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No “Projeto para uma Psicologia Científica” de 1895, a questão ética circunscrita por 

Freud está apontada na via do que erige o humano em sua condição de desejante, como 

consequência de uma  falta. 

A natureza do objeto do desejo em seu enigma nos interroga insistentemente por que tal 

ou qual objeto é capaz de responder ao desejo de um, estabelecendo a radical singularidade. 

Esta Ética do desejo é ao que  assistimos, retratada na inesquecível obra de Visconti, 

“Morte em Veneza”, onde o protagonista se vê às voltas com a paixão por um objeto inusitado ao 

seu complexo construto racional e intelectual. 

O cenário pestilento de Veneza contrapõe-se a sua exuberante sedução, produzindo 

metáforas da dialética Eros-Thanatos, ao tempo que ao redor do combate da peste, do sórdido, das 

mortes multiplicadas, vai se bordando o amor em sua obscuridade, no enamoramento de um 

homem em derrocada por um belo rapazola que mais  parece uma pintura renascentista em sua 

mistura de doce e picante, de sensual e angélico. 

O amor, como nos diz Platão através de Diotima, ratificado por Lacan na Transferência, 

é constituído pela falta. 

Os analistas precisam conhecer o amor, é o que nos recomenda Lacan em seu texto, 

alertando para as leituras equivocadas e estéreis da obra de Freud, que transformam esta operação 

fundante do humano: da falta ao objeto, a palavra, em uma montagem ignóbil e híbrida. 

Retomar os conceitos de Freud aproximando-os do rigor com que sempre foram tratados 

por ele é alvo da produção lacaniana, e não podemos desconhecer a importância dessa empreitada 

para a preservação da obra freudiana. 

O contorno da falta pela via dos “Bens” é o que nos demonstra Lacan no RSI, o campo da 

perversão, deixando-nos a pensar sobre a pós-modernidade como o tempo onde se opera esse 

contorno, produzindo sempre um objeto após outro, negando essa falta radical. Era assim que se 

pronunciava um cientista americano em recente entrevista na televisão, a propósito das 

consequências da inseminação artificial via bancos de sêmen: “É claro que há um tempo em que 

sabemos o nome do pai, mas a regra é apagá-lo e desconfirmá-lo caso seja necessário; o que 

importa é o  sucesso da ciência.” 



Adouls Huxley em seu “Admirável Mundo Novo” descreve esse cenário: um mundo em 

que a singularidade do desejo tem comprometido seus desdobramentos metafóricos, restando uma 

operação metonímica constantemente abastecida em sua demanda de um objeto fetiche. 

Esse império metonímico onde a parte é sempre tomada pelo todo é a tônica pós -moderna 

reino da imaginarização da falta em que se opera a apropriação do fantasma do gozo do Outro e 

da lei que comanda suas condições e alternativas. Constituiu-se um contorno à falta através da 

combinação ininterrupta de objetos que se desdobram infinitamente e são consumidos como 

peremptória resposta à demanda. 

O resultado dessa montagem  é uma elegia à morte, uma espécie de oferecimento para a 

morte, em que o gozo é o fim em sua expoência e  levado a última consequência. 

Esse é o preço da recusa à Metáfora Paterna, um prejuízo à possibilidade de agregação 

das propostas de vida, edificando no lugar da falta, em vez de um movimento metafórico criador 

de sentidos, um aprisionamento a um objeto mágico capaz de afrontar a angústia em detrimento 

do reconhecimento do que dela é inerente e revelador do mais obscuro buraco constitutivo do 

humano. 

A Psicanálise enquanto inscrita na cultura não escapa aos efeitos dessiminados no 

conjunto dessa montagem. Encontramos aí algo que nos interroga, que nos convoca a pensar sobre 

o que mina sua produção nos malabarismos que ferem o legado freudiano com operações onde 

esse objeto faltoso é forjado, assim como a clínica nos oferece esses elementos inseridos em 

demandas que são a contramão do que se tece em análise, a saber, o acolhimento desse estranho, 

talhado pela falta que habita cada um em sua imparidade.  

 

 

 


