentos da proposta freudia-
na, esmiuça tal importância chegando à fa-
mosa afirmação de que o inconsciente é es-
truturado como linguagem. A linguagem é
o elemento fundamental na constituição do
ser humano, que é por definição um ser fa-
lante. É a linguagem humana que nos dis-
tancia do reino animal, uma vez que difere
da dos animais por não se resumir apenas a
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um código que serve à comunicação e que
se adquire com a maturação do organismo
e o desenvolvimento das diversas funções
corporais. Em nosso caso, a linguagem pré-
existe a cada novo ser que chega ao mundo,
o qual deve submeter-se a uma dada gra-
mática, que, embora regulada por uma sin-
taxe definida, é assimilada individualmente
segundo uma recriação singular repleta de
equívocos, ambigüidades e ambivalências
ligados a contínuas ressignificações de que
só a criatura humana é capaz. Ao se cur-
var à linguagem, cada novo ser perde assim
sua própria possibilidade de plenitude em
si mesmo em nome de uma ordem maior
que o obriga ao encontro com o outro para
além da mera efetividade comunicativa,
restando, desse modo, marcado por uma
falta-em-ser, seu "desejo": com a introdu-
ção da criança na esfera propriamente hu-
mana, instala-se a dimensão psíquica.

O filhote do homem chega ao mundo
extremamente prematuro e incompleto,
sem uma carga instintual suficiente para
garantir sua sobrevivência. É o encontro
desse novo organismo ainda inacabado
com a linguagem já encarnada nos agen-
tes responsáveis pelo seu acolhimento, em
geral os pais, que cria as condições para a
constituição de seu psiquismo, introduzin-
do-o no campo pulsional. Território onde o
bicho se humaniza, transformando a carga
do sexo animal regido pela lei da cópula em
uma miríade de prazeres difusos ressigni-
ficados sob a forma da sexualidade huma-
na. Em outras palavras, com a antecipação
desejante do Outro (além do semelhante, é
aquele que representa para o bebê o mundo
simbólico, e nesse sentido a própria lingua-
gem), é possível então ocorrer a fertilização
de uma nova humanidade, numa espécie de
transbordamento simbólico, que a um só
tempo liberta do que há de determinante
no cio e condena o que há de significante
no intangível. A pulsão é assim o eco, vivi-
do no corpo, dos cuidados e da fala do adul-
to que se ocupa do bebê, ou seja, a demanda
desse outro instala um circuito pulsional
que articula o organismo do bebê ao uni-
verso da linguagem, a natureza à cultura,
dando à luz um novo ser humano.

Esse Outro primordial, ao desempe-
nhar a função básica de prover-lhe sustento
e proteção, exerce mesmo à própria revelia
o papel de interpretar necessidades emer-
gentes em gritos inicialmente desarticula-

dos alçando-os assim ao estatuto simbólico
da linguagem: antes que possa falar, o su-
jeito é falado pelo Outro.

Desse modo, o saber e o desejo humanos
não são herdados segundo a lógica de ins-
tintos previamente programados por milê-
nios de evolução e sobrevivência da espécie,
mas encontram-se antecipados nesse Outro
que — para além da coincidência inicial com
a figura do outro cuidador, primeiro agente
de linguagem, via de regra a mãe — nele não
se encerra, guardando em verdade a chave
da possibilidade e das condições para o sur-
gimento de um novo sujeito.

Importa ressaltar que esse adulto ocu-
pa-se da criança não como se ocupa de de-
mais tarefas e afazeres, mas a partir de uma
posição de implicação desejante. Assim,
podemos dizer que, segundo o legado de
Freud, o que nos torna humanos é o de-
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sejo, um desejo que se constrói a partir do
desejo do Outro. Noutros termos, alguém
deseja só porque outro alguém antes o de-
sejou e, assim fazendo, antecipou-o como
ser desejante também.

Em suma, num primeiro momento
desse circuito desejante que engendra um
novo sujeito, no qual o outro cuidador coin-
cide com o Outro, a criança encontra-se de
certo modo alienada e totalmente à mercê
das palavras e significações alheias, que ar-
ticulam na verdade o desejo desse Outro,
para, em um segundo momento, separar-se
dele visando constituir um lugar próprio
de enunciação.

