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PAIXÕES EM ANÁLISE 

Marcus André Vieira 

VII – A ÉTICA DA PAIXÃO
 

Ética e moral 

Primeiramente, precisamos nos ordenar quanto ao uso de alguns termos, supondo que nem 
todos aqui tem um grande percurso com Lacan. Não se pode, a partir do Seminário 7 de Lacan, 
“A ética da psicanálise”, tomar o termo ética no sentido habitual de código de conduta moral. 
No sentido habitual, ética e moral são sinônimos. Dizer de alguém que ele “é muito ético” 
como se ouve, significa dizer que ele tem honestidade e correção em seu agir, que ele respeita 
o próximo, tem civilidade e boa educação. 

Lacan distingue os dois termos: ele já abre seu Seminário afirmando: “Moral, poderia ter dito. 
Se digo Ética, verão porque, não é pelo prazer de utilizar um termo mais raro”.1 Ele uma 
distinção entre dois planos neste campo, tendência forte na filosofia, especialmente, segundo 
o vocabulário Lalande, a partir de Kant, que faz da moral “o conjunto das prescrições de 
conduta admitidas em uma época ou local determinados”.2 Moral é o que se deve fazer e o 
que não se deve fazer. É realmente uma regra de conduta.  

Não é nesse sentido que Lacan usa o termo “ética”, mas como um “retorno ao sentido da 
ação”. 3 Ética é uma reflexão sobre a ação. O que é fazer ou não fazer, como se faz ou não faz. 
Mais que isso, uma decisão sobre nossa ação.  

A ét i ca  cons is te  essenc ia lmente  num ju lgamen to  sobre  nossa ação,  mas es ta  
def in i ção só  tem a lcance  se  a  ação imp l i cada compor tar  também,  ou  se  
supusermos que e la  compor te ,  um ju lgamento ,  mesmo que imp l í c i to .  A 
presença  do ju lgamen to  dos do is  lados  é  essenc ia l  à  es t ru tura . 4  

O julgamento dos dois lados refere-se ao fato de que a ação em questão é uma ação humana e 
como toda ação se situa dentro de um contexto simbólico, não é puro agir, mas um agir que 
ganha sempre um significado e que este significado já é em si um julgamento.5  

Esta promoção da ética em detrimento da moral é provocada pela própria experiência 
analítica, que é em muitos aspectos um retorno ao sentido de nossas ações, para reformulá-lo, 
ou para endossá-lo, de todo modo para que o sujeito possa se relacionar de outra maneira 
com o que faz na vida, que é muitas vezes mais importante do que fazer diferente.   

Para este trabalho, espera-se de um psicanalista que ele seja um homem bem, que seja 
honesto e que saiba o que é melhor para você. É exatamente o que Lacan quer colocar em 
segundo plano com sua definição de ética. Entenda-se bem, não é que isso não seja essencial, 
mas é condição necessária, mas não suficiente. É preciso que outra coisa oriente o andamento 
da análise, porque a análise se desenrola lidando necessariamente lidando com coisas 
amorais, ou, como diz melhor Lacan “fora do campo da moral”.6  
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Uma análise lida “no primeiro plano” com “Um campo muito grande do que para nós constitui 
o corpo de desejos sexuais” que é colocado por Aristóteles, representante para Lacan do 
campo da moral, “literalmente, fora do campo da moral,” “dentro da dimensão das anomalias 
monstruosas”.7 

Talvez hoje isso escandalize menos, porque a princípio somos todos liberados sexualmente. O 
melhor é ficar com o termo “monstruoso”. Sempre há algo monstruoso que varia para cada 
um. Pode ser algo insignificante para o coletivo, como comer meleca, pode ser terrível, como a 
pedofilia, mas em cada caso será aquilo que o sujeito não tem como assumir, que é 
incompatível com seu ego.  

