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Do não-saber ao inconsciente alcançado pelo desvio do Outro 

 

Kamila Fahs 

 

Enquanto eu estudava para a jornada, recebi uma ligação e, na inocência, atendi e 

comuniquei que não poderia falar naquele momento porque estava estudando. Era um 

sábado, o que fez com que a pessoa, do outro lado da linha, reagisse com indignação: "faz 

dez anos que você está estudando, quando é que isso vai terminar?". 

Numa das primeiras atividades à qual assisti no Vox, confesso não lembrar mais 

do contexto, escutei o Mauro dizer do mal-estar que os jovens analistas dos dias de hoje 

precisam suportar no laço social. Não sei como é com vocês, mas cada vez que uma 

atividade como uma apresentação se aproxima, me ausentar por precisar estudar é algo 

que, se não gera mal-estar, gera no mínimo interpelação. E a situação fica mais 

complicada quando tentam entender por que o estudo segue até hoje se não estou numa 

graduação, num mestrado ou numa pós. Aí me pego contando aquela velha história de 

que Freud e Lacan não sabiam como se forma um analista, já que a gente trabalha com o 

inconsciente. Algumas vezes, dou até o exemplo da OAB, pois um estudante de direito 

não sai da graduação sendo advogado. E explico que, ao contrário de uma prova, temos 

algumas diretrizes de base que foram estabelecidas para tentar garantir que um analista 

saberá trabalhar com o inconsciente: daí vieram a análise, supervisão e formação 

contínua. 

Coincidentemente, essa ligação ocorreu no momento em que estava me 

preparando para esta apresentação, cujo tema é o saber na psicanálise, saber que, é claro, 

não poderia ser outro que não o saber inconsciente. A resposta oferecida a essas 

interpelações já deixa implícito que o saber na psicanálise não corresponde ao 

conhecimento. No entanto, por mais que a não correspondência entre saber e 

conhecimento para a psicanálise esteja clara, o saber continua sendo para mim um dessas 

noções que demandam mais elaboração em minha formação, razão pela qual a escrita 

deste texto é composta por uma série de interrogações. 

Esta jornada transformou-se em oportunidade para estudar esse tema, pois 

verifica-se uma coincidência entre o que lemos no Seminário 8 e o que lemos em um dos 

textos estudados na atividade dos Escritos do ano passado, “Subversão do sujeito e 
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dialética do desejo no inconsciente freudiano”. Em ambos, Lacan situa o tipo de saber 

próprio à análise utilizando-se do recurso de um outro campo do saber, a partir do qual 

ele vem marcar a diferença própria ao campo psicanalítico. No Seminário 8, isso se dá a 

partir da episteme socrática e, no texto da subversão do sujeito, a partir da astúcia da razão 

em Hegel. 

Proponho-me, então, a acompanhar as pistas sobre o saber nesse Seminário e nesse 

artigo de Lacan, buscando apreender o que vem a ser o saber que trabalha com o 

inconsciente. No percurso desta escrita, o saber será abordado num movimento dialético 

entre o saber e o não-saber. Por vezes, ele aparecerá situado do lado do analista, por outras, 

do lado do analisando, pois o saber inconsciente circula na análise entre aquele que escuta 

e aquele que fala. 

Sócrates, como vimos ao longo do ano, coloca-se como aquele que nada sabe, a 

não ser sobre as coisas do amor. Sabendo sobre o amor, ele sabe que não é possuidor do 

objeto agalma que Alcibíades supõe estar nele e é justamente por saber não ser possuidor 

desse objeto que ele pode remeter Alcibíades ao seu verdadeiro desejo, Agatão. Temos aí 

duas operações do saber de Sócrates`: uma que permite que o desejo de Alcibíades seja 

remetido a outro lugar, a um além dele, Sócrates, e outra na qual este estanca o desejo de 

Alcibíades em Agatão. Na primeira operação, lê-se uma aproximação com o trabalho do 

analista e, na segunda, uma diferença. 

