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- Ah! Foi só um ato falho. O que eu queria 

dizer é padronizar. 

- Sim, um ato falho. Aqui é o lugar... aná

lise, lembra? 

- Mas foi inconsciente! 

- Sim, justamente, por isso quero saber o 

que você vai fazer com seu ato falho. 

- Mas é inconsciente. Eu queria dizer... 

- Entendi o que você queria dizer. Estou 

interessado no que você disse.. 

- Vocês psicanalistas querem ver sentido em 

tudo! Assim não dá. 

- T á bom, vou patrocinar seu ato falho então. 

(Ele havia me dito antes que detestava quando 

os outros pagavam as contas para ele fazendo-

se sentir incapaz de se virar sozinho.) 

- Como assim patrocinar? 

- Você prefere paitrocínio? (Eu sabia que o 

pai de meu paciente tinha um papel importante 

na posição que ele ocupava na tal empresa.) 

- T á bom, vou ver o que consigo associar, 

antes que aconteça um latrocínio por aqui... 

O caso ilustra como nosso entendimento 

sobre o inconsciente pode funcionar para neu

tralizar suas incidências reais. Ilustra também 

como o inconsciente não admite "genérico" 

- a própria pessoa tem de associar, por si 

mesma, para saber do que cada emergência 

do inconsciente é feita. Porém, o mais incrível 

- e contraditório em relação às origens histó

ricas do inconsciente - é que essa instância 

passou a servir de subterfúgio e desculpa para 

as coisas com as quais não temos (ou não 

queremos ter) responsabilidade alguma. Em 

inglês, "ato falho" passou a se chamarfreudian 

slip (escorregão freudiano) e a ideia de que 

existam intenções, organizadas ao modo de 

um roteiro ou de uma "agenda secreta" dentro 

de nós, tornou-se convencionalmente admiti

da. Como se não t ivéssemos de pagar a conta 

pelas "obras" que nosso inconsciente produz 

com (e contra) nossas vidas. O inconsciente 

tornou-se uma espécie de catástrofe ecológica: 

sabemos que ela existe, vai acontecer e nos 

levará a todos para o buraco, mas poucos 

realmente se dedicam a fazer alguma coisa 

com a situação. 

Quando saímos da concepção do incons

ciente como "aquelas contas que sei que tenho 

de pagar... mas deixo para depois", ou seja, do 

inconsciente como um saber mais ou menos 

consciente, como um saber que eu não queria 

saber, geralmente chamamos essa instância 

psíquica para nos ajudar a entender por que 

os outros nos incomodam tanto. O filósofo 

francês Jean-Paul Sartre escreveu que o "inferno 

são os outros". Nós estamos em uma época 

em que o inferno é o inconsciente do outro. E 

ele nos atrapalha porque não é só um saber, 

mas um fazer, um ato (no sentido de um ato 

falho), mas também de uma prática conti

nuada. É aquele que diz "sei muito bem o que 

estou fazendo... mas vou continuar a fazê-lo 

assim mesmo". 

PÔNEI MALDITO 
Essas são duas das concepções pré-freudianas 

de inconsciente: um hábito irreflexivo e um 

saber inconsequente. Algo entre a complacên

cia e o cinismo. Quando aparece do meu lado 

peço para ele dormir mansinho como um pônei 

maldito, mas quando vem do lado "do outro" 

parece um Jason de Sexta-feira 13 que não 

descansa nem morre jamais. É nesta linha que 

dizemos que aquele motorista que "barbariza" 

no trânsito é um "recalcado"; aquele que não 

tem piedade é um "perverso", sem falar naquela 

mistura de complicação com inconstância que 

chamamos, pós-modernamente, de histérica. 

Muitas operações neurocerebrais envolvendo, 

por exemplo, memória, emoções e tomadas 

de decisão ocorrem sem que possamos ter 
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consciência delas. Outras tantas estruturas 

sociais, como linguagem, ideologia e trocas 

entre sistemas simbólicos ocorrem sem que 

exista um "fantasma na máquina" comandando 

com sua mão invisível as cordas do destino. 

Ora, o inconsciente freudiano não é apenas 

a inconsciência, no sentido da não consciên

cia ou no sentido de uma outra consciência. 