O que o Outro de nossos dias propõe para estas situações é a famosa “inclusão”. É a ética da 
diferença, justamente atacada por A. Badiou, pois é a inclusão apenas do incluível, é preciso 
que ele se comporte direitinho. O que for estranho, violento demais, monstruoso, fica de fora. 
E como se define o monstruoso em cada situação? Pelo consenso.8 

Este é o outro aspecto do sentido atual do termo “ética”, o do comitê de ética, que é uma 
reunião de consenso entre pessoas de bem, sobre o que deve ou não ser feito com relação a 
coisas complicadas, que mexem com valores humanos sérios. E os comitês de ética são o que 
temos de melhor hoje com relação às grandes questões humanas fundamentais, como 
genética, genoma, etc. É pouca coisa contar com o consenso de um conselho de notáveis ad 
hoc, que muitas vezes são constituídos pelos administradores e técnicos de uma instituição 
reunidos às pressas, para deliberar sobre temas tão difíceis por um lado e que, por outro, já 
foram fruto de tanta reflexão cuidadosa por grandes homens da filosofia, por exemplo. Mas o 
pior é que idealmente, o consenso deve ser atingido pelo com voto secreto, que as pessoas 
perguntadas nem saibam o que estão dizendo, apenas pela variação de um certo algoritmo de 
computador, você sabe a cada momento em uma sala, o que essa sala acha o que é melhor. E 
assim decidem-se do eliminado do BBB ao demitido de uma empresa. O consenso da maioria 
silenciosa é o ideal moral de nossos tempos, nenhuma responsabilidade individual para a 
violência que as decisões possam vir a ter.9   

Ao mesmo tempo em que não se espera mais tanta coisa assim das pessoas, exigimos, por isso 
mesmo, regras de conduta muito estritas porque senão é o caos. Quando você pode confiar o 
destino da nação a homens de bem, você dorme. Quando você não tem homens de bem em 
quem confiar, é preciso estar o tempo todo regulando e avaliando suas ações. Nós, os analistas 
de hoje, não somos mais esperados como homens de bem, mas temos que ter um código de 
deontologia, que é um contrato em que define-se o que se pode fazer e o que não se pode 
fazer em uma análise e que se alinha com o código mais geral do que é e do que não é cabível 
em uma sociedade dada.  

Ninguém espera de ninguém mais sabedoria e honestidade. Busca-se a legitimação de suas 
monstruosidades pela inclusão no consenso. Na melhor das hipóteses o analista é procurado 
para realizar esta operação. 

Do desejo e do Bem-dizer  

Partiremos do fato de que um tanto do desejo não é normatizável, mesmo sabendo bem que 
ele sempre tem uma parte normatizada, ou como diz Lacan, o desejo não é sem o significante. 
Ele é sempre articulado, mesmo que não seja nunca integralmente articulável.  

Pelo fato do desejo em si não ser normatizável, não há uma erótica da psicanálise (p. 18), com 
odiz Lacan, no sentido de uma codificação de práticas prazeirosas do gozo. Ela é uma “uma 
práxis, que merece um nome erotologia” (sem 10, p. 24). Entre erótica e erotologia, aqui, há 
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grande diferença. A psicanálise avança no campo do desejo sem que se possa normatizá-lo 
sem torna-lo apenas uma prática sexual. 

Não há valores a priori para nortear o discurso analítico. Se não temos valores, temos o quê? 
Temos um discurso sobre a ação, uma decisão sobre essa ação. O que é fazer uma análise e 
não como se faz uma análise. Se pensarmos a ética dessa como a direção da ação, ela é 
sinônimo de clínica. Porque a clínica é um fazer. Se a ética é o que é fazer, a ética e a clínica 
estão muito próximas. A mesma coisa para a política. O que faz um analista no mundo é o que 
faz um analista no consultório e é o que faz um analista quando está fazendo. Tudo isso vai 
junto, então ética, clínica e política ficam muito próximo. 

O que entra agora? Neste Seminário 7, entram parâmetros paradoxais. No grande escrito 
sobre ética anterior a este Seminário, que é “A direção do tratamento e os princípios de seu 
poder”, Lacan optou por uma estratificação dos parâmetros, distribuindo-os em três planos 
“tática, estratégia e política.10 Não vou retomá-los aqui, remeto vocês a este texto primoroso. 
Apenas cito que aquilo que era estratificação complexa, aqui é retomado como paradoxo.  

