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RESUMO 

 

A presente pesquisa surge de uma problematização sobre a “transmissão” em Psicanálise – 

tema este que se relaciona com a transmissão da Psicanálise mesma e, de um modo mais 

amplo, com a forma como a Psicanálise teoriza a transmissão da cultura. As teses 

fundamentais que autores como Sigmund Freud (1856-1939) e Jacques Lacan (1901-1981) 

estabeleceram sobre a constituição do sujeito e da cultura se relacionam com o tema da 

transmissão através de categorias fundamentais à Psicanálise, como a Pulsão, em sua relação 

inerente com o estatuto do que é o inconsciente. A pesquisa problematiza a questão de que não 

seria possível pensar a dimensão da transmissão (histórica) própria ao humano isenta das 

contribuições psicanalíticas internas ao conceito de Pulsão, em sua relação intrínseca com o 

modo como se opera com a temporalidade própria à mesma. Observando a insistência de 

Jaques Lacan em sustentar o que estaria no cerne das proposições freudianas sobre o sujeito e 

a  cultura – o Inconsciente e a Pulsão – esta pesquisa se propõe a abordar, considerando as 

contribuições de Lacan em seu trabalho de “retorno a Freud” e o contexto da discussão sobre 

a transmissão, a temporalidade a partir desta categoria central para a Psicanálise – a Pulsão. 

Logo, a pesquisa investiga o modo de operar da Pulsão em sua relação com o tempo. Partimos 

da hipótese de que a Pulsão, em seu entrelaçamento necessário com a proposição do 

Inconsciente, estabelece relações fundamentais com a forma mesma da transmissão e de que o 

estudo da relação entre Pulsão, transmissão e tempo pode trazer contribuições importantes 

para o avanço da Psicanálise no que a mesma aposta numa dimensão histórica – e 

historicizante – do advento do sujeito. Neste caminho, articulamos noções importantes para a 

Psicanálise, como as de mito, ficção e trauma, em sua relação com as condições de 

surgimento e do modo de operar particular que constitui a metapsicologia. Esperamos, com 

esta pesquisa, contribuir para os estudos que, em âmbitos diversos, enfrentam os dilemas tão 

presentes hoje nos debates em torno da história e da memória, culminando fundamentalmente 

num profundo questionamento da noção de representação. Num recorte mais fechado, a 

pesquisa se situa num campo de problematização do estatuto da transmissão, buscando 

apreender quais as consequências que noções que são vitais à metapsicologia - como as de 

Inconsciente e Pulsão - podem aportar ao debate em torno da transmissão, da historicidade e 

do tempo. 

 

Palavras-chave: Pulsão. Inconsciente. Tempo. Transmissão. Cultura. 
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ABSTRACT 

 

This research comes from a questioning about “transmission” in Psychoanalysis – this theme 

relates itself with the own Psychoanalysis’s transmission and, in a larger way, with the form 

that Psychoanalysis theorizes culture’s transmission. The fundamental thesis that authors like 

Sigmund Freud (1856-1939) and Jacques Lacan (1901-1981) have established about subject 

and culture’s constitutions have a relationship with the theme of transmission, through 

fundamentals categories to Psychoanalysis, like the Drive, in its inherent relation with the 

statute of what is unconscious. This research inquires about the question that it wouldn’t be 

possible to think the dimension of transmission (historical) of the human without the 

psychoanalitics’s interns contributions of the concepto of Drive in its intrinsic relationship 

with the form that operates with the temporality of it. Watching Jacques Lacan’s insistence in 

sustaining what would be in the center of freudians’s propositions about the subject and the 

culture – the Unconscious and the Drive – this research proposes itself to address, considering 

Lacan’s contributions in his work of “return to Freud” and the context of the discussion of 

transmission, the temporality, starting from this central category to Psychoanalysis – the 

Drive. Then, the research investigates the way of operation from Drive in its relation with 

time. We start from the hypothesis that the Drive, in its necessary interlacing with the 

proposition of the Unconscious, establishes fundamental relations with the form itself of 

transmission and that the study of the relationship between Drive, transmission and time can 

bring important contributions to Psychoanalysis’s advance in what it bets in a historical – and 

historicizing – dimension of the subject’s advent. In this way, we articulate important notions 

to Psychoanalysis, such as myth, fiction and trauma, in its relations with emergence’s 

conditions and the particular way of operation that constitutes metapsychology. We hope, with 

this research, to contribute for studies that, in several fields, face the dilemmas that are so 

present today in the debates around history and memory, fundamentaly culminating in a 

profound questioning of the notion of representation. In a closer definition, this research puts 

itself in a questioning field of transmission’s statute, searching to aprehend which 

consequences that notions that are vitals to the metapsychology – such as of Unconscious and 

Drive – can carry to the debate around transmission, historicity and time. 

 

Key-words: Drive. Unconscious. Time. Transmission. Culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa surge de uma problematização sobre a “transmissão” em 

psicanálise – tema este que se relaciona com a transmissão da psicanálise mesma e, de um 

modo mais amplo, também, com a forma como a psicanálise teoriza a transmissão da cultura. 

As teses fundamentais que autores como Sigmund Freud (1856-1939) e Jacques Lacan (1901-

1981) estabeleceram sobre a constituição do sujeito e da cultura se relacionam com o tema da 

transmissão através de categorias fundamentais à psicanálise, como a pulsão, em sua relação 

inerente com o estatuto do que é inconsciente. Esta pesquisa trabalha com a questão de que 

não seria possível pensar a dimensão da transmissão (histórica) própria ao humano isenta das 

contribuições psicanalíticas internas ao conceito de pulsão, em sua relação intrínseca com o 

modo como se opera com a temporalidade própria à mesma.  

O tratamento que a psicanálise conferiu ao advento do sujeito na cultura 

promoveu, no século XX, um modo de pensar a acepção da temporalidade, a partir da 

inclusão do inconsciente, que reverberou em campos diversos como o da História, 

Antropologia e Literatura, assim como em diversas outras ciências. (CERTEAU, 2016) Em 

sentido inverso, a psicanálise também sofreu os efeitos das profundas transformações que 

abalaram noções como as de historicidade, memória e representação, desembocando em um 

novo tipo de consideração da temporalidade produzida, não totalmente por acaso, neste 

momento histórico. A partir da ideia de que um traço pode singularizar um século e um 

momento histórico e, consequentemente, da pergunta de Gérard Wajcman (2012, p. 55) acerca 

de se “[...] haveria um objeto singular que singularizaria esse século dos objetos”, pensamos 

que a psicanálise é um lugar de invenção de um objeto que vetorializa – diretamente e 

inversamente – um modo diferente de operar com a noção de tempo no que concerne à 

transmissão.  

Observando a insistência de Jaques Lacan em sustentar o que estaria no cerne das 

proposições freudianas sobre o sujeito e a cultura – o inconsciente e a pulsão – esta pesquisa 

se propõe a abordar, considerando as contribuições de Lacan em seu trabalho de “retorno a 

Freud” e o contexto do debate sobre a transmissão, o estatuto da temporalidade para a 

psicanálise a partir de uma noção vital à metapsicologia: a pulsão. Logo, a pergunta desta 

pesquisa se volta para o modo próprio de operar da pulsão em sua relação com o tempo.  

Partimos da hipótese de que a pulsão, em seu entrelaçamento necessário com a proposição do 

inconsciente, estabelece relações fundamentais com a forma mesma da transmissão e de que o 
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estudo da relação entre pulsão, transmissão e tempo pode trazer contribuições importantes 

para o avanço da psicanálise no que a mesma aposta numa dimensão histórica – e 

historicizante – do advento do sujeito. 

Ao abordar os mecanismos psíquicos da instância do Eu em linha de continuidade 

com o funcionamento das formações grupais, Freud subverte a dicotomia metodológica e 

epistemológica existente, em diversos níveis, entre o individual e o social, o sujeito e a 

cultura. No texto “Psicologia das massas e análise do Eu” (1992d), em que ele trabalha essa 

questão mais diretamente, temos que “[...] a oposição entre psicologia individual e psicologia 

social ou das massas, que à primeira vista possa nos parecer muito substancial, perde boa 

parte de sua nitidez se a considerarmos mais a fundo” 1. (p. 67)  

Strachey, em sua nota introdutória para este texto de Freud, aponta, também, para 

o importante dado que consiste na relação não só temporal, mas inerente, do ponto de vista 

lógico, entre o texto citado e o artigo “Além do princípio do prazer”. (2006a) Apesar de não 

haver uma conexão direta, podemos perceber uma espécie de operação diferente nesse 

momento da escrita freudiana, que está, em algum nível, relacionada à possibilidade da 

introdução da pulsão em sua dimensão mais nodal, conceitualmente, a saber, a de morte. 

Nesse sentido, visa-se, aqui, abordar a importância dessa forma de operar da pulsão – como 

pulsão de morte – nos desenvolvimentos que se encaminham para o que chamamos de 

segunda tópica freudiana. Interessa-nos investigar o modo de operar da pulsão, considerando 

a relação entre o que Freud formula sobre a pulsão e o desvelar desse objeto que lhe é 

inerente, que Freud nomeia como um objeto nunca encontrado e que insiste em não se 

presentificar por completo no aparelho psíquico. Esta insistência implica, desse modo, numa 

espécie de definição mesma da pulsão. Esta relação da pulsão com o objeto também implica 

um outro modo de operar com o tempo. Assim, interessa-nos pensar as relações entre essa 

mudança e o corte que Freud estabelece no interior do debate sobre a cultura, a transmissão e 

a historicidade através, justamente, da noção de pulsão. (JORGE, 2010, p. 19).  

Para Rudge (2009), este momento da obra freudiana tem relação direta com o 

modo específico como a psicanálise se direcionou para o que é da ordem do trauma na 

experiência humana. Ela indica que a forma de acepção deste conceito, para Freud, foi um dos 

pilares que a afastou ou a aproximou de outras áreas e modos de operação com o 

conhecimento. 

                                                             

1 Tradução livre da passagem: “La oposición entre psicología individual y psicología social o de las massas, 

que a primera vista quizá nos parezca muy sustancial, perde buena parte de su nitidez si se la considera más a 

fondo”. 
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Este fator aponta, dentre seus outros aspectos, para o vetor destrutivo da 

constituição humana, sim; mas há outro elemento em jogo também a ser destacado, nesse 

sentido, que é a vinculação intrínseca da destruição com a criação, da morte com a vida, da 

repetição com a descontinuidade e, finalmente, entre Eros e Tânatos. (FREUD, 2007b) 

Temos, aqui, um modo particular de tratar com esses elementos do ponto de vista da 

temporalidade e do objeto – modo que guarda uma necessária relação com a dimensão da 

ética. O que é introduzido de novo por Freud em relação a essa movimentação entre Eros e 

Tânatos em direção a um novo modo de considerar a temporalidade? Retornaremos a estes 

temas, posteriormente, nesta escrita. 

Ainda sobre a importância do lugar da indissociabilidade do individual e do 

coletivo, na obra de Freud, na releitura do mito de “Totem e Tabu” (FREUD, 1991i), por 

exemplo, Basualdo, Braunstein e Fuks (2013) atestam que esse texto constitui “[...] um escrito 

metapsicológico que oferece, como subproduto, a elucidação do princípio psicanalítico do 

vínculo indissociável entre o individual e o coletivo”. (p. 8) Esse modo de operação nos 

permite abordar algo do que está na base do liame social, do que Freud indica como a 

impossibilidade de “[...] prescindir dos vínculos de um indivíduo com os outros” 2. (1992d, p. 

67) 

Esse vínculo entre o individual e o coletivo comparece em Lacan articulado à 

noção de mito, tomado como um dos possíveis operadores da construção de um saber que 

implica um modo de considerar a transmissão em sua relação com o inconsciente. Lacan 

(1987), no texto “O mito individual do neurótico”, ao fazer um paralelo entre o que é da 

ordem do individual e do coletivo na história, afirma que o mito carrega marcas da 

experiência dos sujeitos e da cultura, porém, ao mesmo tempo, não é passível de registro ou 

de datação histórica linear. O mito traz uma verdade histórica (FREUD, 1991f; FUKS, 2014), 

porém com uma roupagem ficcional e elementos a-históricos (ROCHA, 1985; LÉVI-

STRAUSS, 1985; AZEVEDO, 2004) por conter uma dimensão do efeito de emissão “acéfala” 

que Erik Porge (1994) descreve como inerente à produção subjetiva. Ao emitir algo da 

dimensão da verdade, o efeito é que o sujeito surge como excluído da operação. É por isso 

que os mitos, por se localizarem historicamente fora de uma linearidade, apontam um 

caminho possível de investigarmos as relações entre a transmissão, a ficção e a verdade.  

Rudge (2009) também situa a importância do lugar do mito no que há de 

particular na teoria psicanalítica, principalmente no que diz respeito aos temas da 

                                                             

2 Tradução livre da passagem: “prescindir de los vínculos de este individuo com otros”. 
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rememoração e da dimensão da verdade. Ela diz que Freud opera uma virada já no início de 

sua teoria ao perceber que “[...] embora não se situem na ordem dos acontecimentos [os 

mitos], têm eficácia na história de um determinado povo”. (p. 25)  

Sobre isso, vale lembrar, como precisa Fuks (2014, p.60), que “[...] a verdade em 

jogo na psicanálise não é a verdade material, aquela congruente com os acontecimentos 

factuais e manifestos, mas a verdade lógica distinta dela, a ‘verdade histórica’”. Essa 

dimensão da verdade depende inteiramente do modo como Freud se relaciona com a 

“origem”, em sua obra, e, num mesmo passo, com a “verdade”. Com Freud, não se trata de 

um mais de cognição em relação a tal dado, mas, sim, “de uma relação com a verdade que só 

pode ser posta em jogo a partir de um “semi-dizer”, inserindo aqui, já, a releitura lacaniana 

deste. (LACAN, 1992, p.34) 

Sobre esse modo de conceber a “origem” como impossível de ser correlata com 

um dizer último que se configure como “verdade”, Paola Mieli nos lembra que este é (2013, 

p.133): 

 
Um elemento estrutural da sexualidade humana radicalmente diferente do elemento 

instintivo, animal, e que se refere à natureza do sujeito da linguagem e ao seu modo 

de produzir construções, fantasias, em face do impensável. A sexuação se caracteriza 

por um encontro com um real que não pode ser simbolizado. 
 

Mito e sexualidade estão intrinsecamente articulados na constituição do sujeito de 

linguagem. Essa dimensão, que configura algo de uma função de causa ou origem, é da ordem 

do impensável em relação à razão do pensamento, mas, ao mesmo tempo, é uma produção 

que só pode ser feita depois pela própria instauração da linguagem. Não estando lá para ser 

reencontrada, mas, sim, como uma necessidade da estrutura. A autora também nos diz que é 

exatamente por consequência disso que “[...] o pensamento herda do desejo sua qualidade 

messiânica e sua tendência em dar respostas, seu amor pelo sentido, rumo ao recobrimento de 

uma completude miticamente perdida”. (p. 126, grifo nosso) 

 É exatamente pela origem ser da ordem do impensável que a resposta possível ao 

aparelho psíquico é ficcionar, é criar um mito. Como do que se trata é de uma “[...] 

completude miticamente perdida [...]”, relembramos, também, que esse mítico indica essa 

criação da perda apenas a posteriori (Nachträglichkeit, no alemão). (Rudge, 2009) Assim, 

Paola Mieli conclui que “[...] a cada vez que a razão se endereça à questão da origem, ela se 

reflete no mito”. (p. 126) É por isso que “Totem e Tabu representa uma contribuição essencial 

à reflexão acerca dos limites do simbólico em face do real”. (p. 126)  
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Vemos, aqui, que a sexualidade humana representa e apresenta uma 

particularidade em face do que seria instintivo, estritamente. É por ela se compor em uma 

temporalidade diferente de uma ordem natural, linear ou causalista que temos sempre um 

efeito de corte em relação ao modo de apreender o que é a unidade de um sujeito. Ao criar o 

conceito de pulsão e a estrutura do aparelho psíquico como uma metapsicologia, ou mesmo, 

uma mitologia (ASSOUN, 1983; 1991), a partir, exatamente, de seus estudos sobre a 

sexualidade, Freud estava tentando dar conta desse impossível de ser dito do sujeito em sua 

relação com a transmissão da linguagem e da cultura. É nesse sentido que pretendemos, aqui, 

trabalhar com o conceito de pulsão, assim como algumas das operações características do 

aparelho psíquico, como, por exemplo, a da “negativa” (Verleugnung, no alemão). 

Nas contribuições de Lacan, nos “Seminários 7” (2008a) e “17” (1992), ele 

aborda a função historicizante da pulsão e a relação do mito com a dimensão da verdade e do 

saber, respectivamente. Dentre os seminários lacanianos, esses dois ocupam momentos 

centrais do trabalho aqui empreendido, na medida em que pretendemos poder recolher 

formulações de Lacan sobre a dimensão historicizante da pulsão e da estrutura do mito em sua 

relação específica com a verdade para a psicanálise.   

Num primeiro tempo da pesquisa, apresentaremos um breve panorama histórico 

do surgimento da psicanálise como ciência (FUKS, 2000, 2007), sublinhando o mito como 

um modo de tratamento que a psicanálise, em sua particularidade, confere ao saber e à 

verdade e, ao mesmo tempo, ao individual e ao social.  

Fuks (2007, p. 7), além de dizer que “[...] a psicanálise inovou, de forma radical e 

irreversível, o modo de se refletir e pensar a cultura [...]”, esclarece também que, em meio ao 

momento histórico das grandes transformações nas ideias e no modo de apreender o 

conhecimento naquele momento no Ocidente, outro passo que Freud deu foi que “[...] o 

mestre de Viena abandona a clássica concepção de uma divisão entre psicologia individual e 

psicologia coletiva, colocando-as no mesmo espaço de esclarecimento”. Prossegue afirmando 

que: 

 

De acordo com sua experiência clínica, passou a considerar como fenômeno social 

toda e qualquer atitude do indivíduo em relação ao outro: a experiência subjetiva, 

objeto privilegiado do trabalho analítico, implica, necessariamente, a referência do 
sujeito ao outro (pais, irmãos, pessoa amada, analista etc.) e à linguagem (Outro) 

que o determina simbolicamente. (FUKS, 2007, p. 7) 

 

Nesse caminho, temos que a invenção do inconsciente freudiano se constitui como 

uma produção que compõe tanto o tecido do individual quanto do social, não havendo aí uma 

oposição dicotômica. Quais consequências, então, poderíamos retirar daí? Fuks observa que, 
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ao invés de se centrar em oposições dicotômicas que dificultariam o trabalho, o que ocorre é 

que, ao contrário, “[...] a abordagem dos fenômenos psíquicos assim formalizada descortinou 

uma outra oposição: o conflito entre vida social e os processos de não-reconhecimento do 

outro, chamados narcísicos”. (FUKS, 2007, p. 8, grifo nosso) Na verdade, então, para Freud, 

dentro dessa outra lógica de oposição que tem muito mais a ver com uma ética – dimensão do 

(não) reconhecimento e do lugar do estrangeiro (FUKS, 2000) – no que tange à compreensão 

dos fenômenos coletivos do que com uma metodologia estritamente abstrata e teórica, 

designar um fenômeno se apresentando como “[...] individual ou coletivo não tem qualquer 

importância conceitual”. (FUKS, 2007, p. 8) 

Nesse caminho, indicamos a importância de situar o próprio contexto histórico do 

surgimento do modo de operar com o saber na psicanálise, ou seja, do que é próprio do 

inconsciente, e em que cultura foi possível que tal modo de operação com o saber fosse 

passível de ser construído. Apoiando-se na hipótese e na investigação de Fuks (2000) acerca 

do modo de trabalhar freudiano e das “origens” da psicanálise em sua relação com a cultura 

do próprio Freud, a saber, sua característica de ser um “[...] judeu sem Deus [...]” (p. 10), 

vimos que:  

 

Uma arqueologia da cultura do judaísmo na psicanálise só pode aparecer quando e 

na medida em que esta cultura tenha sido transformada pelo próprio Freud, ao 

melhor estilo goethiano, segundo a máxima do poeta citada por Freud em Totem e 

Tabu: “Aquilo que herdaste de teus pais, conquista-o, para fazê-lo teu.” 

 

Sendo assim, é no cerne do “[...] devir-judeu [...]” (FUKS, 2000, p. 10) de Freud 

que emerge no seu trabalho com o saber – psicanalítico – “[...] sua expressão maior enquanto 

prática do não-idêntico, prática da desidentificação e prática do desejo de diferença” (FUKS, 

2000, p. 10). É no fato de que Freud estava fora e dentro de sua própria cultura que o leva a 

emergir e evidenciar no coração da história do conhecimento, em sua época, que todo 

processo histórico comporta uma dificuldade em sua transmissão, uma estranheza, ou mesmo, 

um exílio, assim como escrito na história – ou mitologia – judaica. Posto que a categoria de 

ser um “judeu sem Deus” coloca em jogo um modo de se localizar e operar na cultura que, 

automaticamente, desidentifica qualquer tentativa de identidade cristalizada. 

Fuks (2000) indica, em sua tese, que não só há algo a notarmos como intrínseco à 

“[...] relação do judeu com a escrita [...]” pertencente ao movimento freudiano em torno da 

construção desse saber, mas aponta, também, que em diversos níveis “[...] os desconfortos 

hebraicos seculares da repetição do exílio e do nomadismo são o próprio movimento da 

escrita”. (p. 12, grifo nosso) Ou seja, algo próprio da cultura judaica (o exílio, a não-pertença 
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e a relação com a diferença) – da qual Freud fazia parte – o atravessou em seu modo de se 

posicionar diante da leitura das palavras em sua clínica, no que ele coloca em voga, por 

exemplo, a dimensão do inconsciente, que indica mesmo a impossibilidade de leitura 

completa da experiências e das palavras, o que nos retorna à imagem do judeu, que está, 

também, em seus registros escritos – históricos e míticos – milenares, a saber, a Bíblia, 

sempre em movimento. O que isso nos ensina acerca da possibilidade da leitura do sujeito que 

só pode ser tido enquanto tal, apenas quando emergente, ou seja, também no movimento? 