Em "Nota sobre a criança" (1969), Lacan
trata do processo de subjetivação com base
nesse encontro entre o novo organismo e a
linguagem segundo uma transmissão irre-
dutível (por se tratar de uma unidade mí-
nima, não pode ser mais reduzida) como
condição sine qua non para a estruturação do
sujeito do inconsciente. Transmissão essa
de outra ordem que não da vida como mera •
satisfação de necessidades, mas como cons-
tituição subjetiva, implicando a relação com
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um desejo que não seja anônimo e conjugue
as funções de mãe e pai: mãe na medida em
que seus cuidados levam a marca de um in-
teresse particularizado, ainda que pela via de
suas próprias faltas, e pai na medida em que
seu nome é o vetor de uma encarnação da
Lei do desejo. Em outras palavras, são ne-
cessários o desejo da mãe, por meio do qual
a criança se aliena como objeto, e o nome-
do-pai, significante que barra o desejo da
mãe, abrindo a possibilidade efetiva para o
surgimento de um sujeito, na operação no-
meada de metáfora paterna.

Cabe lembrar que não há transmissão
sem a conjugalidade fundadora da parenta-
lidade: é a partir da conjunção entre o desejo
da mãe, enquanto mulher, e do pai, enquanto
homem, que se transmite a lei que permite
ao sujeito abandoná-los em favor da busca
de uma parceria amorosa. Ou seja, não se
pode ser uma mãe suficientemente boa dei-
xando-se de ser mulher, assim como só é
possível o desempenho a contento do papel
de pai quando o homem continua a tomar
uma mulher como objeto de seu desejo.

Os pais transmitem então a falta a par-
tir de suas próprias posições subjetivas, ou
seja, versões singulares de como puderam
em suas vidas lidar com a lacuna estrutu-
rante do psiquismo. A falta assim transmi-
tida está fundamentada no testemunho de
um saber particular sobre como as figuras
parentais arranjaram-se com a incompletu-
de inerente à condição humana. É a trans-
missão de um saber sobre a falta, ou ainda,
um saber-fazer com a falta.

Ao se ressaltar a operação de transmis-
são necessária à constituição de um sujeito,
não se pode esquecer o trabalho da pró-
pria criança em tomar para si o que lhe foi
passado, apropriando-se de forma singular
da herança que lhe foi legada. Assim, é de
suma importância a constatação de que,
apesar da indispensabilidade do Outro para
que se constitua, um sujeito apenas se efe-
tiva por meio das respostas que a criança
produz a partir daquilo que recebeu.

Note-se então que a psicanálise sepa-
ra-se assim definitivamente do desenvolvi-
mentismo que visa amarrar o evolutivo e o
cronológico. Do ponto de vista psicanalíti-
co, o sujeito do inconsciente é um efeito da
estrutura de linguagem que antecede e ao
mesmo tempo inclui o sujeito. O processo
de aquisição da linguagem não é objetivo
nem garantido com a simples maturação

do indivíduo: é o processo através do qual
cada sujeito vivência a própria subjetiva-
ção, quase como se o sujeito para adquirir
linguagem fosse antes adquirido por ela.
Assim, os ordenamentos lacanianos pro-
postos com relação às encruzilhadas psí-
quicas de um sujeito no percurso de sua
própria constituição estão' fundamentados
em instâncias lógicas e não cronológicas.

Sem deixar de sofrer as conseqüências
das operações lógicas que atravessa ao longo
de sua constituição, o sujeito do inconsciente
é atemporal. Quer dizer, o sujeito do incons-
ciente não tem "idade", ainda que o sujeito
na cronologia da infância não seja sempre
igual. No decorrer do tempo, o sujeito vai



enfrentando certos impasses subjetivos que
acarretam transformações na sua leitura e
ação no mundo e na organização dos ele-
mentos essenciais à estruturação psíquica.