Ele propõe parâmetros paradoxais, feitos para não servirem como códigos de conduta, mas 
para balizarem o caminho. O mais famoso é que “só pode ser culpado em análise aquele que 
ceder de seu desejo”. Este aforismo deve ser colocado ao lado da definição do desejo como 
“medida infinita”. Como ceder de uma medida infinita para pautar suas ações? Que se entenda 
o paradoxal disso: ceder do seu desejo não é ceder da sua demanda. Pode-se ceder do que se 
quer, do que não se pode ceder é de alguma força que te torna vivo. Não se pode abrir mão de 
desejar, porque isso é abrir mão de viver. Qualquer coisa assim é onde Lacan vai chegar no 
final: “agiste em conformidade com o desejo que te habita?” é a máxima que ele enuncia na 
última lição do Seminário VII, entendendo desejo como essa medida infinita.11 É neste ponto 
que chega o Seminário em sua última lição. Sua travessia nos deixa com o sentimento de que 
entendemos melhor o que é este desejo, entre gozo e destruição, vida e morte, Kant e Sade, 
Antígona e Aristóteles. 

Vou passar sobre tudo isto, apenas para assumir com vocês a ideia de um paradoxo profundo 
no seio da ética da psicanálise. Há uma ética? Ao final diz Lacan “a questão se coloca”. Diremos 
que esta questão só se responde para cada um, na medida em que balizou seu desejo pelos 
significantes de sua história, os significantes essenciais nos quais este desejo está atrelado. 

Retomemos agora o que dispusemos em nosso último encontro. A cada instante em que o 
significante destaca-se como um ponto que ancora a vida, a cada instante de uma análise em 
que alguma coisa se decanta, nesse instante um tanto de gozo se libera. No último encontro 
dei ênfase ao tanto de gozo liberado, mas corremos o risco de tomarmos o entusiasmo como 
ideal. Lacan é dividido com relação a ele.12  

O segredo é o lugar onde se atrela este gozo que se libera. Sim, porque ele se libera sem se 
liberar, porque ao mesmo tempo fica em torno desse significante. Ele se libera do sentido, mas 
não do significante. Sulco é um dos o termo de Lacan para metaforizar essa difícil noção. Estes 
significantes primordiais são trilhos por onde corre o gozo sem que este seja, no entanto, no 
sentido deles, aprisionado.13  

Um tanto de gozo está ali, só que agora fora do sentido. Dentro do sentido é o que chamamos 
de afeto ou prazer. Estamos dizendo que os afetos são uma maneira de dar sentido ao que o 
corpo vive. A cada instante em que a vida for maior que a vida, a cada instante que isso se 
apresenta, a cada vez que for demais, tenho como opção default me emocionar. É uma 
maneira de fazer com que esse demais não desapareça, não seja negado, apenas encontre um 
caminho compartilhado. Nós nos emocionamos juntos. Os sentimentos são sempre recíprocos, 
no dizer de Lacan.14  
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É o espaço da catarse afetiva que já descremos no detalhe. Agora estamos falando da catarse 
no sentido de decantação, de que também já falamos. Fora do sentido nada é muito concreto, 
apesar de infinitamente real.  

Tocar tambor, se emocionar, brigar, muitas coisas podem ser feitas. O trauma é justamente o 
momento em que eu não pude me emocionar. Essa é a teoria da ab-reação: algo teria ficado 
guardada. O que a psicanálise propõe a fazer com isso é localizar esse Real no significante. 

Esse gozo é livre do sentido, mas não é livre do corpo que é a superfície onde se sulcam as 
marcas do Outro, por onde corre o desejo. São estas marcas que Lacan busca delimitar quando 
fala em significante.  

A melhor tradução em português para significante, ao menos para o significante tal como usa 
Lacan a partir dos anos setenta é “significativo”. Significante é algo que pode significar, mas 
não é em si significado. Algo significante não é algo que tem um sentido, é algo que pode ter 
um sentido, mas o que ele tem mesmo é uma força própria. A força de um registro de vida, de 
um cadinho de gozo. É um comemorativo, a marca de uma efeméride, a data do jornal, a 
cicatriz, coisas assim. Então, na superfície de um corpo inscrevem-se marcas comemorativas 
qualquer uma, e pode ser a superfície de um corpo como texto, como um caderno, ou pode 
ser em qualquer lugar. Essa é uma das potencialidades do homem, ele é capaz de pegar essas 
pequenas coisas, destacar, comparar com outras, e produzir dali uma história. São os rastros 
do Real em nós. O que a psicanálise faz é pegar isso e deixar o gozo estar em torno disso, mas 
não aprisionado pelo sentido. 