Acreditamos que, neste caminho, Freud representa um filho de sua época, mas 

alguém que, ao mesmo tempo, posiciona-se fora da cultura da qual veio. Ele se coloca, 

historicamente, ao mesmo tempo como este “judeu sem Deus” e, portanto, escreve algo de 

interno à história judaica da qual faz parte, como também um “homem da ciência”, aberto às 

inovações da atualidade de seu tempo, no coração da Europa, em um dos séculos de maior 

promessa de progresso cultural e científico. (FUKS, 2000)  

Produzindo um tensionamento próprio a esta posição, mas, concomitantemente, 

como indica Fuks, apontando para o próprio movimento da escrita por si, no que, por 

exemplo: ao sujeito se registrar, é imprescindível que esse registro carregue a marca da 

divisão. Freud inventa o saber psicanalítico como um modo do operar que inclui o mito e a 

experiência como duas áreas impossíveis de se conciliarem, mas, também, impossíveis de não 

serem consideradas no que é da ordem do conhecer para o humano, assim como não 

necessariamente opostas. Considerar essa divisão e o movimento próprio ao advento do 

sujeito, estaria, então, no cerne da leitura freudiana do sujeito enquanto existente e passível de 

registro e transmissão.    

Não é isso que fica evidente em sua escrita em “Totem e Tabu” (1991i) e em “O 

Homem Moisés e a Religião Monoteísta” (1991f) ao criar ficções que se propõem a se 

relacionar com a verdade do sujeito e da cultura, ao mesmo tempo? Vale ressaltar que neste 

movimento há, ao mesmo tempo, uma não preocupação em descrever uma verdade passível 

de ser completamente dita acerca da origem. Por isso, nesses dois textos conhecidos como 

sobre “cultura”, Freud se movimenta a partir de construções que visam transmitir essa 

ausência mesma no interior da relação do sujeito com a verdade.  

Para Mieli (2013, p. 126), no trabalho de Freud em “Totem e Tabu” (1991i), “[...] 

a origem só pode ser encarada a posteriori, num segundo tempo que, buscando defini-la ou 

contorná-la, produz uma hipótese, uma ficção [...]”, portanto: 

 

 Explicação racional e mito encontram fundamento comum na própria fala e na 

modalidade de seu agenciamento em discurso sensato, em narrativa, sendo 



18 
 

justamente a interrogação sobre essa modalidade de agenciamento o que atravessa as 

reflexões de Freud em Totem e Tabu. 

 

Ao passo em que ele se propõe a tratar da experiência e da verdade judaica 

referente à sua própria história e religiosidade, como no exemplo de “O Homem Moisés e a 

Religião Monoteísta” (1991f), em que ele retorna à história bíblica comumente conhecida 

pelo povo judeu, no mesmo passo, ele também indica um tensionamento entre “explicação 

racional e mito” como necessário de ser considerado ao tratar de qualquer história passível de 

ser historicizada. 

Esta interrogação freudiana acerca do modo de tratar da experiência e a forma de 

recorrer ao mito comparecem como um procedimento válido para a fazer a operação com a 

verdade avançar de modo legítimo – mas sem completá-la! Por isso, o mito. Temos, 

exatamente, seu trabalho em “O Homem Moisés” como um exemplo fino deste artifício. Fuks 

diz sobre isso que: 

 
Fazer do profeta maior do judaísmo um estrangeiro, um egípcio e não um hebreu, 

tema central desse texto, está, na realidade, perfeitamente de acordo com o ethos 

bíblico: Abraão, patriarca do povo judeu, a moabita Ruth, matriarca da realeza 

judaica, e Jacó, o que combate face a face o Desconhecido, o anjo de um Deus 

estrangeiro, traduzem a exigência de estrangeiridade (étrangeté) e de encontro com a 

exterioridade dos velhos escribas hebreus. Essa exigência é também a de Freud, 

quando fala da impossibilidade de definir sua identidade judaica, e de outros, que 

leem no judeu um dos nomes do não-idêntico. Depois de atravessar Moisés e o 
monoteísmo, onde Freud, valendo-se da metáfora bíblica, faz um reflexão profunda 

sobre os destinos da psicanálise e sobre as possibilidades de sua sustentação na 

cultura, parece legítimo pretender que este escrito manifesta a exigência freudiana 

de que o analista possa tornar possível, em seu ofício impossível, o exílio necessário 

que cada paciente experimenta como condição do advento de sua palavra. (2000, p. 

12-13) 

 

A partir da escrita de Freud nesses textos, obtemos uma importante contribuição 

quanto a um modo particular de compreender a transmissão e a relação com a verdade na 

cultura. Na medida em que ele estabelece um modo de tratar a história e o passado com o 

auxílio da ferramenta ficcional do mito, produz um modo de conceber o saber no qual a 

origem e a pré-história se apresentam como um núcleo inacessível ao pensamento. O 

pensamento não pode alcançar o que o causa. Desse modo, já que essa origem é 

intransmissível, é apenas a partir da construção de um “[...] saber como verdade [...]” 

(LACAN, 1992, p.34), em “semi-dizer”, presente no mito, que algo da ordem dos traços da 

causa, da pré-história e da origem podem se tornar alvos de uma transmissão. 

No prefácio de Totem e Tabu (1991i), Freud não só demarca a importância 

metodológica da inseparabilidade da psicologia do indivíduo e dos povos, como já situamos, 

em algum nível, mas também indica que o tabu possui a característica de se constituir como 
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uma “[...] versão negativa [...]” acerca do qual tendemos a “[...] reagir de uma maneira 

compulsiva[...] ” e que “[...] desautoriza qualquer motivação consciente”. (p. 8)3 Em seguida, 

explica, também, que sua tentativa de escrita de um mito que se configuraria como fundador, 

de algum modo, da civilização, constitui-se como uma “[...] possibilidade de que seja 

aproximada mais ou menos a uma realidade de difícil reconstrução”. (p. 8) 4 Ou seja, para ele, 

o acesso ao conhecimento da origem só poderia ser aproximado a partir da ideia de uma 

reconstrução, como ele detalha melhor, do ponto de vista da técnica clínica, no texto 

“Construções em análise”. (1991a) Essa afirmação freudiana pressupõe um determinado 

ponto de vista de ciência, assim como determinada posição ética.  

Nesse caminho, apesar de um crítico inglês 5, como conta Freud, haver se referido 

ao mito de “Totem e Tabu” (1991i) como se tratando de uma “Just-so story [...]”6 (1992d, p. 

116), querendo dizer, com isso, que qualquer história no lugar desta poderia ser capaz de 

explicar a origem, relembramos que o que importava para Freud não era o conteúdo em si da 

história, mas o modo de configuração da estrutura, onde ele reconstrói esse lugar de causa que 

é produzido pelos sujeitos quando começam a falar. A questão aqui não é se essa história é 

verdade ou não, mas, sim, que algo da origem, intransmissível, é transmitido a partir de uma 

subversão da história, a partir da ferramenta do mito. O que está em jogo é a “verdade 

histórica” (FUKS, 2014, p.60), como já comentamos. Sobre isso, Freud (1992d, p. 116) diz 

que ela é “[...] válida como hipótese se ela se mostra apta para criar coerência e 

inteligibilidade em novos e novos âmbitos”. Algo da transmissão nos é ensinado com isso. 

Acerca, então, do lugar da invenção da psicanálise na história, como também a 

função que o mito adquiriu como ferramenta de trabalho em seu modo de operar – a saber, o 

estatuto conceitual do complexo de Édipo, a criação do mito do Totem e Tabu, bem como os 

constantes direcionamentos freudianos à literatura, ao teatro e a diversos outros tipos de 

ficção como sendo fontes de verdade – ressaltamos, neste trabalho, então, o lugar do texto “O 

Homem Moisés e a Religião Monoteísta” (1991f) na obra de Freud. Esse texto não só foi 

escrito no final da vida e da obra de Freud, como foi um dos textos que mais demorou a ser 

finalizado e mais foi alterado durante sua construção. Em meio às emergentes mudanças no 

                                                             

3 Tradução livre das passagens: “versión negativa” ... “regir de manera compulsiva y desautoriza cualquier 

motivación conciente”. 
4 Tradução livre da passagem: “a la posibilidad de que se haya aproximado más o menos a una realidad de difícil 

reconstrucción”. 
5 Cf. nota 2, na pg. 116 de “Psicologia das Massas e Análise do Eu” (1992d), onde é esclarecido que, na 

verdade, nenhum crítico haveria feito tal afirmação exatamente desse modo. 
6 Tradução livre: uma história que é assim porque é assim. 
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século XX e aos deslocamentos em relação ao lugar da ciência, do progresso e da concepção 

de ética, como já foi, brevemente, comentado aqui, ocorriam fenômenos naquele momento 

como as duas grandes guerras mundiais, o fascismo e o nazismo, que incluíam o 

antissemitismo. Nesse contexto, “O Homem Moisés e a Religião Monoteísta” (1991f) foi 

escrito como uma tentativa de Freud de produzir uma historicização dos acontecimentos de 

sua época, mas diante da dificuldade inerente da ciência acerca da experiência humana,  

constrói um texto onde verdade material e histórica se articulam, situando a psicanálise na 

esteira de campos do saber que subverteram as categorias da historiografia clássica e 

positivista. 

Tudo se passa como se a produção ficcional ou mítica funcionasse, no trabalho 

psicanalítico, como um modo de apresentação da transmissão do que não pode ser acessado 

diretamente, posto que o acesso à experiência, quando consideramos a interveniência 

temporal do inconsciente, é sempre da ordem de um impossível de ser apreendida por 

completo. Buscaremos, nesse texto, trabalhar essas questões relacionadas à transmissão, no 

que tange ao mito, como já dissemos, juntamente com os processos de funcionamento do 

aparelho psíquico, a partir da metapsicologia freudiana e sua releitura por Lacan deste modo 

particular de operação a partir de um ficcionamento (ASSOUN, 1983, 1991), mas, também, 

principalmente do que a construção dos “seres míticos” (1991g, p. 88) pulsionais podem nos 

ensinar sobre esse modo particular de operar com o tempo.  

Trabalharemos, então, em nosso primeiro capítulo, com a temática da relação 

entre metapsicologia (modo de operar da teoria psicanalítica) e o mito e suas consequências 

para as concepções de verdade, saber e temporalidade no que tange à transmissão da cultura, 

como buscamos introduzir acima. Nesse momento, os autores que aparecerão de modo mais 

específico apoiando a análise dos textos freudianos serão Ana Maria Rudge, Betty Fuks, Paola 

Mieli e Paul-Laurent Assoun. Auxiliando essa leitura, comparecerão, também, Diana 

Rabinovich e Luiz Hanns. 

O segundo capítulo compõe o levantamento de algumas importantes referências 

acerca da noção de pulsão, no intuito de produzir avanços para a discussão da problemática da 

transmissão. Teremos em vista, além de textos centrais de Freud sobre o tema – a saber, 

principalmente, seus “Três ensaios de teoria sexual” (1992f), o artigo metapsicológico 

“Pulsões e deus destinos” (2004c) e, finalmente, o texto “Além do princípio do prazer” 

(2006a) – os apontamentos de Lacan, em seu “Seminário 11”, no qual a pulsão se configura 

como um dos “quatro conceitos fundamentais da Psicanálise”. (2008b)  
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Escolhemos a pulsão como mais um dos momentos centrais desta investigação, 

posto que ela se coloca no centro de importantes discussões que envolvem as problemáticas 

que giram em torno de importantes dicotomias, como a natureza e a cultura, o indivíduo e o 

social e o interno e o externo. O modo como a psicanálise vai se situar diante dessas 

apreensões dicotômicas está relacionado, por sua vez, com a invenção e a sistematização do 

inconsciente em sua relação com o que é da dimensão traumática constituinte da experiência. 

(Rudge, 2009)  

Pretendemos retornar a importantes construções relacionadas à noção de pulsão 

em alguns tempos diferentes da obra freudiana que acreditamos ter uma importante relação 

com a discussão que ora propomos. Interessa-nos investigar o modo de operar da pulsão em 

sua relação com a noção de: 1) objeto, como um importante passo para uma compreensão do 

estatuto da transmissão para a psicanálise, sendo o objeto aqui compreendido como, 

fundamentalmente, perdido, ou seja, da ordem do negativo e extraído; 2) tempo, que, 

sobretudo com a noção de a posteriori, pode nos fazer avançar no debate sobre a transmissão. 

Estamos sublinhando que a subversão psicanalítica operada no campo das 

proposições acerca da dissolução da dicotomia entre sujeito e social é tributária da criação da 

noção de pulsão (FREUD, 1992f, 2004c), tendo em vista que a mesma constitui um dos 

pilares da construção freudiana e que confere um tratamento específico, no século XX, ao 

problema da transmissão da cultura. Como supracitado, a pulsão foi nomeada por Freud como 

um de seus “[...] seres míticos, simultaneamente mal definidos e sublimes [...]” (1991g, p. 88) 

e, portanto, afastou a psicanálise definitivamente de uma concepção organicista e ontológica 

da sexualidade e do sujeito.  

A concepção psicanalítica da sexualidade humana atravessada pela dimensão da 

pulsão (FREUD, 1992f, 2004c) e do inconsciente como prerrogativa estrutural para a 

linguagem (FONTENELE, 2008; LACAN, 1998a; 1998c) nos permite compreender um 

atravessamento inerente no sujeito pelo outro no laço social, como fundamento da linguagem, 

em consequência da sexualidade humana ser estruturada por uma leitura possível a partir da 

pulsão. Desse modo, não seria possível considerar a experiência de um sujeito sem estar 

relacionado necessariamente ao Outro. Logo, os textos sobre a cultura, em psicanálise, tratam, 

assim como os clínicos, como, por exemplo, os “Trabalhos sobre técnica psicanalítica” 

(1991j), do modo como a psicanálise interroga a experiência humana. 

Nesse sentido, frisamos a pulsão de morte, nesse contexto, como sendo de 

especial importância para compreendermos melhor em que medida há uma maior ou menor 

aproximação da psicanálise com perspectivas diversas acerca do saber sobre a transmissão do 
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que é próprio do humano. Em que a temporalidade da pulsão de morte pode nos ensinar sobre 

a transmissão e o que nela aponta e aposta em uma dimensão historicizante própria ao sujeito? 

Em relação aos propósitos dessa pesquisa, em que a temporalidade da pulsão 

figura no centro de nossa investigação, abordá-la é, também, problematizar os primeiros 

tempos lógicos de simbolização do sujeito na cultura. Essa temporalidade própria à 

constituição da pulsão parece ter levado Freud a articular as teses sobre a constituição da 

cultura e da constituição psíquica, rompendo a dicotomia que marca tantas perspectivas que 

abordam a relação entre o indivíduo e a cultura, como já foi dito. A pulsão, como constrói em 

seus “Três ensaios de teoria sexual” (1992f), é uma “outra versão” do instinto, uma perversão 

do mesmo e implica, no humano, que a escolha de objeto pode alcançar uma infinita 

variabilidade de formas. Esta variabilidade se sustenta numa concepção que considera o 

movimento pulsional independente do encontro com o objeto, privilegiando aquele em 

detrimento deste: “[...] a pulsão sexual é desde o começo independente do seu objeto, e 

tampouco deve sua gênese aos encantos deste”. (p. 134)7 Reside aí um núcleo central da teoria 

psicanalítica – núcleo definidor da maior ou menor aproximação da psicanálise com outras 

tradições de pensamento – e que pode ser decantado na noção freudiana de “das Ding”, o 

objeto para sempre perdido. Este objeto implica, para além da variabilidade dos objetos em 

torno dos quais a pulsão se movimenta, uma ausência estrutural na noção mesma de objeto.  

Nesse caminho, em meio às suas primeiras definições, a pulsão foi denominada 

como “[...] nada mais que a agência representante psíquica de uma fonte de estímulos intra-

somática a fluir continuamente [...]” e “[...] a hipótese mais simples e óbvia sobre a natureza 

da pulsão seria que, em si mesma, ela não possui qualidade alguma, senão que deve apenas 

ser considerada como uma medida da exigência de trabalho feita à vida anímica.” (FREUD, 

1992f, p. 153)8.  

A pulsão, então, em sua dimensão de apontar para uma irrepresentabilidade nodal 

do corpo na dimensão psíquica, provocaria uma constante “exigência de trabalho” e, logo, um 

movimento no psiquismo, ou mesmo, um movimento de criação interno ao próprio 

psiquismo. 

                                                             

7 Tradução livre da passagem: “Probablemente, la pulsión sexual es al comienzo independiente de su objeto, 

y tampoco debe su génesis a los encantos de este”. 
8 Traduções livres das passagens: “nada más que la agencia representante {Repräsentanz} psíquica de uma 

fuente de estímulos intrasomática em continuo fluir” e “a hipótesis más simple y obvia acerca de la 

naturaleza de las pulsiones sería esta: em sí no poseen cualidadad alguna, sino que han de considerarse sólo 

como uma medida de exigencia de trabajo para la vida anímica”. 
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Desse modo, só podemos falar de sexualidade humana, propriamente dita, no 

momento em que o psiquismo é atravessado pela divisão própria que é indicada, por exemplo, 

na etimologia da própria palavra “sexo”, que se origina do latim “seccare”, que remete a 

“dividir, partir, cortar”. Ou seja, estar na sexualidade humana, de fato, é estar dividido e diante 

do infinito movimento que marca o que é da ordem do pulsional. A partir do momento em que 

é cortado, o sujeito é marcado, consequentemente, pela incompletude e impossibilidade do 

fechamento estrutural (LACAN, 1992). A definição mesma de significante demarca bem 

como isso opera no advento da possibilidade linguageira no sujeito: “[...] um significante é 

aquilo que representa o sujeito para outro significante.” (LACAN, 1998g, p.833) O sujeito 

surge como efeito mesmo de uma divisão ou diferença constituinte. Sendo assim, pensar a 

sexualidade é útil e inevitável para evidenciar mais claramente a função da pulsão no que 

tange à sua propriedade cultural e, assim, profundamente historicizante. 

No tocante à sexualidade, então, Freud busca (1992f, p. 194): 

 

Esclarecer que tanto a origem como a natureza da tensão sexual, a raiz da satisfação 

das zonas erógenas, se engendra ao mesmo tempo que o prazer. A conjectura mais 

óbvia, a saber, é que esta tensão resulta de algum modo do prazer mesmo... o prazer 

máximo... não produz tensão alguma; ao contrário, suprime toda a tensão. Portanto, 

prazer e tensão sexual só podem estar relacionados de maneira indireta 9. 

 

Na nota referente a essa passagem do texto, Freud (1992f, p. 194) nos relembra 

também que a própria etimologia da palavra Lust, do alemão, nos ensina que a partir do:  

 

Papel das excitações sexuais preliminares, mencionado no texto, que 

simultaneamente oferecem uma quota de satisfação e contribuem para a tensão 

sexual. ‘Lust’ tem duplo significado, e designa tanto a sensação da tensão sexual 

(‘Ich habe Lust’ = ‘Eu gostaria’, ‘Sinto vontade de’) como da satisfação 10. 

 

Portanto, há algo da meta da pulsão que Freud localiza como da ordem do próprio 

movimento em direção à satisfação e não somente da satisfação em si. O que, além de colocar 

o epicentro do funcionamento pulsional em sua característica dinâmica, indica também uma 

indestrutibilidade em relação ao movimento na pulsão. Ela está sempre se movimentando, 

justamente a partir desse corte fundamental com o objeto. A sexualidade, agora considerada 

nos termos da pulsão, é o que torna a ética pautada por um “mais além” em relação ao prazer, 

                                                             

9 Tradução livre da passagem: “Esclarecer tanto el origen como la naturaliza de la tensión sexual que, a raíz 

de la satisfacción de zonas erógenas, se engendra al mismo tempo que el placer. La conjetura más obvia, a 

saber, que esta tensión resulta de algún modo del placer mismo... el placer máximo... no produce tensión 

alguna; al contrario, suprime toda tensión. Por tanto, placer y tensión sexual sólo pueden estar relacionados 

de manera indirecta”. 
10 Tradução livre da passagem: “Papel de las excitaciones sexuales preliminares, mencionado en el texto, que 

simultaneamente ofrecen uma cuota de satisfacción, y designa tanto la sensacíon de la tensión sexual (‘Ich 

habe Lust’ = ‘Me gustaría’, ‘Siento ganas de’) como la de la satisfacción.” 
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posto que não é o prazer em si somente que determina a finalidade da meta da pulsão. Isso 

tem diversas consequências para serem trabalhadas aqui. 

Lacan (2008a, p. 251), nessa direção de demonstrar o que é particular da pulsão 

em relação ao que se pode abarcar da possibilidade de criação histórica, em relação a seu 

modo de relação particular com o objeto, aponta que: 

 
A pulsão, propriamente dita, é algo muito complexo... Ela comporta uma dimensão 

histórica, quanto à qual teremos de nos dar conta de seu verdadeiro alcance. Essa 

dimensão se marca pela insistência com que ela se apresenta, uma vez que ela se 

refere a algo memorável porque memorizado. A rememoração, a historização, é 

coextensiva ao funcionamento da pulsão no que se chama de psiquismo humano. 
 

O objeto de satisfação da pulsão, possuindo como característica principal a 

parcialidade (FREUD, 1992f), é o primeiro passo metapsicológico para compreendermos a 

dimensão de dinamicidade e o movimento historicizante deste conceito – o que possibilita 

pensar o que é humano em sua particularidade.  

Em outro artigo freudiano, “Sobre um tipo particular de eleição de objeto no 

homem” (FREUD, 1992e), vemos que é a pulsão que movimenta a possibilidade de 

substituição entre um objeto de investimento amoroso e outro. Localizando-se aqui o atributo, 

estrito, da civilização. Esse movimento torna todos os objetos parciais, posto que são 

marcados por uma falta anterior constitutiva, que provoca a necessária continuidade do 

investimento. Falta anterior que só é inscrita, no entanto, a posteriori (Nachträglichkeit, no 

alemão). Nesse sentido, Freud diz que “[...] muito embora o elemento mais decisivo para a 

pulsão seja sua origem na fonte somática, a pulsão só se faz conhecer na vida psíquica por 

suas metas”. E conclui dizendo que “[...] a partir das metas pulsionais, é possível inferir 

retroativamente quais sãos as fontes da pulsão” (FREUD, 2004c, p.149).  