Para a criança, a inter-relação entre os
elementos constitutivos de sua estrutura
ainda não está fixada de modo estável, e o
sujeito, efeito da estrutura, sofre as conse-
qüências desse percurso. Para estruturar-se
como sujeito, a criança depende irremedia-
velmente de um Outro sustentado por um
agente de linguagem, personagem que lhe
nutrirá um desejo, dirigindo-lhe demandas,
o que propiciará o seu desenvolvimento.
Essa perspectiva é bastante diferente de
uma suposta evolução natural em estádios

e parece claramente ir ao encontro da afir-
mação de Lacan de que é na dialética da de-
manda de amor e da experiência do desejo
que se ordena o desenvolvimento.

Duas operações fundamentais
No momento inaugural, temos a mãe

como Outro primordial e o bebê, sujeito à
necessidade. Ao nascer, realiza para a mãe a
presença do objeto que serviria à saturação
de sua falta.

O bebê grita diante da tensão orgâ-
nica causada pela fome. A mãe interpre-
ta o grito como apelo e oferece o objeto
alimento, o qual é acompanhado de uma
tessitura desejante. A mãe se oferece en- 31
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tão como uma matriz simbólica para a
criança, alternando-se entre ausência e
presença. A criança vive uma primeira
experiência de satisfação nesse momen-
to mítico do encontro com o leite/seio
materno, numa relação ilusoriamente
homeostática com a mãe. Tem assim a
experiência da possibilidade do fazer-se
um com a mãe, como se o encontro com o
Outro pudesse ser bem-sucedido, no sen-
tido de uma plenitude.

O desencontro inaugural e inevitável ad-
vém do fato de a mãe falhar na sua matriz
inicial presença/ausência, ou seja, não com-
parecer junto à criança no exato momento

em que era esperada, mas antes ou depois.
Daí em diante, a mãe que se apresen-

tava apenas como uma matriz simbólica
passa a se apresentar também como real.
Os objetos que oferece - ou não — à crian-
ça também sofrem uma mudança de esta-
tuto: além de objetos reais, como o leite,
a mãe passa a ser a possuidora de objetos
de dom, simbólicos. A mãe aparece então
munida de grande poder ao qual a crian-
ça se submete, numa dependência aterro-
rizante. Essa onipotência da mãe tende a
se traduzir numa voracidade de seu dese-
jo, situação periclitante à qual Lacan se
refere pela figura da mãe insaciável.
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Tal situação se reorganiza a partir do
falo, elemento terceiro na relação da mãe
com a criança, significante do desejo ma-
terno, que remete àquilo que faz falta à
mãe, elemento que ganha destaque nessa
equação, instaurando o que Lacan chama
de dialética da frustração ou do engodo. A
criança, devido a sua dependência dos ob-
jetos que a mãe oferece ou não, passa en-
tão a se fazer falo da mãe, na tentativa de
resolver o impasse que se impõe, obturan-
do assim essa primeira brecha vislumbra-
da. A criança presta-se ao jogo do engodo
por uma questão de sobrevivência: iden-
tificando-se ao falo, reconstitui o Outro,
mantendo-o completo, ainda que ao preço
de, com tal manobra, manter-se alienada
a ele. Nesse jogo inicial de intercâmbios
com o Outro, entrega-se a algo de real, um
gozo fora da linguagem, em troca de uma
recompensa simbólica, o amor do Outro,
reconhecimento do desejo.

Com o ingresso da criança na dialéti-
ca da frustração, embora o objeto real não
seja indiferente, não há necessidade algu-
ma de ser específico. Mesmo que não seja o
seio da mãe, nem por isso ele perderá algo
do valor de seu lugar na dialética sexual,
de onde se origina a erotização da zona
oral. Não é o objeto que desempenha, em
seu interior, o papel essencial, mas o fato
de que a atividade assumiu uma função
erotizada no plano do desejo, o qual se or-
dena na ordem simbólica.