João e Maria 

Um exemplo: a história de João e Maria. Eles saem de casa porque o pai quer abandoná-los na 
floresta. O pai vai com eles, mas João lança pedrinhas, eles voltam e não são jogados para os 
lobos. O pai tenta de novo, o João joga miolos de pão que os passarinhos comem e por isso 
eles se perdem. Chegam à casa da bruxa, que é toda decorada de gostosuras, que os pega para 
engordá-los depois comer. É oralidade do começo ao fim. Lembrando que o pai os joga na 
floresta porque não tem comida para lhes dar. 

A história é cheia de grandes sentidos, e sentido às vezes tão exagerados que às vezes a gente 
acha até nonsense. O sentido principal parece estar ordenado por essa oralidade onipresente. 
Como se o alimento fosse o mais importante, mas que mais importante ainda seja o amor ou 
um coração puro, a esperteza de João que engana a bruxa, a reconciliação etc. Qual deles 
privilegiar: o drama do pai que abandona? A maldade da madrasta? Da bruxa nojenta? A Maria 
doce e suave? O passarinho guloso? O que faz essa história inteira se sustentar são todos estes 
sentidos, mas não exatamente eles, pois são variados, estranhos, podem se invertem tal como 
a figura do pai que parece mau, mas acaba bom, se arrepende. Tudo pode acontecer no 
campo dos sentidos. Eles nos emocionam, mobilizam e é a eles que o afeto está ligado.  

Mas o que sustenta a história são as pedrinhas, que balizam o caminho e que quando 
desaparecem levam ao caos. É o caminho de entrada e de saída na floresta que, tal como na 
chapeuzinho vermelho é o movimento principal do conto. Se eles não voltarem pelas 
pedrinhas, se o pai não puder ir lá, acabou a história. E as pedrinhas encarnam aquilo que 
garante que um caminho é um caminho. Sem elas pode ser qualquer coisa. São as pedrinhas 
como lugar, um lugar de significante, que contam.  

Este exemplo é inspirado por J. A. Miller que indica com ela como o homem pode fazer um uso 
significante até com pedras, talvez especialmente com elas.15 Espero que com ele vocês vejam 
como o significante é vida. É uma parte da história e é essa parte que a análise vai segurar e 
não o resto. É o trilhamento. Além do quê, se você mudar as pedrinhas de lugar, a história 
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muda. Então o que uma análise faz é pegar todas essas emoções que estão arrumadas em uma 
grande história, numa grande fantasia e, dessa fantasia, ficar com as pedrinhas.16  

Não haverá mais afeto? Vamos colocar nossas pedrinhas no bolso como se fossem uma 
fórmula escrita de uma vez por todas? Um tanto de gozo estará liberado. Em outro sentido, ele 
não está liberado porque continua preso às pedras, só que muito mais como o movimento do 
caminho. É transformar a selva da fantasia numa trilha de pedrinhas. É tornar alguma coisa 
que é presença pesada no mundo num traço mais um tanto.  

Tentando dizer ainda de outra maneira: somos seres de linguagem e a linguagem produz 
muitas coisas. Uma das coisas que a linguagem é capaz de fazer, nós no dia-a-dia não fazemos. 
Uma das possibilidades da linguagem é um pequeno descolamento do mundo. Exageramos 
pensamos que a linguagem é pura teoria, fora do mundo. Ela permite que estejamos no 
mundo às vezes desconhecendo-o e com isso se abrindo para um gozo fora do sentido. O 
chiste, por exemplo, só é possível porque a linguagem permite dentro dela uma manipulação 
que não passa pelo sentido. Faço uma mistura de traços, componho objeto heteróclitos e 
bizarros como os psicóticos fazem. Faço isso com a linguagem, mas não com seu lado 
semântico e sim com o lado material. 