Institui-se, aqui, a possibilidade de pensar o reconhecimento da temporalidade no 

aparelho psíquico a partir, justamente, do conceito de pulsão, tendo em vista que a pulsão 

implica a criação de um objeto refratário a qualquer forma empírica ou ontológica. Este 

objeto, como já o indicamos, Freud nomeia das Ding – objeto para sempre perdido e, ao 

mesmo tempo, nunca encontrado, e que preside o advento do símbolo a partir da instauração 

de um núcleo irredutível ao sentido. Sobre isso, Rabinovich (2004, p. 23, grifo nosso) 

esclarece que este “[...] objeto perdido freudiano (perdido por estrutura, não perdido na 

experiência) é o que motiva uma repetição [...] e é o que impulsiona para a descoberta desse 

objeto que nunca se teve”.  Podemos inferir disso o advento de outro tipo de temporalidade 

marcada por essa dimensão de a posteriori freudiano (Nachträglichkeit, no alemão), 

configurado por um desencontro radical com o objeto. A partir do tratamento da 
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temporalidade a partir do conceito de pulsão, buscamos contribuições para os estudos que 

investigam as relações entre os desenvolvimentos teóricos freudianos sobre a pulsão e a noção 

de historicidade. Rabinovich fala da “descoberta desse objeto que nunca se teve” (objeto 

próprio da pulsão) como um objeto construído especificamente pelo artifício humano – e é 

este artifício o responsável pela operação de emergência do sujeito.  

É nessa visada que se pôde afirmar acima que uma das funções centrais que a 

pulsão representa nesta forma particular de ação no aparelho psíquico é a de produzir história. 

A historicidade, assim como a representação de palavra, está em relação com um núcleo da 

pulsão que resiste a ser capturado pelo tempo e que insiste em ser capturado pela 

representação de palavra. Esse núcleo funciona, na insistência em se manter fora, como o 

motor do próprio movimento pulsional. Essa dimensão pré-histórica é que funda a 

possibilidade da história. Entendemos que Freud formula que a história e a cultura dependem 

do modo como a organização psíquica se relaciona com este núcleo irredutível ao sentido. A 

rigor, poderíamos mesmo afirmar que a produção deste elemento como fora do sentido e do 

tempo compõem o centro da definição mesma de cultura. 

Mais adiante, buscaremos trabalhar com mais profundidade em que sentido 

estamos recolhendo, das propriedades da pulsão, sua relação com o que em Freud se nomeia 

“pré-história”, ou mesmo, “herança arcaica”. Em nossa leitura, esses seriam nomes do modo 

como Freud se utiliza do mito em seu trabalho. A pergunta que nos guiará é em que medida 

essa forma de uso denota uma temporalidade própria no modo de operar da pulsão. 

Interessamo-nos, também, em trabalhar o que disso pode trazer contribuições para uma 

perspectiva que comporte a historicidade da experiência, assim como as relações desta com a 

memória e o trauma. 

Nesse contexto, a presente pesquisa se dirige às teses fundamentais que Freud 

estabeleceu sobre a transmissão da cultura, buscando depreender as consequências destas 

teses para sua concepção da temporalidade relacionada à pulsão. Buscando aprofundar os 

móbeis desta concepção, privilegiamos investigá-la em detrimento de outros conceitos pela 

importância que esta carrega no corpo teórico da psicanálise de Freud e de Lacan e pelas 

incessantes retomadas e reapropriações deste conceito no movimento metapsicológico próprio 

da psicanálise. 

 A pulsão, em sua relação inseparável com a conceituação do inconsciente, e no 

que esta culmina na noção de pulsão de morte, é um veículo importante para compreendermos 

a relação e as diferenciações da psicanálise em relação a outros campos do saber. Esperamos 

contribuir para os estudos que, em âmbitos diversos, enfrentam os dilemas tão presentes hoje 
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nos debates em torno da história e da memória, culminando mais fundamentalmente no 

profundo questionamento da noção de representação. Acreditamos que as contribuições e 

consequências a serem retiradas dessa pesquisa podem contribuir para uma problematização 

do estatuto da transmissão no que esta se localiza no centro de diversas importantes 

problemáticas epistemológicas e éticas no decorrer da história. Buscaremos, então, trabalhar 

algumas dessas possíveis consequências no terceiro e último capítulo, que será construído em 

torno do tema da transmissão em suas relações com a discussão em torno do individual e do 

coletivo, do mito e da historicização e das relações entre recalque orgânico, discurso e laço 

social. Nesse momento, e sob esta grade de problemas, serão retomados os textos Totem e 

Tabu e O Homem Moisés e a religião monoteísta. 
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2 METAPSICOLOGIA, INCONSCIENTE E REALIDADE PSÍQUICA 

 

2.1 Condições de surgimento da metapsicologia: o lugar da experiência e do 

conhecimento na psicanálise 

 

Nesse primeiro momento, consideramos necessário trabalhar com o modo de 

teorização na psicanálise, o que implica pensarmos noções que são centrais para a 

metapsicologia, como o próprio inconsciente como figura sistemática que estabelece a 

novidade do saber psicanalítico. (Rudge, 2009) O inconsciente traz, para o tratamento da 

experiência e do conhecimento, a possibilidade de ficcionar o conhecimento como 

predisposição para acesso a uma verdade relacionada à origem. Aqui, a ferramenta do mito 

comparece como necessária para um trabalho com o que é da ordem da experiência humana. 

Por último, então, propomos pensar o novo tipo de temporalidade que se inaugura com esse 

modo de operação com o conhecimento que se utiliza de uma estrutura mitológica, em sua 

relação com o que Freud nomeou de “aparelho psíquico”. 

Rudge (2009, p. 24, grifo nosso) diz que: 

 

Freud chega a uma surpreendente conclusão e transforma o que poderia ser um 

impasse numa abertura para o campo da psicanálise. Sua conclusão é que o 

inconsciente funciona de forma tal que é impossível distinguir a verdade da ficção 

investida de afeto. 

 

E prossegue, ainda, observando (2009, p. 24): 

 

Freud enunciará, a partir dessa observação, uma recomendação metodológica 

fundamental para o psicanalista: a de que este deve equacionar realidade e fantasia 

abandonando qualquer preocupação de avaliar se os acontecimentos infantis 

relatados por seu analisando são realidade ou fantasia. 
 

No movimento de tornar indissociáveis a realidade e a fantasia, o sujeito e a 

coletividade, o apontamento para a possibilidade de não tratar a experiência humana com a 

simples oposição de verdade ou mentira, através da criação da noção de “realidade psíquica”, 

é o que coloca o trabalho com a ferramenta do mito na esteira de promover um novo modo de 

abordar o conhecimento. Nesse sentido, Rudge (2009, p. 25) também diz que “As fantasias 

vêm recobrir os acontecimentos da infância da mesma forma como as sociedades constroem 

lendas que preenchem o lugar de sua pré-história esquecida”. É aqui que se configura, para 

nós, a importância da ferramenta mitológica: ela permite à metapsicologia se desfazer de 

contradições e oposições dicotômicas finais, como essa da verdade ou mentira, ou a do sujeito 

e coletivo, que configuram um modo de apreender o conhecimento e a experiência humana 
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que pode não considerar outras possibilidades. A noção de realidade psíquica torna irrelevante 

a valoração entre realidade ou ficção – ela desloca essa questão para o lugar do sujeito 

emissor de um conhecimento sobre sua própria experiência, por exemplo. Podemos, então, 

observar que esse trabalho de criação metapsicológica e mitológica pode nos permitir 

enxergar de outras formas a dimensão da subjetividade e da coletividade, muitas vezes vistas 

como excludentes. 

Acerca do que é próprio, então, da metapsicologia em seu modo de operação, 

temos, em Assoun (1991), importantes apontamentos sobre isso e o modo como essa forma de 

trabalho dialoga simultaneamente com uma dimensão mítica mas, ao mesmo tempo, é 

constantemente reformulada e posta a se reapropriar a partir da experiência. Configura-se um 

modo específico de fazer ciência para Freud, o qual Assoun (1991) nomeou de “Freudismo”. 

Que relação é essa que a psicanálise colocou em questão entre o que é do mito e o que é da 

ordem da experiência, concomitantemente?  

A metapsicologia, operação de trabalho específico da teoria psicanalítica, está 

sempre em um “inacabamento simultaneamente formal”. Para Assoun (1991, p.39), “[...] não 

existe exposição metapsicológica completa”. O autor (1991, p. 41) explica, sobre isso, que: 

 
A metapsicologia, work in process (trabalho em andamento, grifo do autor, tradução 

livre) por excelência, deve sua fecundidade ao aprofundamento de uma coerência 
que caminhou de mãos dadas com uma exploração em “rede” ... O sentido heurístico 

do freudismo se sustenta nessa retomada incessante que contém a lógica das 

inovações metapsicológica ulteriores. 
 

Em “O Inconsciente” (2006b, p. 26), sobre o modo da metapsicologia trabalhar, 

Freud diz que: 

 
Nesse aspecto, nosso trabalho é livre e que podemos proceder segundo as 

necessidades que forem se impondo. Contudo, é útil lembrar que, antes de tudo, 

nossas suposições têm apenas sentido figurado, são esquemas descritivos para que 

visualizemos melhor os processos. 

 

 Com isso, temos aqui que a metapsicologia, além de ser sempre marcada por uma 

incompletude (o que garante que a experiência seja tomada passível de trazer novos dados 

para a teoria, ao invés do contrário), também tem por característica não apontar para uma 

tentativa de materialização completa ou de chegada a uma realidade última em relação à 

experiência. Por isso, apontamos a importância epistemológica e ética da utilização do mito, 

intrínseca a esse “proceder segundo as necessidades que forem se impondo” e a esse modo de 

formalizar, que implica “esquemas descritivos para que visualizemos melhor os processos”. A 

possibilidade de abstração do mito e, ao mesmo tempo, a observação completa da experiência 
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ser sempre tida como impossível provocam e operacionalizam um outro modo de fazer 

ciência que seria próprio da psicanálise.    

Assoun (1991, p. 41) diz sobre isso que “[...] cada ‘sucursal’ metapsicológica 

constitui, a rigor, em jogar um elemento ou um conjunto de elementos da síntese freudiana 

contra outros, e em fundar, com base nisso, um novo ‘império’ de poder variável”. Ou seja, há 

uma exigência aqui não só de manter a estrutura do conhecimento sempre em movimento, 

mas da criação, ao mesmo tempo, de novos elementos, de forma a tornar a transmissão da 

experiência sempre possível, ainda que em uma espécie de exercício de considerar seu caráter 

de variabilidade infinita de possibilidades. É aqui que frisamos a importância do mito, pois 

este é um modo de conhecimento que mantém uma relação com a possibilidade de que a 

história seja passível de ser contada e tenha alguma relação com a verdade do sujeito ou do 

povo que a conta, mas que não exige e não requer que a história contada seja uma verdade 

última. Na verdade, é que ela possa ser recontada de novos modos que mantenham seu caráter 

e força de transmissão.  

Assoun (1991, p. 38), sobre isso, deixa-nos o seguinte questionamento: 

 

 a ‘metapsicologia’ constitui a superestrutura especulativa da psicanálise, acaso 

podemos dizer que, mutatis mutandis, a ‘metapsicologia’ constitui a 

Weltanschauung [visão de mundo, no alemão] própria da psicanálise, e portanto, o 

eixo central do ‘freudismo’?  

 

O autor também explica, nesse mesmo trabalho, a particularidade da questão de se 

assumir uma visão de mundo em Psicanálise (ASSOUN, 1991, p. 30): “Freud nunca se 

cansou de lembrar que a psicanálise não é uma Weltanschauung”.  

Ele retoma três importantes apontamentos freudianos presentes em uma de suas 

últimas conferências (ASSOUN, 1991, p. 30) 11: 1) Não existe uma Weltanschauung 

psicanalítica; 2) A psicanálise não adere a nenhum outro credo senão ao da ‘Weltanschauung 

científica’; 3) A ideia de Weltanschauung como explicação totalizante é incompatível com o 

conceito de ciência.  

É exatamente por essa lógica particular de considerar a visão de mundo que 

afirmamos que a metapsicologia – considerando a importante pergunta de Assoun acerca 

desta como configurando a possível visão de mundo psicanalítica – necessariamente, precisa 

estar inacabada, posto que a única Weltanschauung possível para a psicanálise, segundo 

Freud, seria a científica, e esta apenas pode ser científica, enquanto tal, se inacabada. Trata-se 

                                                             

11 Tradução livre do título da conferência: 35ª Conferência das Novas conferências de introdução à 

Psicanálise “Em torno de uma cosmovisão”. 
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de considerar a experiência, de um ponto de vista teórico, metodológico, mas, também, ético, 

como passível de sempre trazer novos elementos.  

Assoun (1991, p. 39) também relembra Freud quando ele diz que “[...] sem uma 

especulação e uma teorização – por pouco eu não disse um fantasiar (Phantasieren [no 

alemão]) – metapsicológica, não daremos um passo adiante (Análise Terminável e 

Interminável, G. W., XVI, 69 [E. S. B., vol. XXIII])”. Esse elemento do fantasiar e da 

consideração de novos elementos que possam movimentar a estrutura teórica especulativa não 

seria a consideração da dinâmica própria à pulsão e da emergência do sujeito? Assim como 

não seria um modo de tratar a experiência que a manteria passível de leitura – através do mito 

e da metapsicologia – mas ao mesmo tempo mantendo seu estatuto – ético – de nunca 

esgotada e indestrutível? A metapsicologia e a proposição do inconsciente inaugurariam, 

assim, um novo modo de tratar a experiência humana e o conhecimento. 

No que tange a esse modo particular de tratamento com a experiência e o 

conhecimento, passamos agora para um outro importante ponto a ser frisado relativo à 

metapsicologia. De que modo a construção do aparelho psíquico produz novas possibilidades 

e um novo tipo de inteligibilidade em torno da experiência, mas, ao mesmo tempo, constitui-

se como um mito, ou seja, como uma metapsicologia? 

Em “O Inconsciente” (2006b), registra-se mais uma delimitação de como a 

metapsicologia pode ser uma forma de nos dar condições para lidar com este tensionamento 

entre razão (logos) – “que consiste em ordenar” (MIELI, 2013, p. 126) – e mito (mythos) – 

“[...] que assume o caráter de ficção, de narrativa fantástica” (MIELI, 2013, p. 126). Freud diz 

que (2006b, p. 27) “[...] nossa tópica psíquica por enquanto (grifo do autor) nada tem a ver 

com a anatomia; ela se refere a regiões do aparato psíquico, onde quer que elas de fato 

possam estar localizadas no corpo (grifo nosso), e não a localizações anatômicas”. 

Nesse sentido, há uma preocupação com essa dimensão de interminável da 

experiência e com a possibilidade de indicar que a teoria, apesar de buscar falar algo da 

experiência, a manterá sendo considerada, do ponto de vista ético, sempre desse modo, como 

passível ainda de se historicizar novamente e de um novo modo. Ainda que a teoria do 

aparelho psíquico não se proponha a dizer a realidade última sobre, por exemplo, a 

localização de cada fenômeno que surge na materialidade corporal, ela considera, o tempo 

todo, a tensão entre o corpo, o saber e a verdade. 

Assoun (1991) também retorna a Freud no que situa como a importância da 

fundação da psicanálise como ato, e esse ato singularmente ligado a Freud. Ele atrela a 

importância do “freudismo” na psicanálise principalmente à indissociabilidade para com o ato 
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de seu criador. Nesse sentido, ele relata diversos deslocamentos presentes no movimento de 

criação da psicanálise em relação a outras áreas de conhecimento, como o próprio corte 

envolvendo o conceito de sexualidade. 

Ele diz que “[...] uma característica fundamental da psicanálise é a de estar como 

que estruturalmente ligada a seu ato de fundação”. E continua dizendo que: “Designaríamos 

no freudismo, nesse sentido, não mais um ‘suplemento de subjetividade’ da psicanálise, 

porém o que permanece presente na psicanálise como vestígio crônico, material e 

irrecusável, de seu ato constitutivo de fundação”. (ASSOUN, 1991, p. 8, grifos do autor) 

Podemos recolher daí que Assoun (1991) tanto atribuiu a originalidade da 

psicanálise à sua vinculação imediata ao singular do freudismo, ou seja, ao que é freudiano 

por excelência, como, nessa vinculação, indica um tensionamento nesse modo de operar com 

o conhecimento que considera, por exemplo, a experiência mesma de seu criador, ou seja, o 

lugar do sujeito, seja ele o cientista ou o analisando. Entretanto cabe a nós também nos 

perguntarmos, aqui, qual é a relação, então, dessa originalidade relacionada a um ato de 

fundação que “[...] continua presente – não eternamente, mas hic et nunc – na efetuação da 

psicanálise”. (ASSOUN, 1991, p. 9) 

Nesse modo de movimentação próprio com o conhecimento, então, o que a 

psicanálise freudiana trouxe de original nesse embate de considerar a subjetividade em 

tensionamento direto com a objetividade? Ora, o advento da psicanálise tem relação com a 

sistematização da noção de inconsciente (FREUD, 1991d; RUDGE, 2009) e seu respectivo 

modo de trabalho, a metapsicologia (ASSOUN, 1991). 

 Assoun também relembra, em Freud, o momento em que ele se questiona acerca 

de seu ato fundador e nomeador da metapsicologia, diretamente relacionada ao modo singular 

com que ele tratou e tomou o conceito de inconsciente. Assoun (1991, p. 38) retorna ao que 

Freud diz ao modo de um questionamento a seu companheiro Fliess: “Você precisa me dizer  

seriamente se posso dar a minha psicologia [grifo do autor], que leva ao plano de fundo do 

consciente [grifo nosso], o nome de metapsicologia (10 de março de 1898, La Naissance de la 

Psychanalyse, PUF, carta 84, p. 218).”   

Temos aqui que, ao se questionar sobre seu modo de nomeação da metapsicologia 

e de fundação da psicanálise relacionado à forma com que ele operou com a sistematização do 

inconsciente, Freud relacionou este não a uma profundidade metafísica, posto que Assoun 

(1991, p. 43) também esclarece “[...] o fato de a metapsicologia tornar supérflua a metafísica”. 

O trabalho com o inconsciente é possível se, e somente se, esse puder ser tomado por 
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inferência, do ponto de vista lógico, do “plano de fundo da consciência”, ou seja, do que 

aparece como dado clínico e dos fenômenos de linguagem por excelência. 

Freud situa a hipótese e essa forma específica de trabalhar com o inconsciente 

como uma suposição “necessária e legítima”. Ele diz também que “[...] com frequência atos 

psíquicos que, para serem explicados, pressupõem a existência de outros atos para os quais, 

no entanto, a consciência não fornece evidências”. (FREUD, 2006b, p. 19) Continuando, ele 

detalha também que não haveria a possibilidade de identificar totalmente a totalidade do 

psíquico com a consciência, assim como que não existiriam processos químicos ou físicos que 

possam explicar essa “falta de evidências” dos processos psíquicos se considerarmos apenas 

uma continuidade psíquica, como se todos os processos fossem apenas conscientes. (FREUD, 

2006b) 

Sobre isso, o comentador editorial da obra de Freud esclarece que “[...] a tentativa 

de restringir os fatos mentais aos que são conscientes e entremeá-los de fatos puramente 

físicos e neurais rompe ‘as continuidades psíquicas’ e introduz lacunas ininteligíveis na cadeia 

de fenômenos observados”. (FREUD, 2006b, p. 14) Como esclareceremos ainda mais abaixo 

nesse texto, Freud percebe uma descontinuidade entre o sujeito emissor de linguagem e o que 

esse próprio sujeito identifica como pertencendo ao estatuto de consciente. O que torna 

problemático considerar a totalidade do psíquico como apenas da ordem da consciência. 

Freud (2006b, p. 24, grifo nosso) ainda explica sobre isso que: 

 

Assim como Kant nos alertou para que não nos esquecêssemos das contingências 

subjetivas de nossa percepção e para que não tomássemos nossa percepção como 

idêntica ao objeto percebido – objeto perceptível, embora de fato incognoscível –, 

também a psicanálise nos alerta para que não coloquemos a percepção da 
consciência no lugar do próprio objeto dessa percepção: o processo psíquico 

inconsciente. 

 

Portanto, temos aqui que, ao alertar para essa dimensão de descontinuidade que os 

fenômenos psíquicos apresentam com a dimensão do que é da consciência, Freud também 

resguarda a dimensão do objeto como não passível de total tradução e/ou compreensão. Tudo 

se passa como se o inconsciente fosse o que aponta para o que é indestrutível e impossível de 

ser totalmente conhecido, mas também para uma abertura no interior da experiência mesma. 

No que Freud cria a mitologia do aparelho psíquico com a fundação do inconsciente 

sistemático para além de apenas descritivo (FREUD, 2006b), ele indica também que o 

humano é marcado por uma dimensão da experiência em relação à qual não pode ser 

totalmente consciente. Que importantes consequências podemos retirar daqui? 
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 Para continuarmos a pensar essas questões referentes ao inconsciente como o que 

indica a problemática do objeto da experiência humana como não totalmente passível de ser 

cognoscível, trataremos, posteriormente, do corpo como fundamento dessa experiência e, em 

seguida, do pensamento como maior representante da função psíquica que se estabelece como 

um tipo de resposta ao corpo. 

