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RESUMO

Trata de analisar o estatuto do conceito de inconsciente na Psicanáli-
se, tomando como marco teórico as considerações realizadas por Jac-
ques Lacan no seu seminário de 1964••• Problematiza o uso inadequa-
do do citado conceito após a morte de Freud. Mostra a importância da
contribuiçâo de Lacan para a retomada da verdade Ireudiana. Discute,
finalmente, a concepção de inconsciente para Freud e Lacan.

ABSTRACT

11 proposes an analasys ofthe concept of unconscious in the Psichoa-
nalitic Theory, based on the Jacques Lacan considerations about the
subjetc written in the seminary of 1964. Discusses the inadequate use of
the concept of unconscious after Freud's death. Shows the importance of
Lacan's contribuition for lhe retum of Freud's considerations about this
concept. Finally, it discusses the concept of unconscious viwed Irom La-
can and Freud •

• Graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará e Psicanalista em formação •

•• Publicado no Brasil em 1979.
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"Eu sou esse infeliz comparável aos espelhos
que podem refletir, mas que não podem ver"

Aragon

Observa-se, nesses versos de Aragon, uma analogia do espelho com o sujeito
falante. Ambos aparecem como possuidores da natureza de transmitir algo, que,
no entanto, não é reconhecido. Há uma descontinuidade no discurso do sujeito:
a fenda se registra; o tropeço marca o "un de Unbewsste"; (Lacan, 1979, p.30);
mas ele não se dá conta do sentido da hiância.

Sabendo d'lsso, Lacan vem destacar a importância da fala na psicanálise, ou
melhor, vem resgatar este elemento da obra de Freud - a fala - que estava tão em
voga nos tempos freudianos; mas que, após a morte do "Pai", foi calada, silencia-
da, sacrificada em nome do cientificismo.

A ciência, para ser caracterizada como tal, dentro de uma perspectiva positi-
vista, sobrevive de provas: a tudo, que se origina do seu objeto de estudo, é ne-
cessária uma explicação. A relação causa-efeito, ação-reação, serve de paradig-
ma para um raciodnio cientrfico e digno de respeito. O pensamento se engendra na
avaliação de que um determinado efeito ou evento da natureza aponta uma causa
de sua existência, possfvel de ser apreendida. Os analistas pós-freudianos organi-
zaram o discurso psicanalltico tendo como suporte esse tipo de raciodnio, obede-
cendo a teoria a esta linha de produção. Expressa-se, portanto, dentro dos termos
da tecnologia - coerente com o sentido dos objetivos ímplícitos da psicanálise do-
mesticada, já que um dos seus propósitos fundamentais consiste em alienar o ho-
mem num padrão, visando à harmonia do processo social, algo vital para o con-
trole da produtividade.

A adaptação do saber psicanalítico é averiguada na visão de que há uma rela-
ção biunfvoca entre significado e significante um congelamento da rede dos signifi-
cantes: uma vez sonhado um vaso, para sempre este elemento simboliza a vagi-
na.

Mas Lacan, ao enunciar que a causa freudiana difere da lei causa-efeito, quebra
com essa linearidade perfeita e tranqüila, que, até então, garantira a sabedoria dos
"doutores analistas". Escreve que o inconsciente se distingue do amor por este
ser único; e, em se tratando daquele, quando se perde um, encontram-se dez.
Portanto, uma palavra que se coloca no lugar da outra, inesperadamente, se re-
mete ao trabalho da cadeira dos significantes; um funcionamento marcado pela
sincronia e pela atemporalidade, e que, pelo visto, não se trata de um texto sim-
ples: o fenômeno é revelador de uma articulação enigmática.

O enigma, em questão, não é para ser entendido no nível da obscuridade ou
confusão. "O inconsciente funciona de modo tão elaborado quanto no nível do
consciente, que este perde, assim, seu privilégio" (Lacan, 1979, p.29).

Retornando à função da causa, o que a psicanálise possui de revolucionári~ é
salientar a existência de uma hiância, de um buraco entre a ação e a reaçao.
Existe algo da ordem do não-dito que permeia o texto manifesto, embora dê sentido
ao aparente: ali, "Isso" falta. Mas o que quer dizer isso? E afirmar ou dizer ou ver
na vacilação o trabalho do inconsciente: é o analista escutar o discurso não ao pé-
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da-letra, mas atuar perseguindo o apelo inconsciente, o chamado do Isso. Já que
"a causa não é racionalizada" ou "só existe causa para o que manca" (Lacan, op.
cit., p.27), então a causa da psicanálise está no lugar cujo destino, desde já, é apa-
recer desaparecendo; surge de maneira tão dissimulada, tão negada, que a sua
marca de presença se inscreve se apagando.