Entre o inconsciente a céu aberto com suas 

profundezas obscuras e o inconsciente ex

posto a trovoadas, que nos atinge com um 

raio irracional, há espaço para uma dimensão 

produtiva e positiva. Nesse sentido, podemos 

dizer que o inconsciente é algo simultaneamen

te descoberto e inventado, uma vez que é um 

sistema que organiza nossas memórias, dese

jos e experiências que pretendemos esquecer 

ou dos quais não queremos saber. Ele existiu 

desde sempre, desde que sonhamos, amamos 

ou fantasiamos. O psicanalista Jacques Lacan 

acrescentou que há inconsciente desde que 

falamos com os outros. Os animais não têm 

inconsciente não porque não são racionais, ou 

porque não tenham consciência e muito menos 

porque estão privados de afetos e emoções -

mas exclusivamente porque não falam. 

Mas se o inconsciente sempre existiu qual 

é a novidade da psicanálise? Na verdade, o 

que Freud inventou foi uma forma de usar 

o inconsciente para alguma coisa - aliviar o 

sofrimento psíquico e os sintomas, de modo a 

tomar a vida das pessoas mais interessante e, 

quiçá, menos dolorosa. Ele criou um método 

para ler o inconsciente e libertar o desejo do 

qual ele é feito usando uma maneira reduzida 

e muito mais concentrada de inconsciente que 

se chama transferência. Após algum tempo de 

análise, muitas pessoas se perguntam, sur

presas, "o que acontece", ao perceberem que 

passaram a agir de forma menos repetitiva e 

mais autônoma, sem, contudo, saber precisar 

de forma exata os momentos nos quais se de

ram as transformações. É o inconsciente que 

"acontece" entre analista e analisando. Com 

essa constatação, Freud mudou também nosso 

entendimento do que é uma patologia mental. 

Note que a mesma neutralização do incons

ciente se dá com o que chamamos de "psico

lógico". Uma pessoa que pensa estar sendo 

fulminada por um ataque cardíaco recebe a 

agradável notícia de que aquela "tempestade" 

em meio à taquicardia, sentimento iminente 
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de morte e pânico, é apenas... psicológica. De 

novo estamos diante desse saber que "não quer 

dizer nada". Agora, considere o problema do 

ponto de vista de quem está vivendo a situação: 

quando a "trovoada inconsciente" vem para o 

lado do "inconsciente a céu aberto", aí temos 

problemas, que podemos chamar de sintomas. 

Eles chovem em nossa vida, erodindo o chão 

onde pisamos, tornando nosso caminho um 

lodaçal sem fim. 

SEXUAL, INFANTIL, RECALCADO 
Se o inconsciente sempre existiu, o que Freud 

inventou foi um método de tratamento usando 

o inconsciente como hipótese de trabalho e 

reforçando a ideia de que esse aspecto psíquico 

é algo que ocorre na relação entre pessoas, na 

forma como nós nos interpretamos e nos en

tendemos - ou nos desentendemos. Podemos 

pensar que o inconsciente tem três capítulos 

principais: o sexual, o infantil e o recalcado. São 

as três figuras deste estranho que nos habita: 

o vizinho lascivo que " só pensa naquilo", o 

passado de enganos e ilusões e a amnésia de

liberada para coisas desagradáveis. O prefácio 

do inconsciente é a inconsciência e o epílogo eu 

não posso contar porque seria antecipar o final 

e estragar o desfecho. 

Muito se discute porque a psicanálise insiste 

no fato de que o inconsciente tem uma inflexão 

sexual, quando há tantas coisas mais interessan

tes e proveitosas na vida. Carl Jung lembrou-nos 

de nossas aspirações à transcendência. Alfred 

Adler fala da importância do poder. Wilhelm Rei

ch ressalta que temos uma sexualidade muito 

mais "prática" e "econômica" do que a proposta 

por Freud. Fritz Pearls e Levy Moreno tentaram 

dizer que somos mais criativos e ficcionais do 

que nosso inconsciente poderia pretender. Pier-

re Janet e Jean Piaget insistiam que a realidade 

ou o pensamento podem ser mais decisivos 

que a sexualidade. Sem falar dos teóricos que 

reivindicam um entendimento mais social e 

coletivo, contrariando interesses individualistas 

e egoístas do inconsciente freudiano. 

É verdade, pensamos em sexo muito mais do 

que estamos dispostos a admitir. E quando não 

pensamos, a sexualidade se impõe, às vezes de 

forma inesperada. Há algo, porém, que precisa 
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ser observado: o que chamamos de sexualidade 

em psicanálise é sempre mais amplo, mais 

complexo, mais deformado do que parece. Teima 

em aparecer em tudo o que colocamos dentro 

do condomínio fechado do "não sexual". Talvez 

o que chamamos de "sentido", nos referindo ao 

que "faz ou não sentido", seja também mesmo 

texturizado sexualmente. 