 

2.2 O inconsciente freudiano: a função da memória como frustração 

 

Como Freud demonstra em seu pequeno, mas muito esclarecedor, artigo 

“Formulações sobre os dois princípios do acontecer psíquico” (2004b), é a partir da 

problemática da existência do corporal como função real que, de algum modo, engendram-se 

as primeiras possibilidades de função psíquica, como uma espécie de efeito disso. A questão 

em torno do princípio do prazer e do princípio de realidade, nesse momento da obra freudiana, 

por exemplo, assume um lugar importante no que tange à dificuldade de elucidar o que se 

encontra no núcleo da experiência humana.  

Em um primeiro tempo, Freud (2004b, p. 65) demarca o princípio do prazer como 

um núcleo duro da experiência do indivíduo, onde “[...] processos aspiram à obtenção de 

prazer”. E “[...] dos atos que possam provocar desprazer a atividade psíquica se recolhe 

(recalque)”. Ele retoma a sua importante suposição de que o indivíduo teve “[...] desde o 

início exigências imperiosas oriundas de necessidades internas do organismo [...]” que “[...] 

perturbavam o estado de repouso psíquico. (p. 65-66) Seguindo essa construção 

metapsicológica, aninha-se aqui uma importante problemática, a do próprio nascedouro da 

experiência em seu estatuto de trauma. Trauma porque é sempre algo da ordem de uma 

impossibilidade do corpo em dar algum tipo de destino que seria total à experiência 

acontecida consigo. Voltaremos, ainda, nesse texto, a esta noção na obra freudiana e sua 

respectiva importância quando trabalharmos o que é próprio do estatuto do objeto em relação 

à pulsão, em sua dimensão de estritamente negativo. 

Por ora, voltemos ao artigo de Freud citado acima que traz, acredito, importantes 

contribuições para discutirmos o problema metapsicológico da experiência relacionado ao que 

é de ordem traumática. Ou seja, apesar da construção de diversos conceitos que podem, de 

algum modo, dar conta dessa experiência, ela é sempre considerada – e isto é uma posição 

não só científica, mas, também, ética – como não passível de ser completamente conquistada 

ou compreendida. O trauma é justamente o que aponta para esse núcleo da experiência, 
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impossível de ser dito, que Freud sempre apontava no coração de sua teoria metapsicológica 

(RUDGE, 2009).  

No decorrer de sua escrita, Freud opera uma virada quando aponta que “[...] foi 

preciso que não ocorresse a satisfação esperada, que houvesse uma frustração [...]” (2004b, p. 

66), ou seja, uma experiência marcada por uma falta, um menos, um desencontro, provoca 

uma mudança na atividade psíquica, fundando a própria função do “mundo exterior” no 

psíquico. (p. 66) Esse seria, em determinado nível, um registro do nascedouro da experiência 

acerca do que está em desacordo ou em descontinuidade com as necessidades internas.  

Para Rudge (2009), “Freud reconhecerá que as experiências traumáticas são 

inevitáveis na existência”. (p.34) Ela localizará que, no deslocamento da teoria da sedução 

para a da fantasia, Freud passa a tomar o trauma como constituinte da experiência. Apesar do 

trauma poder ser localizado também no mundo externo, como já era e ainda é tomado em 

diversas perspectivas e teorias, Rudge (2009, p. 27) deixa claro que ele é, para Freud, antes de 

tudo “[...] tomado como trauma necessário, que comparece na própria estruturação de toda 

subjetividade, que é a entrada na ordem da sexualidade [...]”, ou seja, o contato com o 

fundamental da experiência humana, que é a experiência de corpo, sempre marcada por uma 

dimensão de frustração ou de desagradável, como supracitado. 

Em um primeiro tempo, mítico, a função da “frustração”, citada acima, seria como 

uma serva quase que orgânica do princípio do prazer. Porém se percebe, no texto freudiano, 

que a função do “desagradável”, interna a este princípio, no que marcado pela dimensão de 

desencontro com o objeto, teria como um de seus efeitos a produção do que seria “real” pelo 

psiquismo. Ou seja, não por uma agregação de informações ou maior contato acerca do objeto 

de prazer, mas sim por uma disjunção para com este, pela sua possibilidade de não concordar 

instintivamente em ser “agradável”. Essa experiência nodal, traumática, é crucial para que se 

possa considerar a possibilidade de criação psíquica. 

 Acerca da acepção de que “foi preciso” que isso ocorresse ao modo de uma 

“frustração”, Freud aponta para um modo específico de operar do aparelho psíquico pela via 

de um objeto que se apresenta como estritamente ausente. Isso nos leva a elaborar que o que 

está em questão não é que o objeto em um primeiro tempo se apresente e em um segundo 

tempo se ausente. Mas que há uma função intrínseca – por conta, literalmente, do papel da 

linguagem na formação do aparelho psíquico – ao modo de apresentação do objeto para o 

humano pela via da criação da falta. O tempo que é fundante da linguagem e da possibilidade 

de psiquismo no humano é primeiramente o da ausência em si, para que a possibilidade 

posterior – e ao mesmo tempo, anterior – da presença do objeto possa ser suposta e logo 
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engendre a própria linguagem. Desse modo, concluímos que, já no tempo da presença, há um 

movimento de produção de uma ausência, concomitantemente, para que seja possível a 

invenção da linguagem por cada humano. Temos aqui, então, a frustração não como uma 

qualidade moral do objeto como ausente, mas como um procedimento necessário à produção 

da fala, que do ponto de vista lógico, sempre supõe uma continuação dela mesma. E isso, por 

quê?  

Sobre isto, Freud esclarece que (2004b, p. 66-67): 

 
A remoção dos estímulos, pela via motora, que sob o domínio do princípio do prazer 

se incumbia de aliviar  o aparelho psíquico da sobrecarga de estímulos acumulados, 

e para esse fim utilizava-se de inervações enviadas para o interior do corpo (mímica 

exteriorização de emoções), recebeu agora uma nova função, passou a ser utilizada 

para modificar a realidade de modo eficaz. Transformou-se em agir. (grifo do autor) 

 

Freud liga esse processo psíquico à possibilidade de criação do pensamento e, 

logo, após ao que se condensa como “realidade psíquica” e também como “fantasia”, no 

humano. A partir da citação acima, temos que o que gera a possibilidade de ação própria desse 

humano é, justamente, a entrada da função do real e do “desagradável”. Temos aí a função de 

disjunção e desencontro do objeto – pulsional. 

No decorrer da leitura, vemos Freud ilustrar com dados clínicos esse embate do 

efeito do princípio de realidade e do princípio de prazer, desembocando nas criações próprias 

do humano, como já foi dito, a fantasia, o pensamento e, principalmente, a possibilidade de 

fazer memória (p. 66) e história. 

Ele dá os exemplos da educação, da arte, do imaginar etc. Entretanto, em todos, 

ele demarca a inseparabilidade do princípio do prazer com o de realidade e a “insatisfação” 

como constituinte de todos esses processos. Por exemplo, ao falar da educação, Freud diz que 

ela se utiliza de “[...] recompensas amorosas por parte dos educadores” e, exatamente “[...] 

por isso, falha nos casos em que a criança mimada se acredita possuidora incondicional desse 

amor [...]”, justamente porque a educação, para Freud, seria, do contrário, “[...] um estímulo à 

superação do princípio do prazer, à substituição deste pelo princípio da realidade”. 

(1911/2006, p. 69) De todo modo, ele parte do princípio que a apresentação do objeto e do 

mundo externo como desagradáveis engendram uma insatisfação constituinte, justamente por 

estar vinculada a este jogo corporal entre o prazer e o desprazer. 

Quando fala da arte, ele explica que essa “[...] insatisfação, que resulta da 

substituição do princípio do prazer pelo da realidade, é ela mesma parte da realidade [...]” 

(FREUD, 2004b, p. 69, grifo do autor) e é exatamente por isso que o espectador da arte se 

identifica com o produto artístico: por partilhar dessa mesma experiência da função da 
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realidade em se apresentar como, em algum nível, em embate ou em ausência em relação ao 

sujeito. Ou seja, temos aí a experiência, para Freud, de forma fundante, como contendo um 

impossível de se assimilar da realidade mesma. E este embate se funda na experiência do 

sujeito com seu corpo em torno da estimulação prazer/desprazer.  

Temos, então, que com a centralidade da experiência corporal em sua dimensão de 

disjunção fundamental em relação ao psiquismo – no que essa se configura como motor da 

experiência – o que resta desta operação é a possibilidade de uma experiência temporal com e 

no psiquismo. Vale ressaltar, contudo, que essa experiência temporal é sempre considerada 

pela via de um a posteriori (só-depois), por uma perda, e esta se localiza necessariamente no 

passado, posto que a percepção operada pelo psiquismo só pode ser realizada pela consciência 

em um momento após ao instante da mesma (instante de ver)12 pela via da lembrança, 

fundando a própria possibilidade da cronologia da fala. 

Apontamos aqui, assim, para uma relação intrínseca do modo freudiano de 

trabalhar com a metapsicologia e a possibilidade de compreendermos o efeito de acepção de 

tempo pelo psiquismo. Por ora, pensamos que a teoria da memória, em Freud, demarca um 

importante momento da metapsicologia no que tange a um modo específico de trabalhar com 

a forma que o humano apreende o conhecimento, pois defende um outro modo de apreender o 

tempo. Para Freud (2007c, p. 138), acerca de uma das conclusões que ele produz sobre o 

funcionamento da memória no humano, já posteriormente em sua obra, ele diz que: 

 

Por um lado, possuiríamos um sistema P.-Cs, que recepciona as percepções, mas 

delas não conserva traços permanentes, de forma que a cada nova percepção ele se 

comporta como uma tela em branco, e por outro haveria, localizados mais atrás, 

“sistemas de memória” [Einnerungsysteme] responsáveis por produzir os traços 
permanentes dos estímulos [Erregungen] captados. Posteriormente (Além do 

Princípio do Prazer [1920, ESPI, vol. II, p.150]) ainda acrescentei a observação de 

que o fenômeno tão inexplicável da consciência [Bewusstseins] se produziria no 

sistema perceptivo no lugar dos traços permanentes. (grifo do autor)  

 

A partir disso, podemos extrair algumas consequências dessa concepção freudiana 

de memória. Primeiramente, ele localiza, nesse texto, que o sistema psíquico não se 

comportaria apenas inscrevendo tudo o que percebe diretamente. Há, aqui, desde já, a 

concepção da emergência de um sujeito e este em uma disjunção com o que seria a concepção 

de uma realidade pré-existente a ele e uma suposta possibilidade de registrá-la por completo, 

                                                             

12 Conferir, sobre este assunto, o texto “O tempo lógico e a asserção da certeza antecipada” (1998), onde 

Lacan trabalha a temporalidade do psiquismo a partir de dois pontos: 1) a temporalidade retroativa a partir da 

inserção das funções do campo do Outro e da emergência do sujeito do desejo. E 2) em decorrência disto, se 

há uma temporalidade inscrita na dimensão psíquica humana, seria, então, impossível pensar o sujeito e o 

coletivo dissociados internamente à acepção da temporalidade produzida como efeito da consciência.  



37 
 

já que a percepção da consciência captaria determinados traços e não a realidade como um 

grande bloco. Assim como, ao mesmo tempo, o que é escolhido para ser inscrito não deixa de 

ficar, de algum modo, em relação com o que é registrado. No que ele indica que “[...] a cada 

nova percepção ele se comporta como uma tela em branco [...]”, Freud introduz aí, desde seu 

texto “A Interpretação dos Sonhos” (1991d), a função da memória como própria do humano e 

esta como produtora e capaz de engendrar a própria realidade a partir da experiência e do 

trauma (traços que são e não são inscritos). A memória não seria, então, apenas um 

reservatório destes traços, como também, não totalmente apenas uma folha em branco, posto 

que algo se registra. O que resta, então, dessas duas concepções que não se anulam? 

Em “A Interpretação do Sonhos” (1991d), Freud se pergunta como é possível o 

sistema psíquico estar aberto a novas percepções, mas, ao mesmo tempo, manter o que já foi 

percebido ao modo de registros, sejam eles conscientes ou inconscientes. Esses 

questionamentos, para ele, gerariam o que estaria no cerne da possibilidade de memória. 

Como algo que foi percebido pode não estar, necessariamente, na consciência? Ou seja, estar 

esquecido, para que, posteriormente a partir de algo no sentido de uma “identidade de 

percepção”, possa ser lembrado? Como isso seria possível? 

A partir desses questionamentos, Freud faz o movimento de supor – de um ponto 

de vista metapsicológico – um aparelho que poderia dar conta desse movimento duplo. 

Sobre esse caminho e o modo como ele encontra uma possibilidade ficcional de 

construir um sistema que possa, de algum modo, responder a este problema, ele diz que 

(1991d, p. 531-532):  

 
Há manifestas dificuldades supor que um mesmo sistema deva conservar fielmente 

alterações sobrevindas aos seus elementos e, apesar disso, manter-se sempre aberto e 

receptivo às novas ocasiões de alteração... Suponhamos que um sistema do aparato, 

o dianteiro, recebe os estímulos perceptivos, porém nada conserva deles e portanto 

carece de memória, e que atrás dele há um segundo sistema que transpõe a 
excitação momentânea do primeiro a impressões permanentes (grifo nosso) 13. 

 

Há algo, então, que possibilita esse deslizamento das impressões entre a 

percepção e a possibilidade de seu registro, assim como um caminho inverso. Vale lembrar 

que a função do Inconsciente aqui é fundamental para desvendarmos algo acerca do que seria 

a memória, posto que se lembrar implica que algo foi anteriormente esquecido, mas, ainda 

                                                             

13 Tradução livre da passagem: “Trae consigo manifiestas dificultades suponer que um mismo sistema deba 

conservar fielmente alteraciones sobrevenidas a sus elementos y, a pesar de ello, mantenerse siempre abierto 

y receptivo a las nuenas ocasiones de alteración... Suponemos que um sistema del aparato, el delantero, 

recibe los estímulos perceptivos, pero nada conserva de ellos y por tanto carece de memoria, y que tras él 

hay um segundo sistema que transpone la excitación momentânea del primero a huellas permanentes”. 
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assim, que algo estava ou está registrado. É interessante demarcarmos que, do ponto de vista 

da temporalidade, isso que estava registrado antes só poderia ser acessado pela via da fala em 

um momento no futuro. Sendo assim, a linguagem, no humano, seria o que possibilitaria de 

antemão um modo de compreender o tempo que faria um corte na cronologia linear. 

Entretanto, ainda, perguntamo-nos aqui: o que possibilitaria, ao nível do sujeito e do aparelho 

psíquico, essa transposição da excitação momentânea em um registro mnêmico permanente? 

Em que momento acontece, ao sujeito, o retorno deste elemento ao modo, por exemplo, de 

uma lembrança? 

Lembremos aqui que este foi um tema central de questionamentos para Freud, 

como, por exemplo, os grandes temas com aos quais ele trabalha em seus textos 

“Psicopatologia da vida cotidiana” (1991h) e “O chiste e sua relação com o Inconsciente” 

(1991b). Nesses textos, ele sistematiza a dimensão da lembrança como algo que pode ocorrer 

ao sujeito e que não se situa na dependência de um ato de vontade (consciente) através do 

qual o sujeito se direcionaria ao passado ou controlaria o acesso à lembrança. Ou seja, os 

registros mnêmicos e o que deles se apresenta se materializando em linguagem seria, de 

algum modo, anterior à atividade de uma instância decisória que “convocaria” a lembrança. O 

que se passa, então? 

Ainda em “A Interpretação dos Sonhos” (1991d, p. 532), Freud explica que:  

 

É bem sabido que das percepções que têm efeito sobre o sistema perceptivo 
conservamos como duradouro algo mais que seu conteúdo. Nossas percepções se 

revelam também enlaçadas entre si na memória, sobretudo de acordo com o 

encontro na simultaneidade que em seu momento tiveram. Chamamos associação a 

este feito. Agora é claro que se o sistema perceptivo não tem memória alguma, 

tampouco pode conservar impressões para a associação; os elementos perceptivos 

singulares se veriam intoleravelmente impedidos em sua função se contra cada 

percepção nova se fizesse valer um resto de enlace anterior. Portanto, teremos que 

supor que a base da associação são, mais exatamente, os sistemas mnêmicos. O feito 

da associação consiste, então, no seguinte: a consequência de reduções na resistência 

e de facilitações, desde um dos elementos mnêmicos a excitação se propaga melhor 

até um segundo elemento mnêmico que até um terceiro. (grifo do autor) 14 

 

                                                             

14Tradução livre da passagem: “Es bien sabido que de las percepciones que tienen efecto sobre el sistema P 

conservamos como duradero algo más que su contenido. Nuestras percepciones se revelan también 

enlazadas entre sí en la memoria, sobre todo de acuerdo com el encuentro em la simultaneidade que en su 

momento tuvieron. Llamamos asociación a este hecho. Ahora es claro que si el sistema P no tiene memoria 

alguna, tampouco puede conservar las huellas para la asociación; los elementos P singulares se verían 

intolerablemente impedidos em su fonción si contra cada percepción nueva se hiciese valer um resto de 

enlace anterior. Por tanto, tenemos que suponer que la base de la asociación son más bien los sistemas 

mnêmicos. El hecho de la asociación consiste entonces em lo siguiente: a consecuencia de reducciones em la 

resistência y de facilitaciones, desde uno de los elementos Mn la excitación se propagta más bien hacia un 

segundo elemento Mn que hacia um tercero”.  
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O que resta aí, então, dessas duas concepções inventadas por Freud para dar conta 

do que da memória perdura e, ao mesmo tempo, da possibilidade de produzirmos mais 

percepções do “mundo exterior”? No que Freud acrescenta à sua tese sobre a memória que 

“[...] o fenômeno tão inexplicável da consciência [Bewusstseins] se produziria no sistema 

perceptivo no lugar dos traços permanentes [...]” (2007c, p. 138), acreditamos que resta nos 

perguntamos qual operação psíquica possibilitaria, então, o fenômeno descrito em “A 

Interpretação dos Sonhos”, chamado de associação. Que relação haveria entre os “novos 

fenômenos percebidos” e o que já estava registrado anteriormente para que haja uma operação 

de associação ou mesmo de “identidade” entre estes dois elementos? 

Freud, ao se voltar para este problema, indica a importância, também, do lugar da 

excitação ligada aos elementos percebidos e a relação disso com a dimensão de registro da 

experiência e, ainda, há o sítio de uma simultaneidade envolvida na relação entre estes dados. 

O centro da experiência estaria ligado, então, à excitação – fenômeno corporal, por excelência 

– mas no qual ocorre uma relação de temporalidade (simultaneidade e, logo, frequência) entre 

elementos percebidos e registrados. O que seria o motor deste movimento “inexplicável” da 

consciência de perceber no lugar de registros, outrora, permanentes? E o que promoveria a 

identidade de simultaneidade entre um novo acontecimento percebido e um já registrado? 

Freud mantém estas questões enigmáticas. Mas fica claro para nós que é a partir 

de uma descontinuidade entre os dois sistemas (perceptivo e mnêmico) que o “fenômeno da 

consciência” pode operar, como explicado no final do seu texto “Uma nota sobre o ‘Bloco 

Mágico’” (2007c).  

Em sua metáfora – mais uma construção ficcional metapsicológica com vistas a 

operar um avanço no trabalho com os dados da experiência, posto que esta não poderia, por si, 

ser trabalhada tal como é, posto que há um sujeito que a produz a cada vez a partir do que 

dela, inclusive, resiste em ser trabalhada –  do aparelho psíquico em analogia com um “bloco 

mágico”, Freud conclui que (p. 141):  

 

Como notamos, se no bloco mágico as pausas na escrita ocorrem de fora para 
dentro, gerando interrupções, em nosso aparato perceptivo as interrupções são 

causadas por descontinuidades das ondas do fluxo de inervação; e se no bloco há 

periodicamente a efetiva destruição dos pontos de contato entre folha e placa de 

cera, em nosso sistema perceptivo há um estado de inexcitabilidade que 

periodicamente se instala. Finalmente, também fazia parte dessa minha hipótese a 

ideia que essa forma de trabalho descontínuo do sistema P.-Cs. Originalmente 

embasou a concepção que o ser humano tem da temporalidade. (grifo nosso) 

 

Resta também, aqui, então, discutirmos a dimensão da excitação, ou seja, da 

importância e da frequência corporal com o qual determinado acontecimento é provido. 
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Acreditamos que, talvez, seja exatamente por isso que Freud denomina o fenômeno da 

consciência como “inexplicável”, pois este se instala em uma descontinuidade a partir dos 

contrastes do “fluxo de inervação” corporal. Isso gera um núcleo de uma impossibilidade 

mesma na compreensão da origem da consciência e, logo, da memória, posto que esta é fruto 

de uma descontinuidade e de uma “falha” entre os contrastes e as tentativas do organismo em 

produzir identificação direta. Desta fonte inesgotável de estímulos e acontecimentos 

inexplicáveis, que é o corpo, emerge uma função: a da linguagem. É a possibilidade de 

emergência de um sujeito, justamente no ponto em que a descontinuidade entre o corpo e o 

psíquico o “obriga” a falar e a dar sentido, que o leva a se movimentar em busca de 

simultaneidade entre os acontecimentos da experiência e as tentativas de encontro com o 

objeto. Este, por já se apresentar em uma temporalidade só-depois, apresenta um núcleo 

resistente à assimilação. A partir dessas conclusões, vemos então a importância do lugar da 

construção metapsicológica – em sua dimensão de formulação mítica – para compreendermos 

que processos são estes que podem estar na origem da memória, da linguagem e, com ela, a 

possibilidade de emergência do sujeito. Acreditamos, também, haver aqui uma importante 

relação com o estatuto da pulsão em sua dimensão de vinculação estrita com a tentativa de 

dizer algo da experiência de corpo.  

Vemos, a partir daqui, que é o que é descontínuo em relação à apresentação deste 

esquema de prazer-desprazer em torno do objeto – experiência corporal – que pode estar no 

cerne da produção humana da temporalidade. Parece-nos que a busca por este estado de 

inexcitabilidade – ou seja, uma dimensão de “além do princípio do prazer” – do corpo em 

meio às experiências com os diversos objetos seria o que estaria no ponto central para 

podermos falar de tempo e memória, e acerca do que disso é próprio do movimento humano. 