A mãe, como Outro primordial, só pode
propiciar as condições necessárias para a
criança realizar essa nova organização se
estiver marcada ela mesma pela falta que
move o desejo. Se esse Outro falha nesse
momento, deixa a criança sem elementos
para lidar com o impasse colocado. É aqui
que entra o pai nesse tempo da constitui-
ção, um pai simbólico, um nome, tributário
do desejo da mãe. A função paterna é assim
veiculada pela palavra da mãe: o pai, sendo
o que dá referência à mãe, não precisa ser
necessariamente o genitor, nem mesmo um
homem concretamente presente, mas uma
instância que leva a mãe a desviar seu dese-
jo em outra direção.

Noutros termos, ainda que a criança pe-
quena viva um tempo inicialmente harmo-
nioso no qual a dialética da frustração pa-
rece dar conta dos primeiros desencontros,
essa suposta harmonia em algum momento
se desestabiliza, revelando a insuficiência da

criança como falo da mãe. A criança come-
ça a se deparar com a inevitável emergên-
cia da questão: o que a mãe deseja, quando
deseja além de mim? A partir de então, a
precariedade de sua primeira construção
imaginária para lidar com o mundo é des-
velada de modo irreversível, requerendo
assim uma reorganização estrutural, pos-
sibilitada pela entrada do pai real no jogo,
que inaugura o próximo tempo.

A transição da dialética imaginária do
jogo intersubjetivo com a mãe em torno
do falo para o jogo da castração na relação
com o pai se dá visando a solução de um
impasse, qual seja, a constatação da insu-
ficiência da criança enquanto falo da mãe.

O falo, elemento significante do desejo materno,
remete àquilo que faz falta à mãe e instaura,
nessa tríplice relação, o que Lacan chama de
dialética da frustração ou do engodo

Esta situação exige uma reordenação dos
elementos, com a entrada significativa do
pai real, instaurando uma nova ordem cha-
mada dialética da castração.

Tal passagem ocorre quando o engodo
da dialética da frustração se revela: a crian-
ça, deixando de ter sucesso como objeto
enganador da falta materna, percebe que
a falta se presentifica. A criança, diante de
uma situação que expõe a voracidade amea-
çadora do desejo materno, busca no campo
do Outro algum novo termo para enfrentar
esse impasse. O pai real então aparece como
aquele que pode operar a castração mater-
na, liberando a criança do desejo insaciável
da mãe. Sendo assim, a palavra da mãe não
é mais suficiente, se ela não desejar como
mulher, se não for objeto para o gozo de
um homem, isso poderá trazer conseqüên-
cias, por exemplo, para o futuro posiciona-
mento sexual do filho. Dito de outro modo,
além de pai e mãe, é necessário ser, agora,
homem e mulher.

A dialética da castração apazigua en-
tão o conflito deflagrado pelo desgaste do
jogo do engodo e fornece uma estrutura
simbólica mediante a instauração da lei
que regulamenta as trocas humanas — a
interdição do incesto —, legitimando a in-
completude em oposição a uma plenitude 33
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imaginada, que é da ordem do impossível
por estrutura. A falta ganha, definitiva-
mente, estatuto de motor psíquico e não
simplesmente de vazio a ser preenchido.
De falta imaginária na dialética da frus-
tração, a falta muda de categoria, tornan-
do-se uma falta simbólica.

Com a incidência da operação simbóli-
ca da função paterna, o falo, objeto imagi-
nário da dialética da frustração, é elevado
ao estatuto de objeto simbólico e pode,
então, ser buscado, de modo próprio, tan-
to pelo menino como pela menina. Após
a castração, a criança sai marcada em re-
lação ao falo com um sinal de mais ou de
menos, pois, como diz Lacan numa dialéti-
ca simbólica, "o que não se tem é tão exis-
tente quanto o resto", e o que importa é a
marca que irá vetorizar suas buscas pos-
teriores. O falo é a moeda principal que
possibilitará as futuras trocas da criança
com o Outro. Com a função paterna se es-
tabelece o que Lacan chama de o "jogo de
quem perde ganha": a criança, perdendo a
ilusão da completude materna, ganha per-
tinência social, ampliando assim seu cir-
cuito de trocas. Eis o momento crucial da
estruturação do sujeito do desejo.