É muito mais fácil admitir que o inconsciente 

está ligado à infância. Neste caso precisamos 

deixar o passado para trás e ir em frente. Sempre 

em frente, diz nossa consciência desejante. Mas 

existem lemas dos quais nos valemos. Há um, 

bastante usado no exército: "Que ninguém seja 

deixado para trás". E outro, frequente no senso 

comum: "Para que ficar remoendo o passado?". 

Alguns pacientes usam o conceito de inconscien

te - ou de autoconhecimento - para se descuIpar 

pelo próprio desejo. 

Não raro, essas mesmas pessoas remoem 

o futuro que jamais acontece. Por outro lado, 

há uma afirmação que perdeu a graça: somos 

todos crianças, que mal há nisso? O sentido 

regressivo, histórico e temporal do inconsciente 

é uma de suas facetas mais anacrônicas para 

nossa cultura. 

A ideia de que estamos fixados em algum 

lugar do passado, que nossa liberdade e autono

mia são limitadas por certas disposições infantis, 

que existem fantasias inconscientes das quais 

podemos nos envergonhar, nos culpar ou nos 

agredir perdeu muito de sua popularidade diante 

da erotização da infância, do narcisismo da ado

lescência ou da covardia corporativa do adulto. 

Mas, curiosamente, essa é uma daquelas ideias 

que fracassam quando triunfam. Sob certos 

aspectos, nossa educação parece ser equipada 

com blindagem antitrauma. A capacidade de 

desculpar alguém por sua "infância infeliz" deu 

à luz o masoquismo da vítima levado à condi

ção de axioma político. Nossos ideais e heróis 

adquiriram a espessura moral de uma Barbie 

repleta de segurança, cuidado e busca constante 

de autossatisfação. 

A terceira d imensão do inconsciente, o 

recalcamento, é o conteúdo que se oculta em 

deformações simbólicas, repetições reais ou 

em subtrações imaginárias, desejáveis e inde

sejáveis. Esta parece ser a face mais atual do 

inconsciente, pois estamos todos um tanto 

desconfortáveis quanto ao que "realmente que

remos" em um mundo de múltiplas ofertas de 
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destinos e consumo de experiências. E isso só 

pode acontecer porque estamos escondendo, 

em algum lugar, o que seria a essência de nosso 

desejo e a verdade de nosso ser. Esse incons

ciente cheio de signos e símbolos, repleto de 

trocas reveladoras, que usa seus truques para 

desvendar segundas intenções naqueles anti

gos livros dos sonhos, não está mais à venda 

nas bancas de jornal. Agora ele está disponível 

em banda larga nos manuais para decodificar a 

dança da sedução, entender a linguagem secreta 

das entrevistas de emprego ou realizar a viagem 

interna para aprender as sete leis espirituais do 

sucesso. Até a hermenêutica de si perdeu a ver

gonha e está se apresentando com métricas de 

resultados. Toda mensagem que demore mais 

de cinco segundo para revelar do que é feita 

está errada, é proibida ou depende de alguma 

central telefônica mal intencionada. Tudo está 

tão "acessível" que enferrujamos a prática da 

intimidade, montamos greve geral contra o tra

balho de decifração e tomamos toda experiência 

de sentido precário e incerto com desconfiança. 

Resumo: o inconsciente sexual tornou-se tri

vial por excesso de oferta, o inconsciente infantil 

tornou-se inútil porque serve como desculpa 

moral generalizada e o inconsciente recalcado não 

assusta mais ninguém porque nossa vida "lí

quida" tornou tudo transparente. Será mesmo? 

Ledo engano. O inconsciente não é a inconsci

ência. A inconsciência se resolve pela atenção, 

pelo cuidado e pela crítica, o inconsciente não 

se resolve. Não é um estado patológico, como 

a gripe ou a dor de dente, que um dia vai nos 

deixar em paz. Só que se você não cuida, escuta 

ou presta atenção ao seu inconsciente, é como se 

ele inchasse, apodrecesse e começasse a exalar 

um mau cheiro insuportável. E não há como 

extraí-lo, amputá-lo. Ele veio para ficar como 

uma dor no ombro que melhora, mas não cura 

(nem com a prática de pilates todo dia), como 

uma sombra que não larga seu dono. Daí o lema 

freudiano: "Ali onde há inconsciente, lá preciso 

fazer um sujeito". 

Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 245, p. 24-31, jun. 2013.