Freud, ao longo da obra, expõe a problemática da função da causa na psicaná-
lise ao teorizar que a estrutura da neurose se contrói numa marca do inconsciente
- um real não pertencente à realidade, mas que não se caracteriza como irreal;
apenas é da ordem do não-realizado ou se intitula como sendo de natureza fan-
tasmagórica.

Lacan, ao se remeter à fenda do discurso do sujeito, explana que o recalque
derrama ali alguma coisa; a posição do analista é mover aquele nó, aquele conteú-
do mal dito, assunto de ditrcil expressão, ou, como ele bem definiu, aquela zona de
larvas. E este trabalho se diferencia da atividade dos analistas ortopédicos, pois
a função não é suturar, costurar, harmonizar o que foi de uma certa forma denun-
ciado: o negócio é pontuar a fenda, a cisão.

Para os analistas lacanianos, é atribuido a este fenômeno do tropeço um acha-
do. Assim sendo, trata-se de um evento revelado r; o que, até então estava oculto,
é descoberto. A partir dar, entende-se que a rachadura anuncia aquilo escondido. A
lógica da psicanálise pode até aceitar este tipo de raciocínio, desde que aluda ao
caráter inacabado, incompleto, impossfvel do achado. A falta está embutida no que
aparece, provocando efeitos estonteantes. E Lacan enfatiza que esse "não-sei-o-
quê" é que toca, perturba o sujeito. Ele quer dizer uma notícia, e surge outra no lu-
gar: uma notícia capeta, dessas que aparecem nos horários impróprios, deixando-
o aturdido e paralisado; estando desorientado, indaga-se: "O que quer dizer isso?"
Isso mostra.

Quanto à qualidade fulgaz do estilo do inconsciente, o autor relata: "Ora, esse
achado, uma vez que ele se apresenta, é recheado, e, mais ainda, sempre, está
prestes a escapar de novo, instaurando a dimensão da perda" (Lacan, op. cit.
p.30). Além do seu próprio conteúdo possuir uma origem ignorada, o instante do
fenômeno se restringe a um "clic". Porém isso é suficiente para o sujeito cair e o
seu discurso da certeza se desequilibrar, perder a total credibilidade e validade.

Lacan levanta a hipótese do "um" ser anterior à descontinuidade, assumindo a
posição de preceder ao fenômeno. Imediatamente, ele nega tal idéia, comentando
que o "um" é o "um" da fenda, do traço, da ruptura: "O um é o um do Unbewusste,
do Unbergriff - não o não-conceito, mas o conceito da falta" (Lacan, 1979, p.30). O
um é aquilo que marca o compasso do discursoo sem ser claramente delineado;
está ali, mas sem aparecer; o que determina, ordena na falta. A expressão "não o
não-conceito" vem indicar para uma crftica às visões, que insistem em classificar o
inconsciente como o desordenado, o ilógico ou absurdo, e que alertam para a im-
possibilidade da existência da psicanálise. Em o fazendo, desconhecem ou se re-
cusam a conhecer o estatuto do inconsciente, por Freud formulado.

Apesar do livro "A Interpretação dos Sonhos" ter sido publicado em 1930, des-
de 1987, Freud já trabalhava o sentido dos sonhos como estratégia de elaborar o
estatuto do inconsciente. O inconsciente deixou de ser abordado como uma parte
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do consciente e passou a ser visto como uma instância psíquica autônoma, dotada
de leis próprias. Para Freud (1974-a), o sonho apresenta um aspecto ininteligível,
incoerente, mas se caracteriza a partir de uma construção; portanto, é admissível
atribuir-lhe um sentido, embora não esteja ali onde é esperado, quer dizer, na
consciência. O que é compreensível quando se concebe a elaboração onírica a
partir de dois conteúdos: o latente e o manifesto. Este é exposto pelas cenas
construídas desorganizadamente; aquele é o que produz o sonho, é o pensamento
onírico, é o desejo inconsciente. O sonho existe no emaranhado de imagens e vo-
zes, sem aparente ligação, e representa a realização de um desejo inconsciente,
algo que um dia foi recalcado, um desejo censurado, mas que não está destinado a
morrer, vive e se lança no sintoma, no ato falho, na associação livre e no sonho.

A formação onfrica é estruturada no circuito inconsciente, cujo trabalho se de-
sencadeia pelos mecanismos da condensação e do deslocamento. O elemento
construtivo do sistema inconsciente denomina-se pensamento onírico. São traços
recalcados, que operam provocando cismas na lógica do sistema pré-consciente-
consciente. Esses pensamentos se organizam em cadeias, que possuem como
ponto de origem o núcleo do recalcado, onde se manifesta um elevado poder an-
gustiante, e que assume a função de fornecer condições de materialização do re-
calque propriamente dito, ou seja, aquele que foi recalcado a posteriori, ligando-se
intrinsecamente ao núcleo.