A diferença entre o fazer do analista e a interpretação de Sócrates é traduzida por 

Lacan no momento em que este formula (aqui eu cito Lacan) que "é somente na medida 

em que ele sabe o que é o desejo, mas não sabe o que esse sujeito com quem embarcou 

na aventura analítica, deseja, que ele está em posição de ter em si, deste desejo, o objeto" 

(Lacan, 1960-1961/2010, p. 243). Sabendo o que é o desejo, o analista, como Sócrates, 

sabe que o objeto que tem em si é apenas suposto, uma vez que o desejo consiste no 

movimento metonímico em busca de um objeto que não existe, mas cuja procura alimenta 

o circuito desejante. Não sabendo o que esse analisando deseja, o analista, diferente de 

Sócrates, não circunscreve o desejo do analisando em um objeto. 

O analista sabe e não sabe. Sabe o que é o desejo e não sabe o que o analisante 

deseja. Que tipo de saber vem a ser este, que ora comparece por uma afirmação, ora por 

uma negação? A partir de algumas passagens desse seminário, aposto na afirmativa de 
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tratar-se de um saber que falta. E esse saber que falta começa como um efeito da própria 

análise do analista. Citando Lacan (1960-1961/2010, p.136), 

É preciso que ele (analista) saiba agora um pouquinho mais da dialética de 
seu inconsciente. Mas o que sabe ele disso, afinal? E, principalmente, até 
onde o que ele sabe precisou ir, com relação aos próprios efeitos de saber? 
E formulo para vocês, simplesmente, esta questão: o que deve restar de 
suas fantasias? Se a castração é o que se deve aceitar no último termo da 
análise, qual deve ser, então, o papel de cicatriz da castração no érôs do 
analista? 

Papel de cicatriz da castração no érôs do analista. Seria a cicatriz da castração 

um saber sobre a sua falta a partir da qual o analista, por ter como cicatriz da castração 

esse saber sobre a sua falta pode se relacionar a partir dela? Se assim for, talvez seja 

justamente por essa condição de topar com a falta que ele topa, inclusive, com a falta de 

saber. Então, não se trata de marcar a positividade ou a negatividade do saber, mas sim 

de ter no saber esse algo que pode, por vezes, vir a faltar. Não estaríamos, assim, nesse 

seminário, próximos daquilo que o Mauro comentou na reunião do Vox, de que o saber 

abordado por Lacan no Seminário 17 é um saber que comporta uma impotência? 

Cabe lembrar aqui que é ao tratar do saber de Sócrates como um saber 

transparente a si mesmo que Lacan marca o ponto de discordância da análise em relação 

à episteme socrática, uma vez que a novidade da análise está na possibilidade de que algo 

se sustente na lei significante sem que comporte um saber, mais precisamente, 

constituindo-se como inconsciente. 

Que haja algo que se manifeste nos significantes sem que constituam um saber é 

algo passível de ser assimilado por nós, que trabalhamos com materiais que se mostram a 

partir de acidentes da língua e da memória e que, ao se mostrarem, surpreendem até 

mesmo, ou talvez, sobretudo, aquele que os produziu, trazendo a dimensão de uma espécie 

de um "eu não sabia que isso estava aí". Nas palavras de Lacan, "foi por não ser possível 

dizer "é isso" que ele (o inconsciente) foi chamado pelo nome de isso (...)" (1967/2003, 

p. 333). Ou seja, foi dado a ele um nome indeterminado em razão de sua impossibilidade 

de localização, circunscrição e designação. 

Esse inconsciente fugidio, tão caro e tão enigmático, só é possível de ser 

alcançado, segundo Lacan, por um desvio, o desvio do Outro. Como bem nos lembra ele, 

foi primeiro em seus pacientes que Freud encontrou o inconsciente. É bem provável que 
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alguns de nós já tenhamos escutado de alguns de nossos pacientes que durante viagens 

ou feriados, eles fizeram algumas sessões de análise mentalmente, como quem aponta ser 

apenas pelo suporte de um pensamento endereçado ao analista, ainda que 

silenciosamente, que suas questões encontram elaboração. Isso se resume na seguinte 

citação de Lacan:  

Tudo o que sabemos sobre o inconsciente, desde o início a partir do 
sonho, nos indica que existem fenômenos psíquicos que se produzem 
para serem ouvidos, justamente para este Outro que está ali, mesmo 
que não se o saiba" (Lacan, 1960-1961/2010, p. 221). 