Vale ressaltar, aqui, também, que é no descontínuo e no que a consciência se vê em 

necessidade de produzir trabalho diante do corpo que esta, do ponto de vista lógico, emerge. 

Não existindo em uma anterioridade em relação ao corpo, mas por causa dele. O sujeito 

emerge a partir de um motor de trabalho em relação ao “fluxo de inervação” (des) contínua do 

corpo. 

Freud (1991d, p. 533) diz, ainda, que tudo se passa como se “[...] nos sistemas 

psíquicos, memória e qualidade para a consciência se excluíssem entre si” (grifo do autor) e 

que, a partir disso, “[...] abrir-se-ia para nós uma promissória perspectiva sobre as condições 
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de excitação dos neurônios” 15. Ou seja, é na descontinuidade entre o trabalho que o corpo 

realiza em direção ao psíquico que se funda o próprio psíquico e, em consequência, o sujeito. 

Há também, aí, a pressuposição de que o corpo não pode registrar estímulo ou sofrer uma 

excitação e, ao mesmo tempo, perceber, ou mesmo, pensar sobre. A lembrança só pode se 

produzir, já desvinculada, em algum nível, da estimulação corporal que a originou. Por isso, a 

necessidade da inferência lógica da existência do inconsciente, pois o que é percebido não 

pode ser, ao mesmo tempo, lembrado. Não há como o sujeito estar presente no momento da 

percepção. Apenas recordá-la em um tempo cronológico passado. O momento do afeto exclui 

o pensamento, mas, ao mesmo tempo, o funda a posteriori, posto que só podemos pensar um 

acontecimento como estando no passado, avançando, concomitantemente, para o futuro. E é 

nessa descontinuidade entre corpo e pensamento que, como resto da operação, surge aí a 

materialidade da palavra e um sujeito como fruto, momentâneo, deste constante trabalho 

envolvendo pensamento e corpo. O psíquico sendo, aí, uma resposta e uma tentativa de dar 

conta da experiência corporal, no fundo, sem explicação, posto que afetação corporal, por 

excelência. 

 

2.3 Realidade psíquica: o corpo como trauma só-depois (nachträglichkeit)  

 

Abordaremos, agora, a relação entre corpo e pensamento a partir da exclusão entre 

memória (dimensão psíquica) e a qualidade consciente (afeto e/ou percepção). Paola Mieli 

(2013, p.138) diz que “[...] o pensamento herda do desejo sua qualidade messiânica e sua 

tendência em dar respostas, seu amor pelo sentido, rumo ao recobrimento de uma completude 

miticamente perdida”.  O objeto perdido demarca essa função de causa para a produção desse 

pensamento. Desde os “Três Ensaios de Teoria Sexual” (1992f), Freud localiza que essa 

função é da ordem do pulsional, logo, do corpo, erotizado a partir desse desconhecimento 

radical.  

Essa autora, nesse caminho de argumentação, relaciona o que ela nomeia de 

“pensamento messiânico” a duas vias de direção diferentes, mas que se correlacionam: por 

um lado, ela demarca que o sofrimento do corpo diante do desconhecimento e da dificuldade 

em simbolizar e ascender à palavra é determinante para o nascedouro de característica 

esperançoso do pensamento, que carrega, portanto, um movimento em torno da idealização e 

                                                             

15  Tradução livre da passagem: “en los sistemas psíquicos memoria y cualidad para la conciencia se 

excluem entre sí” e “se nos abriría una promissória perspectiva sobre las condiciones de la excitación de las 

neuronas”.  
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da afirmação narcísica ao se constituir, fundamentalmente, em torno do que é bom ou mau, do 

que está “dentro” ou fora e do que é o eu e do que é o outro. (FREUD, 2004a) Porém, por 

outro lado, ela relembra continuamente que, com Freud, precisamos dessa coragem para 

especular, teorizar, ou mesmo, fantasiar, para advirmos como sujeito da palavra em um 

instante de tempo. (MIELI, 2013) 

Nesse sentido, Mieli (2013) explica também que, em “Totem e Tabu” (1991i), há, 

para além de uma importante conceituação da “realidade psíquica”, uma “revolução 

copernicana” feita por Freud em torno da “concepção de sujeito”. (p. 125) Ela chama atenção 

para um importante dado: o de que a “concepção metapsicológica do pensamento” presente 

ali “subverte a separação res cogitans e res extensa”. Mieli (2013, p. 125) demonstra, nesse 

seu artigo, que essa subversão “[...] anima [...] o realismo metafísico, predominante na ciência 

moderna e ainda pregnante no discurso da ciência contemporânea”. Ou seja, temos aqui um 

importante momento do pensamento freudiano, significativo para trabalharmos com um outro 

modo de conceber, por exemplo, não só a relação entre corpo e pensamento, mas a própria 

concepção de sujeito. 

A autora (MIELI, 2013, p. 125-26, grifos nossos) deixa claro que: 

 

Desmerecê-lo [Totem e Tabu] como um texto errôneo e ultrapassado em razão de 

suas referências etnológicas e antropológicas obsoletas, desmentidas ou 

politicamente incorretas, ou em razão do caráter essencialmente mítico da teoria do 

assassinato do pai primordial, significa não apenas ignorar o espírito investigativo 

característico da reflexão de Freud, como também desconhecer a questão que ele 

propõe a respeito da natureza do pensamento. 

 

Esse modo de tratar as questões relacionadas à origem pela via do mito e de tratar 

o tempo com a noção do só-depois (Nachträglichkeit, no alemão) resulta em igualar a 

dimensão da “hipótese” científica com a da criação da “ficção” que, para Mieli (2013, p. 126), 

possibilita “[...] novas contribuições in progress, que é tanto um retorno a hipóteses admitidas 

quanto uma nova elaboração”. Além de indicar um outro tipo de consideração da 

temporalidade, que inclui não só a cronologia linear que a consciência facilmente considera e 

reconhece, na construção teórica, ela sublinha que há também algo de específico e 

característico nesse modo particular de tratar a natureza da teoria, que seria o modo de apontar 

sempre para as limitações e impossibilidades desta. Por isso, Freud admite a utilização do 

mito como ferramenta teórica através da metapsicologia, posto que toda teoria seria por si 

mesma uma mitologia, se considerarmos a dimensão de criação a partir da “realidade 

psíquica” do sujeito ou de uma coletividade. 
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Como relembram Rudge (2009) e Mieli (2013), foi basilar o momento da 

passagem freudiana da teoria da sedução para a da fantasia, pois este momento apresenta 

outro modo de tratar as noções de trauma e de real. Para estas autoras, há uma virada no modo 

como a “[..] realidade psíquica subverte a compreensão seja da relação entre subjetivo e 

objetivo, seja da maneira pela qual o sujeito estabelece as bases de sua história e se apropria 

dos fatos em geral”. (MIELI, 2013, p. 127) 

Para Freud, então, as dicotomias interno e externo, sujeito e objeto, ou mesmo, eu 

e outro são, então, transformadas em outro modo de trabalhar com o que seria da ordem da 

realidade, em que não importaria mais a localização de um fenômeno em um desses pólos, 

mas de que modo a realidade se produz entre ou em meio a esses elementos.  

Ainda com Mieli (2013, p. 127, grifos nossos), ela relembra que Freud explana 

que, para isso: 

  

Não esperamos mesmo atingir esse estado real das coisas, mas entendemos que, 

ainda assim, devemos traduzir toda nova aquisição na linguagem de nossas 

percepções, da qual jamais nos libertamos por completo. Residem justamente aí a 

natureza e as limitações de nossa ciência... Podemos, de todo modo, tentar aumentar 

as possibilidades fornecidas pelos órgãos de nossos sentidos, valendo-nos ao 

máximo de meios artificiais, mas não devemos esperar que todos esses esforços 

alterem de algum modo o resultado final. O real permanecerá sempre 

“incognoscível” (Freud, 1938;126-7)16. 
 

Com isso, temos aqui que Freud considerava as limitações da ciência como um 

todo, posto que nesse texto final de sua obra, que Mieli resgata, ele coloca essas questões 

concernindo-se à física, por exemplo. Temos também sua discussão, já trabalhada aqui nesse 

capítulo, anteriormente, sobre as particularidades da Weltanschauung psicanalítica, que se 

houvesse, só poderia ser científica, e como científica, por excelência, sempre incompleta e 

aberta a novas possibilidades. Por outro lado, Freud também aborda que o único modo 

possível de tratar com as limitações da nossa percepção, da qual jamais estaríamos 

completamente livres, no que concerne à ciência, seria por meios artificiais – aqui a noção de 

artifício pode ser situada no nível do que é propriamente humano, assim como no nível da 

pulsão no que esta coloca o corpo em uma relação de invenção em relação à sexualidade.  

A possibilidade de perceber e registrar de modo artificial a realidade, mas jamais 

ela por completo, implica então que, do ponto de vista freudiano, perceber a realidade é, ao 

mesmo tempo, construí-la. É por isso que ele pôde escrever textos como “Totem e Tabu” 

(1991i) e “O Homem Moisés e a religião monoteísta” (1991f), colocando em voga e em ato 

                                                             

16  Tradução e referência de Paola Mieli a partir do texto: “Abriss der Psychoanalyse”. In: Gesammelte 

Werke, Ban 17. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1991. 
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que o que há de próprio no humano é a capacidade de artificializar e ficcionar o real e que a 

realidade do sujeito vem, justamente, da sua implicação nessa possibilidade de criar seu mito 

individual. Há um deslocamento aí no que podemos considerar como verdade, provocando, 

em nossa leitura, importantes consequências éticas, posto que não haveria aí mais nenhum 

tipo de verdade absoluta que poderíamos alcançar, assim como, ao mesmo tempo, ele não 

relega a verdade a uma obscuridade impossível, propondo a ferramenta mitológica como uma 

tentativa de falar o real sem supô-lo como totalmente passível de assimilação. 

É neste caminho que citamos aqui o conceito freudiano de “verdade histórica” em 

oposição à “verdade material”. (FREUD, 1991f; FUKS, 2014) Acerca deste importante e 

difícil tema, Mieli resume a proposta freudiana em torno da “realidade psíquica” como 

própria da possibilidade da percepção humana, que dissolve a fadada oposição entre verdade 

ficção do seguinte modo (MIELI, 2013, p. 128): 

 

A realidade exterior é igualmente realidade material. Mais precisamente, com base 

na natureza do aparelho psíquico, pode-se definir algo como “exterior”, se ele é 

veiculado por uma percepção que pode desaparecer em decorrência de determinada 

ação. “Uma percepção que desaparece por causa de uma ação muscular é 

reconhecida como uma percepção exterior, como uma realidade; em contrapartida, o 

fato de uma ação desse tipo não causar nenhuma alteração indica que a percepção 

provém do interior de nosso próprio corpo, que ela não é real”. (Freud, 1915b: 

423)17 

 

A partir disso podemos compreender que há um apontamento para o que é da 

ordem da realidade, por excelência, em algum nível, sim, de oposição ao que seria de natureza 

psíquica. Porém a oposição é construída em torno das possíveis repostas da percepção do 

sujeito e das operações do aparelho psíquico decorrentes disto. Nesse momento, verdade 

material e histórica se dissolvem em torno da ação do sujeito. Na concepção freudiana, então, 

a oposição é deslocada para os modos como o sujeito responde às suas percepções, inclusive, 

criando-as, ao invés de ser em torno de realidades últimas, sejam elas internas ou externas. 

Mieli também esclarece sobre isso que o que está em questão é, justamente, que 

“[...] um fato pensado e, portanto, desejado (entre outros, a morte de alguém, exemplo 

amplamente debatido em Totem e Tabu), pode ter tanta importância na vida de um indivíduo 

quanto um ato realizado” (2013, p. 128). É por isso que Freud desarticula realidade material e 

psíquica como se fossem dois modos diferentes de realidade. Para ele, “[...] o estatuto da 

realidade, portanto, está intimamente associado à estrutura do aparelho que a explora” e esses 

                                                             

17  Tradução e referência de Paola Mieli a partir do texto: “Metapsychologische Ergänzung zur 

Traumlehre”. In: Gesammelte Werke, Band 10. Op. cit.  
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dois tipos de percepções são diferentes modos de respostas psíquicas, a partir de uma leitura 

metapsicológica, o que, apesar de considerar a possibilidade do interno e externo, não a 

coloca como oposição dicotômica final, buscando compreender quais diferentes modos de 

operar com a percepção o sujeito coloca em voga. 

Essa concepção freudiana situa a emergência de um sujeito e o então consequente 

trabalho com o aparelho psíquico (metapsicológico) como central para a observação dos 

fenômenos tem diversas consequências. Além da superação das dicotomias acima citadas, 

conta também com outra concepção de tempo a partir da relação entre corpo e pensamento, 

também localizada por Paola Mieli. (2013) 

Primeiramente, temos que a teoria da realidade psíquica, com seu conceito de 

fantasia imbricado, proporciona-nos uma leitura dos fenômenos do pensamento como “[...] 

um movimento tanto conservador, como inovador”. (MIELI, 2013, p. 129) Ele responde à 

irrepresentabilidade – pulsional – do corpo, mantendo a “tensão sexual”, posto que, 

justamente, ele comporta, no mesmo passo, “[...] a promessa de uma satisfação adequada”. 

(MIELI, 2013, p. 129) A leitura de Mieli da teoria freudiana é de que é justamente no seio da 

sexualidade e do corpo como puro afeto que surge o aparelho psíquico como resposta através 

da possibilidade do pensamento manter a própria insatisfação engendrada pelo corpo a 

posteriori (Nachträglichkeit, no alemão) numa eterna promessa de satisfação. Porém esse 

corpo – mítico – como centro dessa experiência fundamentalmente traumática de 

reconhecimento e inscrição psíquica da sexualidade como faltosa em relação ao encontro com 

o objeto só aparece como passível de leitura no só-depois possibilitado pela invenção do 

pensamento. 

Sobre isso, Paola Mieli (2013, p. 133) ainda explica que essa operação do 

aparelho psíquico: 

 

 Se organiza inteiramente sobre a noção de imanência, sobre um princípio de 

causalidade psíquica que se desenrola seguindo o batimento lógico de uma 

temporalidade nachträglichkeit. Com efeito, tanto o princípio de prazer quanto o 

advento da pulsão como motor do aparelho eliminam todo e qualquer recurso à 

noção de um a priori, a normas ou formas preexistentes.  

 

Temos, aqui, que essa noção de temporalidade, posta em ato por Freud, faz um 

determinado corte, como já dissemos, com ideias que levariam a um movimento teórico que 

priorizaria a própria teoria, ou mesmo uma realidade metafísica, em detrimento da 

experiência. Outra consequência, não só epistemológica, mas, também, ética, que Mieli retira 

desse modo de operar com o tempo na construção teórica psicanalítica, é a relação deste tema 

com a função do pensamento. A autora trabalha a oposição corpo-pensamento como 
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prerrogativa para pensar a criação teórica e aponta para a particularidade freudiana de 

trabalhar, do ponto de vista do pensamento racional, com a lógica dos mitos interna à sua 

própria investigação dos fenômenos da experiência. Assim como, fica claro aqui também o 

corte em relação a noções apriorísticas, estando em voga conceituações que ressoam segundo 

uma cronologia só-depois. 

O pensamento tem por qualidade o ato de apontar para uma dimensão messiânica. 

Isso implica que ele sempre se comportará tentando tapar o inassimilável do corpo ou mesmo 

prometer uma possibilidade de satisfação garantida diante das experiências estruturais de 

desprazer que perpassam o sujeito no laço social. Nesse aspecto, “[...] a relação do sujeito 

com o mundo passa por uma grade imaginária, produtora de sentido, em face de um real 

inassimilável”. (MIELI, 2013, p. 134) Logo, temos que a função do pensamento diante do real 

dos afetos do corpo é responder a ele com uma promessa de futuro e de sentido. 

É no centro dessa importante discussão que não trata só da constituição do sujeito, 

mas também do que está interno às possibilidades do conhecer, quando considerada a noção 

de inconsciente que Mieli avança defendendo a originalidade, por exemplo, de Totem e Tabu 

como um outro modo de operar com o pensamento lógico-científico. Ela aponta, também, que 

essa questão acerca do modo de fazer ciência era deveras importante no exato momento em 

que Freud estava trabalhando em torno da criação da Psicanálise, da metapsicologia e de seus 

modos e ferramentas de trabalho em torno da experiência por muitas vezes impensável. 

(MIELI, 2013) Nesse sentido, vale lembrar, a própria vivência de Freud como judeu em meio 

à grande guerra e ao nazismo no seio do século XIX, século de promessa de evolução, 

progresso e avanço tecnicista. 

Mieli (2013, P. 132) explica sobre isso que: “O pensamento lógico é fruto de um 

trabalho psíquico que, forçosamente, deixa atrás dele o saber inconsciente, do qual é um 

produto deformado e filtrado”. Em outras palavras, o inconsciente é o que resta de não 

percebido ou de não ser passível de pensamento em um intervalo de tempo e espaço. Tempo, 

no que diz respeito ao momento do advento da lembrança, e espaço, no que concerne à 

dimensão da percepção como estando de antemão imbricado ao que é da ordem dos afetos, ou 

seja, do corpo, por excelência. 

Mieli (2013, p. 132) ainda continua explicando que, justamente: 

 
Em Totem e Tabu, Freud indica a sucessão de três grandes sistemas de pensamento – 

animista, religioso, científico – e sublinha que a passagem de uma teoria a outra 

marca a transição de uma visão mais exaustiva do mundo a uma visão que o é em 

menor medida: a passagem da onipotência narcísica do pensamento ao incompleto, 

à perda, a uma renúncia pulsional. Essa passagem corresponde à aceitação 
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progressiva do incognoscível, dos limites do que pode ser simbolizado; a aceitação 

da natureza provisória, limitada e relativa de toda construção de pensamento. 

 

Sendo assim, é no centro da noção de pulsão, logo, de corpo, como âmbito da 

frustração, de forma constitutiva, e do pensamento como seu respectivo embate, buscando, de 

algum modo, mascarar a função do incognoscível, ou mesmo, em outras palavras, do 

inconsciente como imanência do que não é percebido, que Freud localiza a função do mito 

como apontando, na realidade, para a incompletude estrutural da própria visão científica. 

Paradoxalmente, é na própria passagem a uma visão menos totalizante do mundo que, 

indicando a dimensão de incognoscível, a ciência pode caminhar. Do ponto de vista lógico e 

material, uma visão totalizante impediria a história de produzir novos elementos, posto que 

afirmaria que eles não existem, já que já existiria uma visão total de mundo. Em outras 

palavras, seria como se, de um ponto de vista ético, o próprio tempo fosse excluído da 

operação histórica. 

Será que é exatamente por isso que Freud nomeia sua metapsicologia de sua 

feiticeira? (ASSOUN, 1991) Posto que ela é filha do modo de fazer ciência presente no século 

XIX e, portanto, busca o avanço mesmo da ciência, mas, ao mesmo tempo, talvez sem que ele 

mesmo se desse conta, aponta para novos elementos, o da incompletude e impossibilidade da 

própria ciência em sua promessa de salvação muito forte nesta época, mas que perdura até 

hoje. 

É aqui que vale ressaltar e localizar a noção de só-depois, a posteriori, 

Nachträglichkeit, como um conceito freudiano nodal e central para esses desenvolvimentos. 

Acreditamos que a noção de temporalidade freudiana se encontra no centro do que há de 

original acerca da noção de trauma, assim como da de pulsão como motor do aparelho 

psíquico, mas sem engendrar nenhum tipo de concepção apriorística.  

Rudge (2009) localiza esta noção, a de só-depois, como central para a definição de 

trauma ao estilo de Freud e defende que esta noção, por problemáticas não só de tradução, 

mas também pela própria deturpação que a transmissão da Psicanálise sofreu após a morte de 

Freud, foi relegada na teoria quando deveria ter sido colocada como central para sua 

operacionalidade singular. 

A autora (2009, p. 21) esclarece que: 

 

Lacan foi quem alertou para o valor dessa noção, e esta foi uma contribuição valiosa 

de sua parte, já que Strachey, na antiga e fundamental tradução dos textos freudianos 

para o inglês, traduziu Nachträglichkeit como deferred action, mas não o fez de 
modo rigoroso nem sistemático: o termo alemão acabou sendo traduzido de formas 

diversas em diferentes contextos e artigos. Essa oscilação na tradução obscureceu o 

fato de que, no original da obra freudiana, o termo aparece com grande frequência e 
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de forma consistente o bastante para que fique caracterizado o valor conceitual que 

Freud lhe atribuía, inapreensível para o leitor das traduções. 

 

Essa questão em torno da tradução trouxe uma dificuldade ainda maior, porém, já 

inerente, na acepção dessa nova dimensão da temporalidade na teoria freudiana. Rudge, nesse 

sentido, também contribui com uma possível definição dessa noção acerca da temporalidade. 

Ela explica que “A ideia da temporalidade a posteriori representa uma concepção de 

causalidade diversa da tradicional, que prevê uma ação linear do passado sobre o presente. Ela 

indica que, a cada momento, o presente se associa ao passado e transforma sua significação”. 

(RUDGE, 2009, p. 21) 

A autora também aponta para a importância e a originalidade desse modo de 

conceber o tempo nas diversas áreas de conhecimento como um todo, localizando esse modo 

de compreender a temporalidade como fruto de diversas concepções históricas e áreas de 

saber deste momento.  

Neste sentido, ela também esclarece que (RUDGE, 2009, p. 21-22): 

  

A fecundidade dessa ideia não se faz sentir apenas na psicanálise, mas na própria 

história como campo de saber. O que Freud antecipa é que não pode haver uma 

coincidência entre discurso histórico e acontecimento passado, de vez que as ideias, 

os desejos e os interesses do presente sempre influenciam a reconstrução do 

passado. Os historiadores atualmente também admitem que todo relato histórico está 
determinado por crenças, ideologias e interesses do presente, o que torna impossível 

presumir que o relato histórico seja um retrato fiel do que ocorreu. 