O mecanismo do deslocamento significa uma espécie de estratégia de trabalho
do inconsciente. Consiste em transferir o lugar de um elemento com elevado valor
psfquico, dentro do parâmetro dos pensamentos oníricos, para um outro elemento
sem a devida importância. Nos sonhos, este circuito emerge quando as imagens
provenientes de acontecimentos recentes se posicionam no lugar das representa-
ções do drama infantil (edípico).

O caráter confuso da elaboração onfrica se deve ao efeito da condensação, por
causa da forma de apresentar os pensamentos oníricos. A condensação se mani-
festa na combinação de dois ou mais elementos a eles pertencentes numa mesma
cena. Assim, uma figura humana, nos sonhos, pode abranger características de
duas ou mais pessoas - figura composta.

O que se verifica nesta lógica de trabalho é o aspecto de superdeterminação de
desejos. A cadeia de pensamentos oníricos vai perpassando e marcando sua
existência nos desequilfbrios da consciência. Em 1914, Freud, nos 'Artigos sobre
Metapsicologia", redimensiona o estatuto formulado para o inconsciente. Indaga a
si mesmo sobre o conteúdo estranho embutido no ato falho. O material é tão es-
quisito que só lhe resta inferir que a lógica do Ics é distinta da lógica do Pcs-Cs.
Daí não se tratar de um consciente inconsciente. -

A que lógica Freud se remete? Primeiro, destaca a natureza de atemporalidade
no inconsciente, - o que torna improdutivo investigar o seu conteúdo dentro de uma
ordem cronológica. Segundo, o que o rege não é o prindpio de realidade, mas o
prindpio do prazer; seu modo de funcionamento é regido pelo processo primário,
cuja característica é o escoamento livre de energia psíquica de uma representação
a outra. Finalmente, não existe negação entre os representantes do inconsciente:
lá não comporta anulação ou supressão de um representante devido a uma con-
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tradição.
Tendo o zelo de fundamentar, cada vez mais, a lógica do inconsciente, Freud

(1974b) formula a tese topográfica, que demonstra a divisão psíquica em dois sis-
temas e indica o seu conteúdo próprio. Para o inconsciente, a constituição cabe ao
representante da coisa, isto é, ao representante ideativo da pulsão. Quanto ao ou-
tro sistema, a sua organização se estabelece na representação da coisa e na re-
presentação da palavra.

A fim de esclarecimento dessa tese, é necessário explorar em que consiste
a manifestação do Ics, O representante da coisa (recalcada) é hipercatexizado,
rompe com a censura entre o Ics e o Pcs-Cs. A ruptura se registra no ato de uma
idéia do Pcs-Cs, associada à representação hipercaterizada do Ics (idéia original),
ser catexizada e estar ligada ao representante da palavra correspondente. Então
o inconsciente se móstra desaparecendo; anuncia-se, não pelo seu próprio traço
mas pelos seus representantes; o seu circuito se materializa na (re)presentação.

O ensino lacaniano resgata para o discurso psicanalrtico as considerações
freudianas: "O sentido de um retorno a Freud é um retorno ao sentido de Freud"
(Lacan, 1979).

É essencial ressaltar que a contribuição de Lacan à psicanálise não consiste
numa atitude teórica revi sionista. Seus novos conceitos foram conseqüência de
pistas abertas por Freud; não, reformulações de conceitos por ele trabalhados.

Lacan reconhece nas leis básicas de funcionamento do inconsciente as mes-
mas leis que regem a produção da linnuaqem: "O inconsciente está estruturado
como uma linguagem" (Lacan, 1979, p.25). Desse modo, alarga o conceito formu-
lado por Freud. A lingüística estrutural de Ferdinand de Saussure trabalha com
elementos que oferecem subsídios para que Lacan os articule com o texto psica-
nalítico, mas alterando-os para redimensionar o estatuto do conceito de incons-
ciente. Para Saussure (s/d), o signo lingüístico é a unidade composta pelo conceito
e imagem acústica (impressão psíquica do som): significado e significante, respec-
tivamente. O vínculo entre eles é arbitrário; uma barra entre eles esclarece o laço
não-natural; o significado indica a emergência do significante, porém, dependendo
da língua, a imagem acústica terá o seu formato. Ressalte-se o caráter linear do
significante na construção simbólica: essas impressões vão se dispondo numa
extensão linear, formando uma cadeia.

Transpondo categorias da lingüística para o estudo psicanalítico, Lacan (1989)
produz nelas algumas mudanças.