É por meio deste desvio pelo Outro a partir do qual o inconsciente pode ser 

alcançado que procuro agora pensar um pouco sobre o saber no lugar do analisando. Para 

tanto, é preciso recuperar que, no Seminário 8, a transferência é definida como o 

"sustentáculo da ação da fala" (Lacan, 1960-1961/2010, p. 218) e que esta "se manifesta 

na relação com alguém a quem se fala" (Lacan, 1960-1961/2010, p. 221). Essa definição 

encaminha para o princípio mais elementar e, por isso mesmo, mais precioso da 

psicanálise: que o paciente venha à análise para falar. 

Que o paciente venha à análise para falar é um princípio basilar, mas em nada 

simples. Uma série de artifícios foram desenvolvidos por Lacan na tentativa de nos 

transmitir isso que vem a ser a fala e de nos treinar para escutá-la. Pois a fala não está 

garantida na simples presença do paciente que chega ao consultório e discorre palavras. 

Não à toa, Lacan construiu todo um grafo do desejo cuja estrutura começa, no Seminário 

5, com dois eixos, um do discurso corrente e outro da cadeia significante, forma pela qual 

ele nos transmitiu que não é sempre que alguém está falando que o sujeito do inconsciente 

comparece. Uma pessoa pode proferir um discurso que se mantenha num curto-circuito 

que não alcance o nível da cadeia significante, nível que nos interessa, pois se Lacan 

nomeou o S2 como o saber, ao fazê-lo, ele nos indicou que o saber deve ser buscado na 

cadeia significante de cada um. 

Mas, para que uma pessoa possa ascender a uma fala que inclua a dimensão da 

cadeia significante própria a um sujeito, uma relação com o não-saber se faz necessária. 

Para ilustrar essa relação, trago um exemplo extraído do livro Os três tempos da lei de 

Didier-Weill. É o exemplo de um lapso cometido por Robert, um analisando de Didier-

Weill que, ao contar seu lapso na análise, formula a seguinte pergunta: "Foi um lapso mas, 
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no entanto, por que não teria sido um chiste? (Didier-Weill, 1997, p. 37)". Poucos dias 

antes, Robert havia estado na estação de trem e, ao ver uma moça atrapalhada com sua 

bagagem, aproximou-se dela com a intenção de dizer-lhe: 'Permita-me ajudá-la pois você 

parece tão embarassée' (do francês embaraçada) (Didier-Weill, 1997, p. 37). No entanto, 

nesse momento, um tropeço da língua surpreendeu Robert, que se escutou dizendo-lhe 

'Permita-me ajudá-la pois você parece tão embrassée (beijada)' (Didier-Weill, 

1997, p. 37). 

Segundo Didier-Weill (1997), o que decide pelo lapso em detrimento do chiste, 

nesse caso, é o fato de Robert ter se mantido dominado pelo saber do olhar do Outro, o 

que fez com que seu segredo fosse desvelado pelo lapso. Caso sua posição subjetiva 

tivesse lhe permitido estar sustentado pela falta de saber própria a seu incógnito, ele 

poderia ter escolhido se revelar pelo chiste e não ser desvelado pelo lapso. A essa 

diferença entre o mal-dizer do lapso e o bem-dizer do chiste, Didier-Weill chama de falso 

segredo e verdadeiro segredo. No falso segredo, o sujeito se mantém vítima de seu próprio 

segredo na tarefa de escondê-lo do saber do olhar do Outro. No verdadeiro segredo, o 

sujeito simplesmente sabe que tem algo que escapa ao seu próprio saber. 

Esse exemplo nos serve na medida em que mostra que a possibilidade da fala 

requer o comparecimento da dimensão do não-saber. Segundo Didier-Weill, e aqui eu 

cito: "Aquilo de que sofre o sujeito que "não sabe o que dizer", não é, muito pelo contrário, 

de uma falta de saber, mas de uma não-relação ao não saber" (Didier-Weill, 1997, p. 73). 

Ele nos lembra que a condição para que o sujeito possa falar é que ele possa falar se 

esquecendo inclusive do saber do Outro. 