 

Essa concepção, em nossa leitura, provoca uma virada com a concepção da 

realidade psíquica no que concerne à dimensão do sujeito como passível de ser considerada 

como ativa no que tange à transmissão. 

Ainda sobre a noção de só-depois, Hanns (1996, p. 80) também traz diversas 

particularidades que acreditamos serem importantes destacar aqui: 

 

Em alemão, tais palavras [Nachträglichkeit] podem ser entendidas tanto no sentido 

de um “efeito retardado” (uma manifestação que ocorre mais tarde) como no sentido 

de um retorno ao passado (um acréscimo a posteriori) [...] para um uso mais antigo 

de nachtragen, a seguinte explicação: “guardar na memória algo acontecido através 

da palavra ou ação” [...] Inscrever a posteriori [...] Nachträglichkeit (não está 

dicionarizado, é pouco usual): Efeito retardado, a posteriori [...] indica volta a um 

evento passado para fazer um acréscimo [...] Pode indicar que o sujeito continua a 

carregar (tragen) até hoje o evento, e que somente a posteriori o efeito se manifesta 

(“efeito retardado”) [...] podem originar-se de algo que fermentou nas profundezas e 
aflorou subitamente; ou ainda podem ser efeito de um insight resultante de um 

estímulo externo [...] pois após a vivência do evento o sujeito irá carregá-lo e 

maturá-lo  no curso da vida [...] enfoca a permanência de uma conexão entre o agora 

e o momento de então, mantendo ambos interligados (grifos nossos). 

 

Defendemos, aqui, que a riqueza desse profundo estudo de Hanns em torno do 

desmembramento desse termo central para a teoria freudiana se encontra, principalmente, no 
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que essa noção de tempo salvaguarda a possibilidade de memória e de consideração da 

emergência do sujeito no que tange ao momento do só-depois – o tempo da conexão e da 

invenção do intervalo entre presente, passado e futuro. Na possibilidade de produção da 

transmissão e construção da memória entre gerações, o principal produtor deste movimento é 

o próprio sujeito. Por isso, escolhi essa ordem, a de colocar primeiramente o presente e, 

posteriormente o passado em seu intervalo em relação ao futuro, que em nossa leitura não é 

nada mais do que o intervalo e o tempo de emergência do próprio sujeito, de abertura e 

fechamento do inconsciente entre percepção do novo e memória.   

Vale ressaltar a noção de corpo e, principalmente, de renúncia pulsional 

(frustração) frisada acima por Mieli (2013) como centrais nesta pesquisa para trabalharmos 

com a dimensão da temporalidade só-depois. Foi neste sentido que consideramos importante 

o trabalho com a metapsicologia feito acima, no que frisamos algumas noções como, por 

exemplo, a de memória vinculada à possibilidade de frustração, e esta como inscrição que é 

da ordem da estimulação corporal, por excelência. Essa operação, vinculada com a leitura que 

podemos fazer da transmissão cultural enquanto considerando a atividade do sujeito nesse 

processo, é o que acreditamos comportar uma espécie de particularidades no modo da 

Psicanálise compreender e engendrar, também, ela mesma, sua transmissão na cultura. Mas, 

para continuarmos nesse caminho, acreditamos ser central trabalhar com as noções de corpo e 

de pulsão em seu engendramento com a temporalidade só-depois (Nachträglichkeit).  

Nesse caminho, sendo o Eu, em última instância, um “Eu-corpo” (FREUD, 

2007b), podemos recolher aqui a experiência do corpo em sua dimensão de ponto de limite da 

representação, desembocando, como consequência, no constante movimento de simbolização, 

logo, na constituição mesma do psíquico. A dinâmica pulsional, em sua relação com os 

objetos como sempre marcados como diferentes daquele mitologicamente registrado como 

perdido no psiquismo, é o que nos demonstra a instauração de um passado e um futuro, ou 

seja, a instauração da experiência do tempo, a partir, exatamente, dos contrastes diferenciais 

que marcam as impressões produtoras de memória nos indivíduos (FREUD, 1992c; 1991d). 

Nesse momento, vê-se a relação entre o advento da cultura e o modo diferenciado da pulsão 

operar, sendo uma operação que leva em conta a possibilidade de uma historicização da 

experiência a partir da impossibilidade de representação psíquica total do corpo. 

Vale ressaltar, aqui, a dimensão do esquecimento como tendo um lugar primordial 

em relação à acepção do saber e à forma como o tempo é concebido para a Psicanálise. 

Diferentemente de uma via em torno da conscientização somente, ou mesmo da dimensão 

cognitiva que seria equivalente a um mais de conhecimento de ordem apenas “eu a eu”, Freud 
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faz uma subversão do saber, pondo o esquecimento como essa via primordial de deslocamento 

do tempo, isso vindo a desembocar, também, no que faz o sujeito humano, posto que os 

contrastes na memória, como já foi explicitado, entre conteúdo latente e consciente, esquecido 

e lembrado, seriam essenciais para a constituição de um sujeito da cultura. Nesse sentido, a 

ruptura na temporalidade cíclica da repetição como possibilidade de produção histórica, logo, 

também, de transmissão, é desde cedo demarcada por Freud e, em Lacan, alcança o estatuto 

de uma proposição ética que foi, em seu percurso, cada vez mais articulada à noção de ato. O 

esquecimento alcança seu estatuto ético na medida em que implica a assunção do ato e, com 

ele, da história. Rabinovich, sobre este tema, indica que o que está em questão nisto, para a 

Psicanálise, não é sua dimensão apenas de demarcar uma “renúncia” ao objeto, por exemplo, 

mas, sim, “[...] o que é novo é que haja, e nisso Lacan insiste, um discurso que promova a 

produção através da renúncia” (grifo nosso, 2004, p. 22). 

É nesse sentido que a pulsão se configura em uma mitologia, pois só poderíamos 

emitir a transmissão de um saber sobre o irrepresentável do corpo em uma temporalidade 

cronológica aos moldes do mito. A partir das questões aqui abertas sobre a pulsão, a 

temporalidade e a possibilidade de pensar a transmissão do sujeito da/na cultura, como 

também, sobre considerando as dificuldades geradas pelo tensionamento próprio aos impasses 

de tratar com os dados da experiência e de uma suposta realidade, falaremos um pouco mais 

do lugar da pulsão e do mito no saber psicanalítico para adentrarmos nessas importantes 

questões que, aqui, ficaram abertas em torno da transmissão da cultura e da sua historicização. 
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3 A ORIGINALIDADE DO ADVENTO DA PULSÃO 

 

3.1 A pulsão e a dimensão do objeto como negativo 

 

Adentraremos, agora, em algumas discussões de Freud, assim como de alguns de 

seus leitores, no que concerne ao lugar do conceito de pulsão em sua obra e para a discussão 

aqui encetada. Inicialmente, trabalharemos algumas nuances da relação da pulsão com a 

dimensão do objeto e quais as coisas do tipo de particularidade nessa relação que ela 

engendra. Aqui, tocaremos nos textos freudianos: “Três ensaios de teoria sexual” (1992f), 

“Pulsões e destinos da Pulsão” (2004c) e “Além do princípio do prazer” (2006a), abordando a 

dimensão da pulsão relacionada à noção de objeto para a Psicanálise. Trabalharemos, também, 

com comentadores como Ana Maria Rudge, em seu trabalho “Pulsão e Linguagem” (1998), 

Diana Rabinovich, em seu “Clínica da pulsão: as impulsões” (2004) e Néstor Braunstein, em 

seu livro “Gozo” (2007). E, ainda, Lacan, em seu “Seminário 11” (2008b), em que a pulsão é 

colocada entre os quatro conceitos fundamentais da Psicanálise. 

 Para Laplanche e Pontalis (2001), a noção de objeto (no alemão, Objekt) para a 

Psicanálise tem uma de suas origens na concepção freudiana de pulsão. Os autores nos 

relembram que, de um modo mais amplo, a noção de objeto está vinculada a um campo 

epistemológico mais abrangente no que tange às tradições clássicas do conhecimento que 

construíram e constroem grandes sistemas em torno desse tema. Outro importante aspecto é 

que “[...] nos escritos psicanalíticos, o termo objeto encontra-se, quer sozinho, quer em 

numerosas expressões. [...] Não deve evocar a noção de ‘coisa’, de objeto inanimado e 

manipulável, tal como esta se contrapõe comumente às noções de ser animado ou de pessoa”. 

(LAPLANCHE; PONTALIS, 2001, p. 321) Ou seja, para a Psicanálise, o objeto carrega um 

modo particular de operação. Uma dessas características é a de que este não se situa numa 

simples dicotomia, oposição, em relação ao que se tem como um sujeito.  

Freud (1992f; 2004c), também, desde o início, e ao longo de toda sua obra, faz 

uma distinção entre o objeto e a meta da pulsão. (LAPLANCHE; PONTALIS, 2001) Ou seja, 

outra importante característica que aqui podemos recolher é a de uma disjunção que a pulsão 

carrega entre sua meta, que é a satisfação, e o objeto, que pode estar presente, ou não, em 

meio ao movimento pulsional. “O objeto é definido como meio contingente da satisfação: ‘É 

o elemento mais variável na pulsão, não está ligado a ela originariamente’”. (LAPLANCHE; 

PONTALIS, 2001, p. 322, grifo nosso)  

Os autores, então, concluem essa ideia dizendo que: 
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Essa tese principal e constante de Freud, a contingência do objeto, não significa que 

qualquer objeto possa satisfazer a pulsão, mas que o objeto pulsional, muitas vezes 

bastante marcado por características singulares, é determinado pela história [...] O 

objeto é o que há de menos determinado constitucionalmente na pulsão. 

(LAPLANCHE; PONTALIS, 2001, p. 322, grifo nosso) 
 

Essa ideia de uma disjunção fundamental entre o pulsional e sua possibilidade de 

contato com um possível objeto de satisfação está no cerne das proposições freudianas sobre o 

que constitui o particular do humano e da cultura, a sexualidade. 

Sobre isso, Strachey relata, inclusive, que Freud (1992f, p. 114) “[...] foi levado 

inevitavelmente a admitir que nas crianças menores operavam normalmente impulsos sexuais 

sem nenhuma necessidade de estimulação externa.”18 O que coloca o lugar do corpo como 

insatisfatório em uma dimensão ad infinitum, assim como o sujeito surgindo como marca de 

uma queda inevitavelmente corporal. 

Na nota introdutória do importante texto freudiano “Três ensaios de teoria sexual” 

(1992f), no que Strachey enseja elencar algumas das mais importantes e refinadas operações 

lógicas de Freud neste texto, ele resume um dos principais raciocínios freudianos acerca da 

cultura presentes neste artigo. Ele comenta que: 

 

A organização e evolução da espécie humana procura evitar qualquer atividade 

sexual considerável na infância, que as moções sexuais dos seres humanos devem 

acumular-se para serem liberadas somente na puberdade, e que isto explica porque 
as experiências sexuais da infância estão destinadas a serem patológicas. O 

importante, continua dizendo [Freud], são os efeitos posteriores produzidos por tais 

experiências na maturidade, devido ao desenvolvimento do aparelho sexual 

somático e psíquico que, entretanto, surgiu. (p.114-115, grifo do autor)19 

 

No que o corpo se registra no psíquico como queda, como dissemos, resta sempre 

para as palavras e as lembranças culturais uma marca de nostalgia e relação com o passado 

como que com um objeto que foi perdido. Freud relaciona isso à imagem que temos da 

infância, na cultura, e nossos constantes esforços por excluir a possibilidade de qualquer 

manifestação sexual neste período. Porém, ele indica também que esta negatividade se mostra 

e constituiu a cultura muito mais do que se esconde, neste movimento mesmo de negação da 

                                                             

18 Tradução livre da passagem: “... lo llevó inevitablemente a advertir que en los niños más pequenos 

operaban normalmente impulsos sexuales sin ninguma necesidad de estimulación externa”. 
19 Tradução livre da passagem: “... la organización y evolución de la espécie humana procura evitar cualquier 

actividad sexual considerable en la niñez, que las mociones sexuales de los seres humanos deben acumularse 

para ser liberadas sólo em la pubertad, y que esto explica por qué las experiencias sexuales de la niñez están 

destinadas a ser patógenas. Lo importante, continua diciendo, son los efectos posteriores producidos por tales 

experiencias em la madurez, debido al desarollo del aparato sexual somático y psíquico que entretanto há 

tenido lugar”. 
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atividade sexual infantil em detrimento de localizá-la, totalmente, na atualização em um 

tempo posterior própria do período da adolescência. Nesse sentido, a relação que a Psicanálise 

lê do corpo perpassado pela palavra e pela cultura com o objeto perdido demarca de várias 

formas a relação também que a Psicanálise indica que o sujeito possui com o tempo e isto que 

ele chama de “efeitos posteriores”. 

Essa relação e essa leitura que a Psicanálise faz do objeto como ausente 

engendrou, inclusive, inúmeras interpretações e difusões dela na cultura como corolária de 

uma espécie de mensagem de “liberdade sexual” ou “pansexualismo”. Leitores, estes, talvez, 

já em sua tentativa de, mais uma vez, colorir de objeto, de algum modo, uma operação em que 

de antemão não o há. Não se trata de uma simples possibilidade infinita de escolhas de objeto, 

ainda que esta, do ponto de vista do humano, ocorra (FREUD, 1992f). Trata-se, sim, de uma 

ausência estrutural de objeto, que é o que coloca o corpo, justamente, nessa relação particular 

com a palavra, que é a de fazer a operação de negativar o sexo. 

Anos depois, após diversos trabalhos clínicos, Freud avança ainda mais em seu 

trabalho de conceituação metapsicológica da pulsão. Em seu texto “Pulsões e seus Destinos” 

(2004c, p. 146-147), ele explica, detalhadamente, que: 

 

[...] um ser vivo vulnerável e desamparado, e ainda desorientado no mundo, mas que 

já comece a receber estímulos captados por sua substância nervosa. Esse ser em 

breve poderá efetuar uma primeira diferenciação e obter uma primeira orientação. 

Por um lado, perceberá que existem estímulos de cujo campo de influência ele pode 

se afastar por meio de uma ação muscular (fuga), estímulos esses que atribui então a 

um mundo externo. Por outro lado, perceberá que também existem estímulos contra 

os quais uma ação como essa resultará inútil, pois, apesar da fuga, eles continuam a 

exercer uma pressão constante [drängenden]. Esses outros estímulos são o sinal 

característico da existência de um mundo interno, são a evidência das necessidades 

pulsionais [Triebbedürfnisse]. A substância perceptiva do ser vivo terá assim obtido, 

a partir da eficácia de sua atividade muscular, um ponto de referência para 
diferenciar entre um “externo” e um “interno”. 

 

Neste trabalho exercido pelo “ser vivo”, como explica Freud, o que está no núcleo 

dessa “pressão constante” e desse mecanismo de percepção, então, de um mundo interno, são 

as pulsões. Elas configuram o que, no corpo, gera uma sensação de desprazer intrínseca à 

existência dele, já que o objeto é, desde antes, fundamentalmente ausente. É por isso que a 

necessidade corporal pulsional só pode existir enquanto uma força de trabalho constante, 

colocando, assim, esse corpo como a fonte inicial do trauma para o futuro sujeito a surgir. 

Nesse sentido, Freud situa, também, inclusive, em seu texto “Mal-estar na cultura” (1992b), o 

corpo como sendo, então, uma das razões respectivas do mal estar coletivo na cultura. Essa 

“[...] pressão constante [...]”, Freud diz (2004c, p. 147), “[...] é irremovível”. Isso pode ser 
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traduzido também ao fato de que o trauma, enquanto tal, é, também, irremovível: uma 

“pressão constante”. 

No decorrer dessa discussão em torno da pulsão constituir um corpo que está 

constantemente estimulado e, logo, então, traumatizado, ele relembra que, do ponto de vista 

biológico, o sistema nervoso trabalha, justamente, com a ideia de que todos esses estímulos – 

tanto internos, quanto externos – devem ser eliminados, posto que perturbam o estado de 

repouso e de autoconservação corporal. Freud vê nisso um dado importantíssimo, posto que 

ele coloca que, mesmo diante dessas leis da natureza, o corpo pulsional do ser falante a 

subverte, “[...] a introdução das pulsões complica o esquema do reflexo fisiológico” (p.147). 

Pois, de uma certa forma, atravessado pela pulsão, o corpo trabalha, em partes, contra ele 

mesmo, já que oferece a si próprio uma pressão constante que ele jamais poderá sanar por 

completo, ainda que ele mesmo também funcione, ao mesmo tempo, nessa busca constante 

pelo fim de tal pressão. Isso gera uma divisão intrínseca ao sujeito, gera, então, o próprio 

aparelho psíquico como dividido e as palavras como necessidades sempre de outras e outras. 

Mas resta aqui, para Freud e para nós, uma pergunta acerca desse desenho ambíguo que o 

corpo do humano comporta em relação a si mesmo: ele é ao mesmo tempo o que mantém a 

pressão pulsional constante, justamente porque o objeto é ausente, mas ele é também o que 

trabalha constantemente para que esses estímulos em algum momento possam – 

messianicamente – cessar. Ou seja, o sujeito emerge como dividido desde o começo. 

Ao falar das relações do corpo perpassado pela dimensão da pulsão com o objeto, 

então, mais diretamente, Freud (2004c, p. 149, grifo nosso) diz que:  

 

Ele é o elemento mais variável da pulsão e não está originariamente vinculado a ela, 

sendo-lhe apenas acrescentado em razão da sua aptidão para propiciar a satisfação. 
Em rigor, não é preciso ser um outro [fremd] objeto externo, pode muito bem ser 

uma parte de nosso próprio corpo. Ao longo dos diversos destinos que a pulsão 

conhecerá, o objeto poderá ser substituído por intermináveis outros objetos, e a esse 

movimento de deslocamento da pulsão caberão os mais significativos papéis.  

 

Esse teor de variabilidade infinita em relação ao objeto que o corpo pulsional 

carrega, sendo o objeto apenas algo acessório, acrescentado a um movimento que já está em 

voga, revela que o que está no núcleo, então, das pulsões é, antes, essa própria dinâmica de 

busca por satisfação – sua meta – e que o objeto é algo ausente desde o princípio, portanto, 

secundário nessa operação. Freud chega, inclusive, a comentar que quando ocorre uma “[...] 

fixação [fixierung]” (FREUD, 2004c, p. 149) do objeto à pulsão, isso põe fim à mobilidade da 

mesma, sendo este um movimento que pode ocorrer em determinados momentos no 
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psiquismo, mas que essa ideia de que o objeto seria primário à pulsão invariavelmente teria 

como consequência acatarmos que o movimento do corpo em busca por necessidades e, logo, 

o movimento do sujeito em direção ao tempo futuro, seria cessado. 

Continuando essa discussão, ao falar das fontes da pulsão, Freud (2004c, p. 149) 

também aponta que “[...] muito embora o elemento mais decisivo para a pulsão seja sua 

origem na fonte somática, a pulsão só se faz conhecer na vida psíquica por suas metas [...]” e 

que é “[...] a partir das metas pulsionais, é possível inferir retroativamente quais são as fontes 

da pulsão”. Essa construção metapsicológica freudiana é, em nossa leitura, o que ele recolheu 

a partir dos seguintes fatos da experiência: primeiramente, a fonte somática – o corpo – é o 

centro gerador da atividade pulsional, porém o que torna as pulsões passíveis de 

conhecimento e transmissão são suas metas na vida psíquica, o que, finalmente, acarreta que 

só podemos saber desse corpo traumático, que gera o núcleo das pulsões, de algum modo, a 

partir do recolhimento das metas e satisfações pulsionais apresentadas pela vida psíquica. Isso 

nos recoloca, também, o não-lugar do objeto como fundamental para que as pulsões operem 

nesse movimento corporal constante jamais satisfeito quanto às suas metas, posto que suas 

fontes são também incansáveis. Vale ressaltar, também, que esse corpo e essas fontes são 

míticos, podendo apenas serem inferidas, retroativamente, pela apresentação das metas de 

satisfação pelo psíquico. O objeto está, fundamentalmente, então, separado do movimento 

pulsional. Ele dá uma imagem à pulsão, mas ela é originariamente sua fonte traumática no 

corpo, a qual não podemos acessar, apenas inferir retroativamente a partir da construção do 

processo secundário relativo às ideias e pensamentos que estão ao redor da meta de satisfação.   

 O que insiste, então, no centro das pulsões nesse movimento duplo de zerar os 

estímulos, mas, ao mesmo tempo, mantê-los funcionando, é algo nelas que busca desprezar, 

ou mesmo, destruir o princípio do prazer, tendo em vista que o sujeito emerge mesmo dessa 

confusão entre o zero estímulos e a força constante dos mesmos em retornar. Isto é o que faz 

Freud introduzir novos elementos acerca da pulsão em sua obra “Além do Princípio do 

Prazer”(2006a). 

Neste texto, Freud explica que a experiência de corpo traumática em torno do 

prazer e do desprazer acarreta, como consequências, a memória e o próprio aparelho psíquico, 

resultantes desse cálculo praticamente irresolvível do movimento pulsional em direção ao que 

está no futuro, como meta de satisfação, carregando os traços – de marca insatisfatória – do 

passado. Sobre isso, ele detalha que (2006a, p. 149):  
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Podemos supor que todos os processos de excitação que ocorrem nos outros 

sistemas deixam atrás de si traços duradouros que constituem o fundamento da 

memória. Esses traços são, portanto, restos de lembranças que nada têm a ver com o 

tornar-se consciente. Aliás, os traços de lembrança mais intensos e duradouros são 

justamente aqueles que foram impressos por um processo que nunca chegou a 

alcançar a consciência. Todavia, não acreditamos que esses traços duradouros 

provenientes da excitação também possam produzir-se no sistema Pcp-Cs, pois, se 

assumíssemos que eles se mantêm sempre conscientes, eles logo sobrecarregariam e 

limitariam a capacidade do sistema de receber novas excitações. 