A castração proporciona, então, uma
ressignificação das perdas anteriores atua-
lizadas em relação ao falo, constituindo-se
na operação lógica fundamental a partir
da qual se pode falar propriamente em
sujeito do desejo inconsciente. Braunstein
afirma que a "divisão primordial, que põe
em movimento a sexualidade em seu sen-

tido psicanalítico, é a divisão do sujeito em
relação ao gozo induzida pela castração, e
é esta que leva à constituição do objeto
como suplência do gozo que falta".

Na infância, o sujeito experimenta
renúncias sucessivas ao gozo que serão
ressignificadas da castração em diante.
Ao sucumbir à castração, o gozo do cor-
po tem de passar pelo significante, sendo,
assim, redimensionado em gozo fálico.
Esse esvaziamento de gozo ressignifica
todas as perdas anteriores em relação ao
falo, significante da falta como universal
a todos os seres falantes, o qual divide o
campo da sexuação em duas metades não
complementares, a do homem e a da mu-
lher. Entre o homem e a mulher há, então,
o muro da linguagem.

O percurso realizado pela criança
será concluído na adolescência, com a
descoberta da inexistência do Outro,
momento em que o adolescente se con-
frontará, de modo renovado, com os fra-
cassos característicos de cada tempo an-
teriormente vivido: o fracasso do amor,
que se refere primeiramente à relação
com a mãe; o fracasso da organização
fálica, que não diz nada sobre o genital;
e o fracasso do discurso social, que, não
produzindo qualquer ideal, deflagra o
próprio fracasso do sentido.

A castração como operação simbólica
fundante da ordenação psíquica inaugura
assim o espaço para a passagem do gozo
ao desejo: eis a via a ser aberta pelo sujeito
na infância e percorrida vida afora.



Desejo e ética
Conclui-se que, desde a formação, a

realização de um sujeito coincide, portan-
to, com o caminho que o leva ao encontro
consigo mesmo, questão nada mística ou
religiosa, mas, antes de tudo, essencial-
mente ética, pois trata do confronto com
seu próprio desejo inconsciente.

O homem como sujeito de um desejo é
um ser em falta. Essa redundância envol-
vendo falta e desejo, equivalentes no vo-
cabulário psicanalítico, é aqui justificada
pelo fato de, sendo tão recorrente, sobre-
tudo no campo lacaniano, ter-se transfor-
mado numa espécie de obviedade oculta.
Reafirmar explicitamente que o homem é
um ser em falta corresponde a ratificar de
modo inequívoco o próprio cerne da ques-
tão ética na psicanálise, em contraposição,
tão difícil quanto necessária, aos valores
morais apregoados em nossa atualidade.
Segundo Lacan, enquanto a moral é defi-
nida a partir dos ideais do eu, a ética está
implicada nas relações do sujeito com o
desejo inconsciente. Uma ação humana só
pode ser então devidamente avaliada to-
mando como princípio a singularidade da
situação. A originalidade da contribuição
psicanalítica reside justamente em assu-
mir o desejo como referência ética central
e, nesse sentido, a verdadeira medida de
nossa ação.

A indagação de Lacan "Agiste em con-
formidade com teu desejo?" encerra assim
uma questão crucial.

Perante o desejo, o sujeito faz uma es-

colha entre a responsabilidade e a culpa. A
culpa é sustentada pela sujeição aos ideais
morais, diante do que o sujeito capitula em
face do desejo; a responsabilidade, por ou-
tro lado, consiste em responder pelo seu
desejo inconsciente. A ética pode assim
ser definida como a articulação entre ação
e o desejo inconsciente que a habita, o que
em última análise eqüivale dizer que a éti-
ca é fundada no desejo e é nesse sentido
que se pode compreender a afirmação de
Braunstein de que "a neurose não é uma
enfermidade, mas um mal ético".