Numa análise, o analista, ao pagar com seu ser, consente com o apagamento de 

sua pessoa para se emprestar a ser o Outro a quem o analisante lhe imputa ser. O analista, 

ao ser esse Outro, torna-se também depositário da suposição do saber desse Outro. Mas 

esse Outro, agora encarnado pelo analista, convida o analisante a falar e comparece 

encaminhando-o por uma via interrogativa, pois, como escreve Lacan no texto da 

subversão do sujeito, 

se conduzimos o sujeito a algum lugar, é a uma decifração que já 
pressupõe no inconsciente essa espécie de lógica em que se 
reconhece, por exemplo, uma voz interrogativa, e até o 
encaminhamento de uma argumentação (Lacan, 1960/1998, p. 810). 
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Nesse mesmo artigo, Lacan mostra a diferença da psicanálise em relação a Hegel. 

A astúcia da razão em Hegel implica que o sujeito, desde a origem até o fim, sabe o que 

quer. Mas a psicanálise, ao enlaçar o desejo ao desejo do Outro, produz um desejo de 

saber. Isso é transmitido pelo grafo do desejo no qual, no momento em que o sujeito 

espera uma resposta sobre o seu desejo, o Outro responde com uma interrogação: o que 

quer você? Ou seja, momento em que o sujeito espera uma resposta de seu desejo que é 

o desejo do Outro, o Outro o implica numa interrogação que opera enquanto desejo de 

saber. 

No início desta escrita, disse que para situar o saber na análise, o abordaria tanto 

do lado do analista quanto do analisando. Com o percurso desta escrita, entendi que isso 

se justifica pelo fato de haver um movimento em relação ao saber que comporta uma 

dialética, tendo em vista que o analista precisa passar pela posição de analisante, 

familiarizar-se ao isso que nele se manifesta sem que ele saiba e ser marcado pela cicatriz 

da castração que produz um saber sobre a sua falta. Só assim ele poderá escutar o 

analisando fazendo comparecer sua dimensão de não saber, testemunhar o conteúdo 

inconsciente do qual este está agora familiarizado para encaminhar o analisando pela via 

interrogativa em direção a uma argumentação. 

A razão pela qual toda essa dialética é necessária para pensar o saber inconsciente 

é porque esse saber, como diz Lacan (1967/2003), ultrapassa o sujeito. Ele está aí, mas 

enquanto fugidio, fugaz, inaudito e que se mostra aos poucos. 

Já que anunciei que este texto foi escrito a partir de interrogações, trago agora 

algumas últimas interrogações a título de finalização. Há alguns dias, uma paciente que 

tem inaugurado saídas novas para os conflitos com a mãe, ao contar um desfecho inédito 

para um desses conflitos, terminou dizendo "não sei o que fazer", ao que me peguei 

intervindo "não sabe?", como que querendo indicar que, nesse deslocamento de posição, 

havia um saber. Essa intervenção, que se deu num momento próximo ao estudo para esta 

apresentação, ficou ressoando em mim. Foi ela pertinente ou descabida?  

"Não sei o que fazer", "não sei o que pensar" são frases que escutamos na clínica. 

Há o "não sei" de um analisante que está implicado na interrogação sobre si e furando 

aquilo que antes se constituía como uma certeza, interrogação essa que deve se manter 

aberta. Mas será que haveria também o "não sei" de um analisante que anuncia uma 

mudança a partir de um vislumbre de saber sobre seu inconsciente? Nesses casos, seria 
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papel do analista servir de testemunha de que um saber apareceu aí e que, por mais que 

esse saber siga desaparecendo, reaparecendo e se transformando, ele já deixou uma marca 

a nível de efeito de saber? 

As pistas deixadas pelo seminário 8 e pelo texto da subversão do sujeito puderam 

me trazer até aqui, até um saber não transparente a si mesmo, saber que comporta o não-

saber. Uma tradução que me parece possível ao saber inconsciente seria a seguinte: saber 

que há algo que escapa ao saber. No entanto, essa intervenção, assim como a orientação 

que recebemos no Vox para deixarmos de achar que o saber está sempre no tempo futuro, 

naquilo que ainda não lemos ou naquilo que ainda não escutamos de nossos pacientes, me 

coloca uma questão. Aquilo que um analisando saca sobre a sua posição psíquica estaria 

incluído na noção de saber inconsciente? Em outras palavras, o caso dessa paciente que 

sacou a posição na qual topa ser colocada pela mãe e inaugura um pequeno movimento 

de deslocamento dessa posição se trataria de uma produção de saber? Para responder a 

essa questão, talvez seja necessário seguir com o estudo para alcançar o que Lacan veio a 

produzir sobre o saber mais tarde. 
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