 

Nesse momento do artigo, Freud destaca o processo perceptivo corporal como 

vinculado ao que é de dimensão inconsciente, por uma certa via. Pois se os traços de 

lembranças se registrassem enquanto os indivíduos estivessem conscientes, haveria uma 

sobrecarga, ou seja, não é possível estar totalmente presente no momento que é e em que se 

vive, apenas se torna consciente dele como passado e como lembrança. A percepção afetiva 

corporal é fundamentalmente inconsciente. Nesse sentido, o processo pelo qual a consciência 

surge e as pulsões se ligam retroativamente às suas fontes – traços mnêmicos, ou seja, 

registros de lembrança – a partir de suas metas de satisfação, também é, de algum modo, 

inconsciente.  

Isso acarreta no que Freud (2006a, p. 150) diz logo em seguida, “[...] os dois 

processos – o de tornar-se consciente e o de deixar atrás de si um traço de memória – são 

inconciliáveis e não ocorrem simultaneamente em um mesmo sistema”. Ele conclui essa ideia 

com sua afirmação presente desde a “Interpretação dos Sonhos (1900[1899]/1991), “[...] a 

consciência surge no lugar do traço de memória” (2006a, p. 150, grifo do autor). Esse 

desencontro intrínseco entre o emergir da consciência e o de restar, portanto, um traço de 

memória inconsciente, coloca a consciência nesta localização de ser o sistema que surge 

justamente por sua impossibilidade de lembrar por completo a experiência de corpo, o que foi 

registrado inconscientemente. Freud diz, inclusive, que, por conta disso, a consciência seria o 

sistema mais peculiar, pois, diante do acontecimento a ser lembrado, em que algo dele resta 

como não lembrado inconscientemente, como experiência de corpo, ela se apresenta 

justamente no lugar daquela impossibilidade do corpo em se fazer consciente. Surge como 

processo secundário, como ideia, como meta da pulsão, encobrindo, assim, o traço originário 

e a percepção afetiva, mas ao mesmo tempo surge por causa deles e em função deles.    

Ana Maria Rudge, em “Pulsão e Linguagem” (1998), comenta, também, sobre 

essa particularidade da pulsão em relação ao objeto, que isso foi alvo de deformações e mal-

entendidos na teoria freudiana, no que ocorreu o erro de tradução de “Trieb” para instinto, 

apoiando-se nas passagens em que Freud deixa clara a ligação da pulsão com as enervações e 

fontes somáticas. A autora diz que não devemos excluir essa importante alegação de Freud, 
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porém ela explica por que não podemos reduzir a pulsão a esta, pois a própria sexualidade, tal 

como ela acontece no sujeito, não poderia ser, então, considerada. 

Ela critica essa problemática da tradução em outro autor, Laplanche, e faz alguns 

comentários importantes acerca da relação entre pulsão, sexo e objeto, no que ela foi por 

diversas vezes confundida com o instinto por conta de sua relação importante com a dimensão 

somática:  

Embora coloque-se explicitamente contra uma biologização da pulsão, Laplanche 

parece ter, em alguns trabalhos, incorrido no erro que aponta, quando entende que a 

pulsão emerge diretamente a partir do instinto, por um efeito marginal. O instinto 
com sua fonte, pressão, fim e objeto, foi tratado por ele como sendo, por sua vez, a 

fonte da pulsão, enquanto processo que o mimetiza e desloca. Embora enfatizando o 

defeito de tradução que equaciona pulsão e instinto, Laplanche vai, 

contraditoriamente, marcar uma analogia entre os dois e defender uma “derivação 

real” da pulsão a partir do instinto. (RUDGE, 1998, p. 12, grifo da autora) 

 

Neste trecho, vemos o quão refinada é a questão de Freud em torno da pulsão, 

tendo em vista que, para ele, há uma relação da pulsão com a necessidade corporal por si, 

porém ela o subverte, pois funciona a partir de outro tipo de temporalidade psíquica. Sobre 

isso, Rudge (1998) comenta que o próprio Laplanche chega a reformular suas colocações 

acerca desse ponto nodal da metapsicologia freudiana. Ela aponta que o autor diz que essa 

relação direta entre pulsão, sexualidade e biologia seria, de fato, inconcebível. Em seguida, 

ela relembra que Laplanche aponta, então, desta feita, para outro paradigma que poderia falar 

dessa relação entre corpo, pulsão e objeto por uma outra via que seria a verdade da “[...] 

sedução originária” (RUDGE, 1998, p. 12). Sobre isso, ela coloca a questão da “[...] 

emergência da pulsão sexual a partir das experiências de satisfação de necessidades vitais, 

dos cuidados por parte do adulto que a prolongada dependência do infante encarrega-se de 

garantir”. (RUDGE, 1998, p. 12-13, grifo da autora)  

Sendo assim, ela desloca essa questão para a problemática do sexo e da ausência 

de objeto articulado ao modo de relação com o outro que o infante presencia e põe em 

operação. Ela relaciona, assim, a pulsão, diretamente, à linguagem e ao laço social como 

pontos diferenciais da sexualidade humana no que ela não se relaciona ao instinto. Para Rudge 

(1998, p. 13, grifo nosso), “[...] o instinto, como roteiro pré-formado, inato, de adaptação de 

uma necessidade a um objeto natural, não pode gerar em continuidade a pulsão”. Ou seja, a 

pulsão não é uma continuidade do instinto, mas, antes, uma subversão, desde o início, deste, 

um acidente corporal que se transmite de geração em geração. 

Sobre isso, Rudge (1998, p. 16-17) conclui que: 
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Antes que houvesse um corpo unificado, que havia? O corpo natural, remetendo à 

necessidade acoplada a seu objeto natural? Se o discurso da biologia prevalece, a 

resposta é essa, mas temos de considerá-la inicialmente marginal ao que é o campo 

da psicanálise. Se concordarmos com Freud que há um momento em que, a partir de 

um novo ato psíquico, surge a unificação do corpo como objeto, reunindo pulsões 

sexuais auto-eróticas, temos que supor a existência anterior das pulsões, em regime 

de parcialidade mas já providas de alvos pulsionais dispersos. 

 

Assim, a pulsão já está, desde antes, fundando a sexualidade tal como ela opera no 

sujeito e na cultura. No humano, nunca houve corpo natural, podendo ser apenas tomado, na 

leitura da Psicanálise, como mítico. 

Ao tocar também nesse tema, Diana Rabinovich (2004, p. 38) salienta a questão 

de que o objeto ausente é o que caracteriza a diferenciação das pulsões com a pura 

necessidade instintual, de partida. Ela diz que: 

 

A pergunta que partindo da fórmula pulsional converge sobre o desejo do Outro, 

indica o lugar específico em que o objeto a (derivado da própria impossibilidade da 
demanda de responder com o objeto “natural”, o da necessidade, esse que estará 

perdido na estrutura), como objeto pulsional, deverá articular-se com o desejo do 

Outro, objeto causa do desejo, para assumir seu papel nessa resposta central que e o 

fantasma.  
 

Nesta asserção, ela abre para diversas outras questões laterais que seriam também 

importantes para nos determos. Porém, aqui, para os fins desta escrita, frisaremos sua 

definição de objeto a como o objeto que surge, justamente, da impossibilidade de o objeto 

“natural” interferir, de algum modo, na dinâmica entre sujeito e outro. Ele frisa, nesta 

formulação, um apontamento similar ao de Rudge (1998), quando as duas relacionam o 

surgimento da dinâmica pulsional em sua diferente relação com o objeto, como ausente, a um 

acontecimento de corpo, sim, mas este acontecimento vinculado a uma experiência de 

satisfação, de algum modo, com a interveniência do Outro. O objeto a seria o objeto 

pulsional, então, que surge como consequência da necessidade do laço social entre sujeitos na 

cultura. Objeto este, perdido, pois sua ausência é registrada desde antes da palavra, para 

fundar o futuro com seu estatuto de também jamais ser encontrado. Temos assim, então, que, 

com sua ausência, ele funda também a temporalidade passada e futura. 

Nesse sentido, já em 1913, Freud enuncia em seu texto “Sobre a degradação da 

vida erótica” que há algo implícito na própria pulsão sexual que conspira contra sua total 

satisfação”. (BRAUNSTEIN, 2007, p. 33) Freud considera a satisfação sexual em relação à 

excitação sexual como uma problemática séria no sujeito, posto que o coloca em uma 

dinâmica relegada ao infinito. Constitui-se uma busca pelo prazer, imageticamente apoiada 
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em pequenos objetos, mas a veiculação que a pulsão produz é a do desencontro, do 

deslocamento, de forma a manter a excitação sexual em detrimento da satisfação sexual. Isso, 

porque: 

 

Para o ser no mundo, há apenas dessemelhanças, disparidades, desencontros, 

desvios, dis-cursos. A coincidência do esperado com o encontrado põe fim ao ato de 

pensar; o organismo se descarrega, se esvazia. A discordância, em contrapartida, 

proporciona o impulso para o trabalho do pensar. (grifos nossos) Para discernir, na 

percepção presente, a distância com relação à representação de das Ding ausente. Se 

se produz um feliz encontro com o objeto, não há chance alguma para o ato de 

pensar. São os setores em dissidência aqueles que despertam o interesse. 

(BRAUNSTEIN, 2007, p. 37, grifos do autor) 
  

Com isso, para que haja produção humana, a pulsão atua desde o início 

desvinculada do objeto. É por tal que o pensamento e, logo, a palavra surgem como resposta a 

essa ausência de objeto. Como Freud insiste, é assim, na irrepresentabilidade do corpo que a 

consciência pode surgir no lugar dos traços de memórias das percepções das experiências de 

prazer. E é por, desde o início, não haver objeto de satisfação pulsional que a consciência, ao 

surgir, deixa atrás de si esse resto de memória, um traço mnêmico que registra a 

impossibilidade nodal de repetição do afeto. Por isso, uma das maiores imagens da 

consciência no psiquismo é a insatisfação e a culpa, marcas essas do desencontro primordial.  

É por isso que Lacan fala da rememoração, em seu Seminário 11 (2008b, p. 53, 

grifo nosso), da seguinte forma: 

 

É preciso, para compreender os conselhos freudianos, partir desse fundamento de 

que é o sujeito que é chamado – o sujeito da origem cartesiana. Este fundamento dá 

função verdadeira ao que chamamos, em análise, rememoração. A rememoração não 

é a reminiscência platônica, não é o retorno de uma forma, de uma impressão, de 

um dos eidos de beleza e de bem que nos vem do além, dum verdadeiro supremo. É 

algo que nos vem das necessidades da estrutura, de algo humilde, nascido no nível 

dos mais baixos encontros e de toda a turba falante que nos precede, da estrutura do 

significante, das línguas faladas de modo balbuciante, tropeçante, mas que não 

podem escapar a constrangimentos cujos ecos, cujo modelo, cujo estilo, são 

curiosamente de serem encontrados, em nossos dias, nas matemáticas.   

 

Nesse sentido, é por conta de, justamente, não haver um objeto para reencontrar 

que o sujeito cria sua recordação, funda-a por cima do registro de memória. É por isso que 

Lacan está colocando o sujeito no mesmo nível de análise que o da recordação em si. E é por 

esta recordação não vir de “lugar nenhum”, não “carregar nenhum objeto”, que é o que a faz 

funcionar como necessidade da estrutura. É necessário à estrutura que ela falhe para que a 

rememoração advinha emergindo juntamente com o sujeito.  

Nesse caminho, Lacan (2008b, p. 55, grifo nosso) também afirma que: 
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Um pensamento adequado enquanto pensamento, no nível em que estamos, evita 
sempre – ainda que para se reencontrar em tudo – a mesma coisa. O real é aqui o 

que retorna sempre ao mesmo lugar – a esse lugar onde o sujeito, na medida em que 

ele cogita, onde a res cogitans, não o encontra. 
 

Aqui está uma indicação lógica importante para compreendermos de que forma e 

em que medida a forma de operar da pulsão ressoa em uma temporalidade que coaduna com a 

repetição. O pensamento evita a mesma coisa também significa dizer que não há objeto 

complementar ao impulso pulsional e o real, neste momento da obra de Lacan, se configura, 

justamente, como o lugar do impossível, pois provoca essa operação mítica de encontro com o 

mesmo. É por essa impossibilidade mesma que o sujeito surge como resto da operação 

pulsional de desencontro com o objeto (perdido e mítico). Nessa operação, a rememoração 

deixa atrás de si um traço de memória registrado no inconsciente, que, como intervalo em 

relação ao sujeito, é o que provoca mesmo a possibilidade de seu surgimento também em um 

segundo momento no futuro, fundando, assim, o que podemos chamar de temporalidade no 

psiquismo.  

 

3.2 A temporalidade própria da pulsão 

 

Trabalharemos, aqui, dentre outros textos, o texto freudiano “A negativa” (2007a) 

e os comentários acerca desse texto produzidos por Jacques Lacan e Jean Hyppolite, 

localizados nos Escritos (1998). Outro texto que consideramos chave para este momento do 

trabalho é o artigo “O acontecimento e a temporalidade”, de Jacques André (2008). 

Jacques Lacan (2008a, p. 254), ao trabalhar o que chama de uma espécie de 

heterogeneidade constitutiva da estrutura viva, refere-se à pulsão dizendo que ela remete a 

uma “Vontade de Outra-coisa, na medida em que tudo pode ser posto em causa a partir da 

função do significante”. Ele diz que ao mesmo tempo em que ela é “Vontade de destruição”, 

ela é, igualmente, “Vontade de recomeçar com novos custos”. Podemos pensar, então, a 

relação intrínseca e necessária da diferença fundamental como constituinte do habitante da 

cultura. Ou seja, não podemos compreender a constituição da cultura sem considerar o sujeito 

já imediatamente imerso no simbólico e no laço social desde antes, sendo este vazio não 

somente algo que o sujeito deve lidar de um ponto de vista ideal, mas uma necessidade lógica 

da própria estrutura da linguagem: a função de causa do significante.  
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A pulsão pode nos ensinar, então, que a diferença funda a vida e a cultura. Desse 

modo, o tipo de satisfação pulsional marcada pela parcialidade, a partir de um objeto perdido 

desde a origem, deixa uma marca sobre o enigma de como ocorre essa transmissão – da 

cultura e, logo, da palavra. Vale ressaltar que a função do inconsciente aí é exatamente a 

possibilidade do esquecimento dessa busca que está sendo feita, no agora, pelo sujeito, 

engendrada pelo movimento pulsional, criando apenas a posteriori uma pré-história do sujeito 

esquecida, um “semi-dizer” (LACAN, 1992, p.34), saber não sabido, que o faz falar do que 

não sabe. Porém, ao falar, o que surge é ele mesmo, o sujeito, como resto dessa operação de 

fala. O que seria, então, essa “Vontade de Outra-coisa” senão uma possibilidade de 

direcionamento ao diferente, logo, de criação da própria história a partir da entrada na função 

significante (presentificação da diferença, por excelência, para que tenha lugar a linguagem)? 

É esse embate paradoxal que implica na pulsão uma dimensão de destruição e de 

recomeço – da satisfação que comporta, ao mesmo tempo, a insatisfação pela perda estrutural 

do objeto, a qual comentamos brevemente acima (FREUD, 1992f; 2004c; 1920/1991) – que 

vemos ser problematizado na seguinte passagem de Lacan: 

 

Se tudo o que é imanente ou implícito na cadeia dos acontecimentos naturais pode 

ser considerado como submetido a uma pulsão dita de morte, é somente na medida 

em que há a cadeia significante [...] Essa dimensão é introduzida desde que a cadeia 

histórica é isolável, e que a história se apresenta como algo memorável e 
memorizado no sentido freudiano, algo que é registrado na cadeia significante e 

suspenso à sua existência (LACAN, 2008a, p. 254-255). 
 

 A dimensão histórica, a temporalidade da pulsão, é, então, advinda dessa 

“vontade” sempre de “Outra-coisa”, proporcionada pela movimentação constante da cadeia 

significante.  

Diferenciações entre interno e externo, entre prazer e desprazer, entre o que é 

introjetado e o que não é (FREUD, 2004b)… são essas marcas que, primeiramente fora do 

símbolo, poderão gerar os primeiros núcleos de possibilidade de simbolização psíquica e suas 

decorrentes relações marcadas pelo caráter de civilizatórias. Ao falar desses primeiros 

processos, Freud (2004b, p.113, grifo do autor), mais uma vez em seu artigo “Formulações 

sobre os dois princípios do acontecer psíquico”, observa: “[...] instituiu-se uma função 

particular, a atenção, que iria explorar periodicamente o mundo exterior a fim de que seus 

dados já fossem conhecidos antes que se instalasse uma necessidade interior irrevogável”. Ele 

relaciona esse embate entre interno e externo com a posterior possibilidade de criação da 

memória – o teste de realidade colocaria em funcionamento um tipo de juízo (de existência) 

que avaliaria a realidade ou não de um objeto externo, comparando-o com seu referente 
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registro mnêmico. Nesse caminho, o princípio do prazer/desprazer em seu estatuto 

fundamental de veículo de diferença primordial no psiquismo é demonstrado como indutor da 

ação e, posteriormente, também, do próprio pensamento (Freud, 2004b). 

Nesse sentido, no que tange à pulsão e suas relações com a produção do processo 

do pensamento em um tempo a posteriori, no que diz respeito ao afeto, Freud demonstra, em 

seu texto “A negativa” (2007a), “[...] como a função intelectual se separa do processo afetivo” 

(p. 148).  Como já comentamos, para Freud, a dimensão do afetivo é algo de ordem 

indestrutível no que concerne à possibilidade de total simbolização, ou seja, é irrepresentável 

completamente. Ocorrendo, assim, que cada vez que a consciência busca, em seu processo, 

em maioria, secundário, representar, ela deixa atrás de si um traço perceptivo mnêmico, que 

surge como consequência de uma experiência afetiva e, em algum nível, mantém-se como tal. 

Freud (2007a, p. 148, grifos nossos) aponta um importante exemplo clínico deste 

movimento no psiquismo, explicando que quando ocorre “[...] uma aceitação apenas 

intelectual do recalcado, o essencial do recalque permanece intocado”. Inclusive, ele diz 

também que “[...] quando logramos derrubar a negativa e impor uma completa aceitação 

[Annahme] da existência do conteúdo recalcado. Notamos, então, que o processo de recalque, 

ainda assim, continua inalterado”. 

O que ele quer dizer com isso? Acreditamos que a importância e o núcleo deste 

achado freudiano com relação à linguagem e ao inconsciente está na indestrutibilidade do 

recalque, no sentido de que um registro corporal afetivo – pulsional – não pode ser 

completamente decifrado, o que provoca consequências para o psiquismo e para o 

pensamento. Sobre isso, Freud acrescenta também que “[...] por meio do símbolo da negativa 

[Verneinungsymbol] o pensar liberta-se das restrições do recalque e se acrescenta de 

conteúdos dos quais não podia prescindir na sua atividade” (FREUD, 2007a, p. 148). O 

símbolo da negativa é o que mascara e, ao mesmo tempo, presentifica o conteúdo recalcado, 

tornando possível, pela via da palavra, representar, justamente, por causa do conteúdo 

irrepresentável do corpo no psíquico. 

Através desse aporte conceitual presente em “A negativa” (2007a), Freud avança 

em sua teoria em relação ao que escreve em suas “Formulações sobre os dois princípios do 

acontecer psíquico” (2004b). No texto de 1911, ele foca na impossibilidade do objeto em ser 

complementar à necessidade humana e, por fim, em sua ausência radical no que tange à 

relação do aparelho psíquico com o princípio de realidade. Já no artigo de 1925, ele mantém, 

ainda, esta formulação, mas com uma nova nuança a partir do que escutou do seus casos 

clínicos em torno do fenômeno da negativa. 
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Ao falar de um momento de subversão chave onde a “consideração pelo princípio 

de prazer” é “colocada de lado” no movimento próprio ao psíquico, Freud (2007a, p.149, 

grifos nossos) constata que: 

 

A experiência ensinou à psique que não é somente importante saber se uma coisa 

[Ding] (objeto de satisfação) possui uma qualidade “boa”, isto é, se merece ser 

acolhida no Eu, mas, também, se ela está presente no mundo externo, de modo a que 

seja possível apoderar-se dela conforme surja a necessidade [Bedürfnis] para tal. 

Para melhor compreender esse desenvolvimento, devemos nos lembrar que todas as 

representações mentais [Vorstellungen] se originaram de percepções e de fato elas 

são repetições [Wiederholung] destas últimas. Dessa forma, a própria existência de 

uma representação [Vorstellung] já é, na sua origem, uma garantia da realidade do 

representado [des Vorgestelten]. Assim, a oposição entre o subjetivo e o objetivo 
não existe desde o início. Ela somente se estabelece pelo fato de que o pensar possui 

a capacidade de novamente presentificar, através da reprodução no imaginar 

[Vorstellung], algo que já foi uma vez percebido, isto é, pode-se imaginar o objeto 

sem que ele precise estar presente no mundo externo. O primeiro e mais imediato 

objetivo do teste de realidade não é, então, encontrar na percepção real um objeto 

correspondente ao que foi imaginado [vorgestellt] mas, reencontrá-lo [grifo do 

autor], certificar-se de que ele ainda permanece presente.  
 

Dessa forma, a questão aqui não está apenas no “desagradável” e na frustação 

causada pela falta de objeto, que é, posteriormente, motor para a busca, novamente, do prazer. 