Ao invés de representar o signo lingüístico, pondo o significado sobre o signifi-
cante, - este assumindo apenas a função de obedecer à indicação daquele -, a re-
presentação é invertida: colocado o significante numa posição preponderante, ca-
be ao significado atender-lhe a ordem.

Embora na leitura dos lingüistas do algorrtmo não haja uma saliência significati-
ca do haver da barra, na verdade, a sua função assume um propósito radical para
a psicanálise. Ela vem pontuar a distinção existente entre significante e significado,
abolindo a idéia da relação de ponto a ponto entre os dois elementos. É uma ilusão
pensar que o significante é proclamado para representar o significado; a barra re-
vela a considerável resistência à significação, já que significado é um efeito dos la-
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ços dos significantes.
Lacan (1989) expõe essa questão através do exemplo de duas portas iguais,

porém, sem nenhuma placa. Sabe-se, apenas, que se tratam de entradas para os
banheiros. A imagem é a mesma nas duas cenas, mas os significantes se diferen-
ciam um do outro: a porta surge ao campo visual, mas se desconhece o seu senti-
do; o que está por trás dela é um banheiro, mas para uso de homem ou de mulher?
A resposta se encontra nos significantes.

Algo semelhante ocorre com o discurso falado ou escrito: "A função mais digna
de sublinhar-se na palavra é a de desfazer o pensamento do sujeito" (Lacan, 1989,
p.485), o significado é o registro do discurso falado ou escrito, que parece respon-
der às suas próprias exigências (do pensamento) porém algo escapa a seu con-
trole, algo transcende à linearidade da mensagem entre o emissor e o receptor. Eis
a letra significante: a que não é determinada; sim, a que determina.

É nessa correlação de significante a significante que vai se estabelecendo a lei
que ordena o inconsciente. É o que produzirá a estrutura da letra na composição
do texto, seja falado ou escrito. O significante pode ser representado como uma
peça maldita, afinal está implicada ar a natureza do desejo inconsciente, que, por
isso mesmo, é mal dita. Mas é ditada, embora o pensamento ditador sirva de blo-
queio para sua transparência ou patente (trtulo oficial da concessão). Apesar de
todos os arranjos, "é na cadeia dos significantes, onde o sentido insiste". (Lacan,
1989, p.482). De lá, é que a verdade se anuncia.

Só se pode entender o estatuto lacaniano, se articulado ao texto freudiano. Nas
teorizações deste é que estão ancorados os conceitos daquele. A agressividade
de Lacan se direciona para os "analistas" que perverteram as categorias de Freud,
desconhecendo o estatuto do inconsciente e ignorando-lhe as leis. O retorno a
Freud toma a posição de apreender as nuanças do seu objeto - o inconsciente -
e tudo que traz o seu desfqnio,

A imagem num sonho não se prende a um significante e este não pode ser con-
cebido como universal. É sem fundamentação a clínica de certos "analistas" que
admitem a vinculação da imagem da caneta, lápis ou pau, por exemplo, com o pê-
rus. A operação se elabora no deslizamento da cadeia de siqnilicante sobre signifi-
cado, só sendo possível a leitura do sonho pela significação, que é, internamente,
resistente. Portanto, o trabalho do sonho se articula nessa condição imposta pelo
material siqnificante, que assume o papel da possibilidade da figuração.

A estrutura da metonímia se articula com o conceito de deslocamento inscreve-
se na conexão do siqnlficante com outro significante. Lacan (1989) chama atenção
para o fato de que um único significante pode realizar mil acrobracias, sendo essa
a sua função propriamente. Ao que exemplifica, descrevendo uma frota de barcos,
anunciada como frota de velas; a palavra "barco" se omite, mas, também, se conta
na palavra "vela", seguindo o mesmo circuito da metonímia, um desejo circula em
estreita ligação com outro desejo inconsciente. Quanto à condensação, serve de
sustentáculo para o conceito de metáfora. Sua topologia é compreendida na subs-
tituição do significante por outro significante, de onde é produzido o efeito da signi-
ficação. A formação sintomática é compreendida como uma estrutura metafórica:
um efeito de faísca, sob o sintoma, é produzido pelo passar do significante enigmá-
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tico do trauma sexual a outro significante.
Lacan, em verdade, recoloca o inconsciente no seu devido lugar, que é o centro;

do campo analãico; ao fazê-Io, recupera o "bacilo perdido" (Cesarotto e Leite,
1987, p.09), o que permite à peste voltar a agir com toda a sua virulência. Freud
batizou de "Peste" a sua descoberta. Peste porque tem o poder de corroer o su-
jeito da certeza.
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