O que seria, então, uma ética da paixão? Ao distinguir emoção de paixão, pudemos ver que 
esta última era atrelada a um incorporal. Agora digamos que este incorporal é o significante 
como traço. A paixão é coordenada pelo significante, pelas relações do sujeito com os 
significantes de sua história. A ética da paixão é o modo como o sujeito se deixa afetar pelo 
significantes de sua história. Ela tem a ver com o modo como ele os articula em sua fala, em 
seu discurso. Por isso Lacan a define como a ética do Bem-dizer. 

Gaio saber 

O passo final do Lacan é dado em Televisão17, onde ele vai tratar do afeto mais explicitamente 
na grande passagem de Lacan sobre o afeto, em que ele propõe uma, apenas uma virtude da 
ética da paixão. Qual é a virtude do analista? Que posição se encontra uma vez liberado do 
sentido com suas pedrinhas no bolso? É o que Lacan chama de gaio saber, fazendo referência 
a Nietzsche, certamente, mas introduzindo neste saber um jogo de escrita, pois coloca o “ça”, 
o isso freudiano no meio [gay sçavoir]. Seria, traduzindo, um “isso feliz” e que é um saber 
também, eu inventaria algo como um “rissaber”, por conta do riso que vou explicar mais 
adiante.   

Lacan dá o exemplo de Dante, sobre como ele pecou com relação à nossa ética porque quando 
viu Beatriz - ele a viu uma vez, ela tinha 12 anos, se apaixonou pelo resto da vida. Um olhar, 
um batimento de pálpebra, como diz Lacan, fascina, captura, e o Dante agora está tomado por 
um sentido da paixão por essa mulher a vida inteira. Ele sempre escreve sobre Beatriz, 
inclusive ela aparece no inferno quando ele vai lá para ajudá-lo.18 

Dante fixou-se ao objeto invisível de sua paixão. Não é se prender à emoção, é pior. As 
emoções dão e passam. A paixão não. Elas podem se repetir na medida dos sentidos que as 
desencadeiam, como nos filmes “circuitão” que assistimos para nos emocionarmos na mesma 
medida por temas bem parecidos a cada semana, com um chope ou hambúrguer a seguir e 
cama. A paixão não porque ela se atrela às pedrinhas que condicionam os sentidos possíveis.  

Uma análise a princípio, por colocar as pedrinhas em nossa mão nos dá a liberdade de 
inventar, uma nova paixão, mas uma paixão condicionada pelo que temos na mão a cada vez e 
pelo que se pode fazer com as pedras de que dispomos e as outras que encontramos no 
caminho. 
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Neste processo é preciso deixar-se fisgar pelo sentido do que somos, sem se envisgar nele. O 
gaio saber é o contrário do que fez Dante. “fisgar” o sentido sem “envisgar-se nele”.19  

O mesmo é válido para aquele que passa a assumir a profissão de ouvir as histórias dos outros 
como analista. É preciso estar no sentido – do analisante ou seu mesmo – não há como fugir 
da história e do que você viveu. Da mesma maneira, quando alguém te conta uma história, 
você não pode não ouvi-la. E ouvindo, você se emociona, você está ali. O ponto cego certo é 
como você consegue fisgar uma coisa ali sem se envisgar ali dentro. Esse que é o gaio saber.  

Porque ele é gaio? Porque podemos achar que isso é uma técnica. Freud chamaria isso talvez 
de atenção flutuante; você está ouvindo, está no sentido mas não demais. Mas isso parece 
retenção. Não é isso. É você estar ali pronto para pegar alguma coisa, pronto para pegar uma 
pedrinha. Isso é o que Lacan chama de piquer em francês, que quer dizer roubar, mas também 
furar, espetar. É o que Miller define como “tato da oportunidade”.20 

Quando você conseguir ouvir e estar no sentido uma pedrinha, sem ficar envisgado nele, e 
conseguir pegar uma pedrinha, você foi analista. Não é bem afeto, é mais um movimento. Mas 
mantém-se alguma coisa de afeto na ideia do gaio, que quer dizer alegre. Mas porque Lacan 
chama de alegre isso? Ele dá várias indicações, porque esse trabalho ele não é pesado. Pode 
cansar e tudo, mas não é tomado pelo sentido, você não está tomado pelos sentidos daquela 
vida como a pessoa está. Tem uma certa leveza nisso.  