A originalidade da contribuição psicanalítica
reside na assunção do desejo como referência
ética central e, nesse sentido, como a
verdadeira medida de nossa ação

É claro que a ética na psicanálise não
se confunde com uma ética dos costumes,
redução historicamente determinada des-
tinada à crítica da moral a serviço dos
bens, mas que, justamente ao contrário,
remonta a um comprometimento radical
que implica a relação entre a ação e o de-
sejo que a anima. Como afirma Lacan, não
há outro bem senão o que pode servir para
pagar o preço ao acesso ao desejo — na me-
dida em que esse desejo é a metonímia de
nosso ser, ou seja, que mais pode haver de
precioso que o encontro do sujeito com 35
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sua própria matriz desejante?
Embora a extensão do campo psicanalí-

tico permita uma reflexão sobre a natureza
humana, é preciso não se esquecer de que
se trata sobretudo de uma prática clínica
fundada no esforço de acolher e aplacar o
sofrimento humano.

A questão central da ética fundada no
desejo leva a psicanálise a uma rota de co-
lisão com o atual ideal de felicidade cele-
brado pela sociedade de consumo, franca-
mente incompatível com a idéia de regras

e limites para o gozo. Uma tal felicidade
fantasiosa guarda a imposição de um gozo
indomado, ilimitado, absoluto, ou seja,
um "todo-gozo" de fato impossível, que
desconsidera, numa trágica ironia, exata-
mente aquilo que de fato possibilitaria "al-
gum-gozo", uma vez que o desejo regido
pela lei simbólica permite uma realização
sempre parcial apenas, contrapondo-se em
princípio à idéia de totalidade consumada.
Situação especialmente comprometedora
quando se pensa na criança, pois os pais



não apenas descarregam sobre ela todo o
peso desse discurso social, mas vêem-se
desamparados para agirem de outro modo.
A atual sobrevalorização da ciência, cada
vez mais fortalecida como o único verda-
deiro saber, acaba por desautorizar o saber
essencial, que só a função paterna poderia
transmitir, e os pais, assim solapados, pas-
sam então a prometer a seus filhos uma
mentira de gozo.

Nesse sentido, percebe-se que a feli-
cidade em nossos dias se apresenta con-

taminada por um ideal perverso de gozar
a qualquer custo, sempre, mais e melhor.
Decerto, esse estado de coisas traz dificul-
dades para o trabalho do analista. Contu-
do, a psicanálise ensina que a demanda é
sempre demanda de uma outra coisa, ou
seja, uma tentativa de dizer o desejo, ain-
da que incompatível com a fala. A ética do
campo analítico orienta então o analista
a tomar essa demanda por felicidade na
direção de fazer deslizar na fala o desejo
latente. Esse posicionamento do analista
é, a um só tempo, um princípio ético e um
mandamento técnico. Uma análise busca,
portanto, permitir a transformação da
"miséria neurótica" em "infelicidade ba-
nal", ou seja, uma báscula da impotência
ao impossível. Até seria possível dizer que
há algo de moral na psicanálise, uma vez
que o analista zela pela qualidade da ex-
periência do analisante na mesma medida
em que a considera um valor.

Torna-se evidente a impostura da de-
manda de cura vinculada à noção de felici-
dade veiculada pelo discurso social vigente,
o que requer um posicionamento ético con-
sistente por parte do analista, que desvela-
rá o elo necessário entre cura e castração,
avesso em estrutura à imposição de ideais,
fazendo da psicanálise talvez a única moda-
lidade de psicoterapia que impõe limite ao
discurso cientifico, como guardiã da singu-
laridade da experiência humana.

A forma de aceitação da castração sim-
bólica, meio submissão, meio renúncia, é
talvez a chave mestra para alguma compre-
ensão da natureza humana, seja no que tan-
ge aos fundamentos da formação do sujeito
ou no que toca à sua real possibilidade de
um percurso de vida "saudável porque éti-
co" do ponto de vista do próprio desejo. É
por isso que falar na constituição subjetiva,
ou processo de subjetivação — como quei-
ram -, é tratar de uma estruturação que
se caracteriza menos pelo voluntarismo
de uma consciência fazedora e mais pela
condição formulada de uma inconsciência
elaborante: somos essencialmente menos o
que queremos construir e mais o que su-
portamos nos faltar.
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