Bem-Dizer 

Qual a diferença entre um analista experimentado ou alguém que pratica a análise há muito 
tempo e alguém que pratica há pouco tempo? O segundo está pesado pelos seus próprios 
sentidos, para começar. Depois, ele fica pesado pelos sentidos da histérica que está falando, 
ele tem que entender o que ela está dizendo. E a mesma coisa está acontecendo com a própria 
análise. Quando com a própria análise der para soltar algumas coisas e realmente acreditar 
nessa história de pedrinhas, tem um efeito e você começa a exercitar isso também. tem 
qualquer coisa de uma leveza aí. Por isso gaio saber, a leveza não é porque você está leve, é 
que você está solto.  

Mas não é só isso. Estas tais pedrinhas são só pontos e, em volta deles, som e fúria. Elas se 
situam num extremo desse campo que Lacan chama de mundo dos bens, o campo dos afetos. 
A linguagem nos permite descolar do sentido e, com isso, até rir. O riso aqui será crucial. Não o 
do afeto, mas o do brilho de um psiu de luz, por isso “rissaber”. 

Quando deixamos de buscar o segredo, não porque perdemos a fé na busca, mas sim no 
próprio segredo; quando rastros tornam-se apenas balizas, descobre-se que elas sempre 
estiveram do nosso lado e não com o analista. A afirmação lacaniana pode ser lida, portanto, 
da seguinte maneira: o gaio saber é o nome de um elã - feito de destituição e perda, mas 
também leveza - que acompanha cada passagem da função analista para o lado do analisante.  

Nossa relação com a alteridade se modifica. As pistas imperavam, renovavam-se e 
multiplicavam-se, mas o Outro mantinha-se sempre o mesmo, sempre além. Tornadas letras, 
tudo muda. São, agora, modo singular de soletrar o que pode haver de encontro com os que 
cruzam nosso caminho. Por isso são relativamente fixas, mas seu Outro a cada encontro é 
outro.21 O elã se desprende da relação com o analista e passa a habitar o uso destes marcos.22 

Talvez seja isso o segredo do que Lacan chamou estilo, um saber-fazer com o que se pôde 
escrever de seu gozo. Basta lembrar que essa escrita não é fixa, pois só existe no átimo em que 
se inscreve em um dizer. Apesar de estabelecida pela travessia analítica, a cada dizer, é outra, 
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pois é refratada pelo Outro a quem se dirige. Fazê-la, no entanto, caber na vida que se leva é a 
exigência que preside o dispositivo analítico. 

Assim entendo a ética lacaniana do bem-dizer. Nada de dizer o Bem e nem mesmo de dizer 
bem. Nenhuma sabedoria se depreende deste traçado do Outro em nós, apenas inaugura-se 
ali a possibilidade de uma responsabilidade nova, pois, afinal, nossas vidas serão sempre 
habitadas por um excesso que não deixará jamais de surpreender, de provocar risos e 
escândalo e de exigir que a cada esquina estejamos à altura do que nos apaixona. 
                                                           
1 Lacan, J. O Seminário, livro 7, Rio de Janeiro, JZE, 1988, p. 10. 
2 Lalande, A. Vocabulaire de la philosophie, Paris, PUF, 1992 (2a ed), p. 305.  
3 Lacan, J. op. cit., p. 374. 
4 Ibid. p. 372. 
5 Cf. Miller, J. A. (2006) “Jacques Lacan: remarques sur son concept de passage a l'acte”, Mental, n.17, Paris, 
p.17-28. 
6 Lacan, J. op. cit., p. 14. 
7 Ibid. 
8 Badiou, A. Ética, um ensaio sobre a consciência do mal, Rio de Janeiro, Relume Dumará, 1995, p. 34. 
9 Zizek, S. Elogio da intolerância, Lisboa, Relógio d’água, p. 71.  
10 Cf. Lacan, J. Escritos, Rio de Janeiro, JZE, 1998, p. 596. 
11 Lacan, J. O Seminário, livro 7, p. 385 e ainda “agiste em confirmidade com o desejo que te habita?”, Ibid. p. 
386. 
12 Cf. Miller, J. A. “Coisas de Fineza”, A orientação Lacaniana, inédito, lição de 26/11/2008 e ainda Miller, J. A. 
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