Mas, sim, há, também, uma subversão temporal operada pelo teste de realidade em sua 

relação ao princípio do prazer, que o coloca em uma dimensão secundária, tendo em vista que 

o que opera no psiquismo é a retomada pelo teste de realidade do que é prazeroso ou 

desprazeroso, recriando-os em um “gap” onde é possível o surgimento do sujeito justamente 

no momento onde a consciência age buscando a identidade de percepção entre os dois 

elementos (o registrado e o objeto da realidade). Ao introduzir um terceiro elemento, que é a 

consciência mesmo em sua operação de imaginar (que, nas traduções de Luiz Alberto Hanns, 

do alemão, imaginar e representar são tomadas como equivalentes na palavra “Vorstellung”), 

ela introduz ao elemento registrado como traço mnêmico e o novo elemento real a ser buscado 

a identidade de percepção, o elemento imaginado, que surge como resto dessa operação de 

tentativa de sentido e igualdade, inaugurando a diferença do sujeito e sua novidade. Nesse 

sentido, o teste de realidade, a relação com o laço social e a cultura subvertem o inicial 

princípio de prazer, em que o que importava para as pulsões parciais, nesse ponto, era apenas 

a introjeção do bom e a expulsão do ruim. O teste de realidade cria o sujeito em uma 

temporalidade só-depois, em que, na busca pelo reencontro do objeto, cria-se, ele mesmo, o 

sujeito, como o que escapa na tentativa de equidade entre dois elementos distintos da 

realidade (o registro perceptivo, que é afeto corporal puro, e o novo elemento a se apresentar 

vindo do mundo externo ou realidade). 
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Nesse sentido, Freud (2007a, p. 149, grifo nosso) continua dizendo que: 

 

Ainda há uma outra faculdade do pensar que contribui para o afastamento 

[Entfremdung] entre o subjetivo e o objetivo: é o fato de que a reprodução do 

percebido na forma de uma representação mental [Vorstellung] nem sempre é a sua 

fiel repetição; ela pode ser modificada pela omissão de diferentes elementos ou pela 
sua condensação. 

 

Eis, aí, a operação de emergência do sujeito, no que ele se apresenta, justamente, 

como a “falha” na tentativa de fazer identidade na percepção. Ele é o retrato e o testemunho 

da diferença e de que no ato da tentativa de representação, o que o aparelho psíquico está 

veiculando é o próprio engendramento da realidade ao invés da simples repetição dessa. 

Tendo em vista que é na impossibilidade de repetição do registro “real” com o “imaginado” 

ou “representado” que o sujeito surge como alvo de uma fala e veículo da linguagem. 

Neste caminho, Lacan (1998d), em sua “Introdução ao comentário de Jean 

Hyppolite sobre a ‘Verneinung’ de Freud”, começa, justamente, frisando o caráter 

indestrutível do dado clínico da resistência. Ele faz uma fina crítica aos analistas que alegam 

poder conhecerem e nomearem as resistências dos seus pacientes, excluindo, assim, da 

operação, a dimensão do corpo – pulsional – que, ao operar em uma dinâmica “só-depois”, 

mantém sempre o desencontro descrito por Freud acima entre o objeto imaginado e o 

“reencontrado”.  

Lacan coloca que (1998d, p. 373): 

 

Que nos diz Freud ali, de fato? Ele nos desvenda um fenômeno estruturante de 

qualquer revelação da verdade no diálogo. Existe a dificuldade fundamental que o 

sujeito encontra naquilo que tem a dizer; a mais comum é a que Freud demonstrou 

no recalque, ou seja, essa espécie de discordância entre o significado e o significante 

que é determinada por toda censura de origem social  

 

Nesse sentido, temos, justamente, o que Freud tenta nos apresentar quando diz 

que o recalque permanece em sua essência. Assim, por conta da intromissão do outro e da 

cultura, o corpo pulsional resiste a toda tentativa de ser simbolizado por completo. O que resta 

disso é a discordância fundamental entre as palavras no laço social. 

É dessa importante questão que vêm consequentes finas afirmações clínicas de 

Lacan como a de que “[...] a elaboração do sonho só lhe interessa na medida em que se realiza 

no próprio relato, isto é, que o sonho só tem valor para ele como vetor de fala [...]” (1998d, p. 

379) e “[...] o inconsciente é o discurso do Outro” (p. 381). Estes aforismas indicam duas 

importantes consequências da questão aqui trabalhada. Primeiramente, que a fala só pode 
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existir enquanto movimento de representação, já que a representação, por excelência, não 

existe, pois, em processo secundário, é excluída do corpo pulsional como impossível de 

transpor toda a excitação em consciência. Em segundo, que é justamente a interveniência do 

Outro, do “próximo”, como diria Freud, que funda a possibilidade da estranheza do corpo 

como pulsão jamais satisfeita, posto que só pode ser colocada em ato, já, em uma 

temporalidade diferenciada em relação a uma simples dimensão de causa e efeito. A pulsão 

opera, de antemão, recriando seu objeto. Por isso, só podemos assumir, de um ponto de vista 

mítico, que ele jamais foi e nem poderá ser encontrado. O “objeto” ou os “objetos reais”, os 

quais o teste de realidade enfrenta, operam, sim, como trauma, gerando a possibilidade da 

representação justamente por eles serem irrepresentáveis. 

Adiante, o próprio Jean Hyppolite comenta que “[...] ele [Freud] levanta o 

problema da denegação na medida em que esta poderia ser a própria origem da inteligência” 

(LACAN, 1998b, p. 894). O filósofo retoma, com cuidado, as afirmações de Freud nesse 

preciso texto. Eles as parafraseia, dizendo que: “A denegação é uma Aufhebung [suspensão, 

no português] do recalque, mas nem por isso é uma aceitação do recalcado” e “aqui, o 

intelectual separa-se do afetivo” (p. 895). Finalmente, indica que: 

 

[...] ele não mostra como o intelectual se separa do afetivo, mas como ele mesmo, o 

intelectual, é essa espécie de suspensão do conteúdo para a qual não seria 

inconveniente, numa linguagem meio bárbara, o termo sublimação. Talvez o que 

nasce aí seja o pensamento enquanto tal. (p. 895) 

 

Em seguida, ele faz a importante lembrança de que Freud está “[...] sempre 

miticamente falando” (p. 896). E acrescenta a mesma crítica feita por Lacan e Freud de que se 

o psicanalista busca fazer com que o paciente aceite o recalcado, o analista incorrerá, então, 

no erro de fazer o que Hypollite chama de “[...] negação da negação”. (p. 897) O que o 

filósofo quer dizer com isso é que a denegação de Freud não é apenas uma operação 

intelectual, mas, sim, a própria origem da possibilidade intelectual e, esta, mítica por 

excelência. Tendo em vista, com isso, que ela faz um corte permanente entre significado e 

significante, incorrendo em que somente no a posteriori se faça a possibilidade de 

significação intelectual na comunicação. Se pudéssemos assumir que a própria negação 

poderia ser negada, seria excluído daí o próprio corpo como fator de operação central da 

experiência. Este sempre interferindo na temporalidade psíquica, provocando um contínuo 

desencontro entre a atividade de representar e o que se imagina estar sendo representado.  
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Com isso, Jean Hyppolite faz uma crítica a uma determinada corrente da 

psicologia, assim como aos analistas, ao apontar para este elemento que é muito mais “[...] da 

ordem da história e do mito [...]” (p. 897) do que de apenas uma atividade de aceitação 

intelectual, que, no final das contas, seria impossível por conta do próprio corpo, pulsional e 

artificial, por excelência. 

Ele conclui essa ideia dizendo que (LACAN, 1998b, p. 897): 

 

A forma primária de relação a que psicologicamente chamamos afetiva situa-se, ela 

mesma, no campo distintivo da condição humana, e, se engendra a inteligência, é 

porque já comporta de saída uma historicidade fundamental; não existe o afetivo 

puro de um lado, inteiramente engajado no real, e o intelectual puro de outro, que 

dele se desvencilharia para retomá-lo.      
 

O autor está alertando, aqui, para algo que está no cerne do texto freudiano sobre a 

operação psíquica da negativa. Se a inteligência é possível de ser engendrada é porque, desde 

o início há outro tipo de temporalidade em questão. Se o intelectual estivesse de um lado 

tentando tocar o afetivo, que está de um outro, como poderíamos conceber a própria fala 

como mecanismo de engendramento de significado apenas à nível retroativo? No que 

concerne às pulsões, só podemos considerar o acesso às mesmas, ou mesmo, à própria 

dimensão do afeto, pela via do mito, da inferência, a partir da possibilidade da significação 

das palavras. Tendo em vista que elas só e sempre fazem sentido apenas a partir de um tempo 

após sua emissão, fazendo, inclusive, com que muitas vezes o efeito seja de que procuremos 

saber o que veio antes ou o que virá depois de tais palavras, o que testemunha, justamente, a 

operação da negação como inegável. E, como fonte de uma eterna separação entre 

pensamento e corpo a nível intelectual, ainda que a nível da experiência, os mesmos ressoem 

juntos na temporalidade do só depois.  

Isso leva Jean Hyppolite (LACAN, 1998b, p. 902) a concluir que: 

 

O reconhecimento do inconsciente, pelo lado do eu, mostra que o eu é sempre 

desconhecimento; mesmo no conhecimento, sempre encontramos do lado do eu, 

numa fórmula negativa, a marca da possibilidade de deter o inconsciente, ao mesmo 

tempo recusando-o. 
 

Seguindo adiante, na resposta que Jacques Lacan (1998d, p. 384, grifo nosso) faz 

ao comentário do filósofo Jean Hyppolite, temos sua conclusão de que: 

 

O sr. Hyppolite, por sua análise, fez-nos transpor a espécie de desfiladeiro, marcado 

pela diferença de nível no sujeito, da criação simbólica da negação em relação à 

Behajung. Essa criação do símbolo, ressaltou ele, deve ser concebida como um 
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momento mítico, mais do que como um momento genético. Pois não podemos 

sequer relacioná-la com a constituição do objeto, uma vez que ela concerne a uma 

relação do sujeito com o ser, e não do sujeito com o mundo.  

 

Mítico no sentido de que só podemos tomá-la como objeto de discussão ou 

mesmo como parte da “constituição” do sujeito, ao passo que retomamos essa conjuntura de 

trás para frente em uma retroação, em que é só a partir do que a linguagem e a experiência 

apresentam agora que podemos conceber que em um momento passado – mítico – houve a 

criação do símbolo. 

Sobre isso, Lacan (1998d, p. 385, grifo nosso), ao falar de sua leitura sobre o que 

é o afetivo – o corpo, o pulsional – em Freud, esclarece que: 

 

O afetivo, nesse texto de Freud, é concebido como aquilo que, de uma simbolização 

primordial, conserva seus efeitos até mesmo na estruturação discursiva. Essa 

estruturação, dita ainda intelectual, é própria para traduzir sob a forma de 

desconhecimento o que essa primeira simbolização deve à morte. 

 

Com isso, o efeito do esquecimento do afeto como móvel da atividade do pensar, 

ou seja, do imaginar, do representar (Vorstellung), pode ser visto na cadeia discursiva, na 

medida em que se funda uma espécie de efeito de desconhecimento em relação ao que causa a 

própria cadeira. Por conta disso, Hyppolite insiste que a denegação freudiana é um momento 

que podemos conceber apenas pela via do mito, posto que a mesma se estabelece provocando 

mesmo o desconhecimento do que a causou, e este desconhecimento só pode ser 

testemunhado por nós numa temporalidade só-depois (Nachträglichkeit). 

Com isso, Lacan (1998d, p. 385, grifo nosso) aponta, também, que: 

 

Somos assim levados a uma espécie de interseção do simbólico e do real, que 

podemos dizer imediata, na medida em que ela opera sem intermediário imaginário, 

mas que se mediatiza, ainda que precisamente sob uma forma que se renega, pelo 

que foi excluído no primeiro tempo da simbolização. 

 

Desse modo, temos aqui que o mediador principal desse processo constitutivo do 

sujeito da criação do símbolo, ou mesmo, da possibilidade de simbolizar, é o que é mesmo 

excluído da operação, ao mesmo tempo em que a cria, provocando esse efeito de “renegação”, 

ou, em outras palavras, de desconhecimento do que causa o motor da fala. O corpo pulsional, 

nesta sua função de apenas em um segundo tempo apresentar a indicação de uma exclusão de 

um fator em um primeiro tempo já perdido, portanto, mítico, é o que funda o humano que 

ecoa através desse desconhecimento e produz o novo apenas pela via da retroação disso que 

está, fundamentalmente, apartado do pensamento. 
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É por isso que Jacques André, em seu artigo “O acontecimento e a temporalidade: 

o après-coup [só-depois, no português] no tratamento”, vai trazer claros exemplos clínicos 

para demonstrar que a posição ética, bem como, metodológica, da Psicanálise – tendo em 

vista que o corpo é pulsional, jamais foi instintual – é a da consideração do corpo e da 

experiência como trauma fundamental por si. Para a leitura psicanalítica da estrutura humana, 

o trauma não é um acontecimento externo ou localizado em um tempo congelado no passado 

que deve ser, de algum modo, resolvido, ou mesmo, ressignificado. O trauma é o que causa 

mesmo a historicidade do sujeito no que transmite, para ele, o momento mítico da criação da 

cadeia simbólica. Momento este que, no tempo mesmo de sua transmissão, exclui-se da 

cadeia como necessidade estrutural – pulsional – provocando, com sua intransmissibilidade, 

uma impossibilidade mesma de retorno do humano ao instintual e às leis naturais. Esse 

movimento tensiona e, de algum modo, “condena” o sujeito a criar sua história no momento 

mesmo em que a conta, de forma que não existem momentos reais e verdadeiros no passado 

ou no futuro, apenas no agora da palavra da consciência, que deixa atrás de si, 

necessariamente, seu resto de experiência impossível de simbolizar, o inconsciente. 

É nesse sentido que esse autor (ANDRÉ, 2008, p. 139) diz que o tratamento só 

poderia começar, por exemplo, “[...] quando a análise tiver inventado um passado”. E que 

“[...] é justamente a fecundidade do momento traumático que a ‘técnica’ da primeira 

entrevista busca às cegas”. A análise buscaria, com a escuta do inconsciente, que o corpo e a 

fala deixem ressoar o trauma e, assim, que o sujeito possa, ao contar sua história, inventar sua 

própria cronologia. Porém sempre com o efeito de perda de alguma informação próprio ao 

“só-depois” da criação do símbolo na simbolização primordial. 

André (2008), também, em seu texto, relembra-nos os problemas de tradução do 

termo “só-depois” – Nachträglichkeit, no alemão – de Freud, colocando em voga que as 

escolhas por termos como “deffered action” para traduzi-lo interferiram na transmissão da 

Psicanálise – como de costume. Ele aponta, também, para a importância desse termo pelo fato 

de estar presente por toda a obra freudiana, assim como por ter sido uma palavra “criada” por 

Freud, em um movimento de “substantivação” da palavra Nachträglich, modificação essa que 

não seria muito utilizada no alemão, sendo um ato freudiano. (HANNS, 1996) 

André (2008, p. 140) coloca essa diferenciação da seguinte forma: 

 

A deffered action de Strachey respeita o senso comum, a ideia de um tempo que 

escoa e cujo movimento segue o sentido da flecha, avançando do passado para o 

presente. Quando a Nachträglichkeit põe o tempo de cabeça para baixo, ela 

condensa em um paradoxo dois movimentos que a lógica exclui: a simultaneidade, a 
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solidariedade, a confusão de um passado – presente e de um presente – passado. O 

efeito de après-coup ignora a contradição. 

 

É por isso que a análise “inventa” o passado. Pois só na medida em que se atualiza 

no presente é que este pode ser retomado pela consciência. Em termos metapsicológicos, é 

somente na tentativa de identidade de percepção e em sua consequente, e necessária, falha de 

encontro entre o objeto imaginado e existente que se funda a palavra e o tempo como restos 

dessa impossível operação.   

É neste sentido que defendemos, aqui, um corte e um ato efetuados por Freud em 

sua operação de colocar a pulsão como própria da temporalidade humana e da transmissão da 

linguagem entre os sujeitos. Considerando que, sem essa leitura, com o auxílio da 

temporalidade Nachträglichkeit, não teríamos como conceber, de um ponto de vista ético, o 

que é próprio do humano e o porquê, por exemplo, seu corpo se diferencia dos animais e não 

obedece às leis da natureza.  

 

3.3 O corte epistemológico e ético 

 

Agora, adentraremos mais diretamente a algumas consequências que acreditamos, 

em nossa leitura, serem fundamentais para os debates hoje enfrentados por diversos âmbitos 

do conhecimento – Filosofia, Literatura e História – em torno das questões que envolvem a 

história, o tempo e a memória, desembocando, principalmente, no problema que gira em torno 

da representação. Quais consequências o corpo psíquico, já, desde antes atravessado pela 

pulsão, engendram nessas concepções e na possibilidade ou não de representar? 

 Sendo dependente do agenciamento a uma “representação psíquica” para que 

possamos localizá-la, vemos que há uma ruptura com o conceito de instinto (Instink, no 

alemão), na pulsão (Trieb, no alemão) – desde o começo, desde um tempo mítico, como já 

abordamos, brevemente, no tópico anterior – aquele se referindo apenas a uma dimensão das 

satisfações das necessidades que comporta o corporal, não considerando o engendramento da 

propriedade psíquica. Ademais, considerando também o ponto de vista etimológico, segundo 

Hanns (2004, p. 138), importante tradutor de Freud, “[...] o termo (Trieb) resulta da fusão de 

duas palavras do médio-alemão, ‘o que impele’, trip, e ‘o que é impelido’, trift”. 

Continuando, ele também diz que:  

 

Trieb pode designar um pólo impelente ou um pólo atrator; pode situar-se como algo 

externo ou interno e, ainda, manifestar-se como aquilo que quer se externalizar ou 

como aquilo que quer se internalizar; também pode ter a conotação de algo 
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agradável e atraente ou de algo desagradável, e pode pertencer à esfera da 

necessidade fisiológica ou da necessidade psíquica (desejo).  
 

 A manutenção da antítese interna ao próprio conceito lhe confere uma vastidão 

que pode contribuir com nossa investigação sobre a acepção psicanalítica da temporalidade e 

sobre as consequências desta para o modo como a Psicanálise estabelece as relações entre 

corpo e representação psíquica. 

Voltando-nos agora para o conceito de pulsão e o que deste conceito carrega um 

estatuto de originalidade, segundo esta leitura que fazemos dele, Néstor Braunstein (2007, p. 

167-68) enumera alguns pontos importantes, a partir da obra de Freud, sobre características 

próprias da operacionalidade deste conceito e que a demarcam em relação a outros saberes, 

dentre os quais os que se voltam, por exemplo, para a sexualidade humana, inclusive. Ele diz 

que: 

 
Iniciando por Freud, assinalamos, além disso: a) suas já citadas ideias sobre a 

homossexualidade, totalmente contrárias a qualquer heteronormatividade; b) a 

afirmação da perversão polimorfa como berço da subjetividade que subjaz em todos 

os seres humanos ao longo de toda sua vida; c) a noção de que todas as pulsões são 

parciais e aspiram uma satisfação que não encontram e que impele sempre adiante 

na busca de novas metas; d) a superação de toda perspectiva biológica ou 
biologizante para entender a sexualidade humana; e) a afirmação do caráter 

transgressivo da pulsão que não se ajusta com as metas do princípio do prazer, mas 

que as prejudicam num percurso que leva o sujeito “além”; f) a tese de que essa 

pulsão de morte é a essência da pulsão que sempre está mais ou menos ligada às 

pulsões de vida; g) o caráter repetitivo da insistência pulsional; e h) a (condenação) 

de toda possibilidade de complementaridade através de uma genitalidade alcançada 

(sempre alvo dos sarcasmos de Lacan); enfim, tudo na teoria de Freud conspira 

contra uma leitura normativa. (grifo do autor) 

 

Para além de um trabalho teórico abrangente e profundo em torno do conceito de 

“gozo”, Braunstein faz esse resgate da pulsão freudiana com o objetivo também de demarcar a 

importância do lugar da pulsão de morte em Freud, paralelo ao lugar do gozo em Lacan. Um 

de seus objetivos nessa enumeração de características-chave da pulsão – principalmente, sua 

imprescindibilidade em ser, em última instância, de morte – é demarcar seu lugar de corte em 

relação a outras perspectivas sobre a sexualidade, como a foucaultiana, por exemplo. Ele diz 

que há um “[...] silêncio sobre a pulsão de morte [...]” (BRAUNSTEIN, 2007, p. 167) em 

perspectivas sobre a sexualidade como a teoria queer (p. 168) e a do dispositivo da 

sexualidade como “[...] mecanismo de biopoder [...]”, de Foucault. (p. 171) Segundo o autor, 

essas perspectivas ou produzem uma “externalização” na discussão dos dispositivos da 

sexualidade, e/ou não consideram o movimento de criação – sexual, por excelência – em meio 

a uma dimensão fundamental de falta e não-sentido.  
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É neste nível de problematização que a Psicanálise estabelece interlocuções 

importantes com outros campos, alinhando-se a concepções historiográficas, sociológicas e 

filosóficas que interrogam as noções de temporalidade e memória, considerando, no cerne 

desta, a função do esquecimento e da perda. Assim, o lugar do esquecimento, na consideração 

de um saber sobre a transmissão, ganha um lugar privilegiado. Esse modo de operar produz 

um deslocamento na concepção de memória e, logo, de representação em sua relação com a 

noção de verdade, no contexto do século XX. (FOUCAULT, 1999) 

Com Foucault, temos que, no pensamento antropológico moderno, o modo de 

tratar o conhecimento e, principalmente, a questão do que origina o próprio conhecimento 

para o homem se dá com a seguinte característica central: 

 

A origem é então o que está em via de voltar, a repetição para a qual tende o 

pensamento, o retorno do que sempre já começou, a proximidade de uma luz que 
desde sempre brilhou [...] a origem se perfila através do tempo; mas desta feita é um 

recuo no futuro, a injunção que o pensamento recebe e se faz a si mesmo de avançar, 

passo a passo, em direção ao que não cessou de torná-lo possível. (1999, p. 459) 

 

Nesse sentido, como poderíamos pensar em que medida a Psicanálise se aproxima 

e se diferencia dessa concepção do conhecimento presente a partir da modernidade que, de 

algum modo, faz uma separação com as concepções epistemológicas clássicas?  

Segundo Zïzek, por exemplo, Jacques Lacan, é:  

 

Resolutamente antipós-moderno, contrário a qualquer concepção de ciência como 
apenas mais uma história que contamos para nós mesmos sobre nós mesmos, uma 

narrativa cuja aparente supremacia sobre outras – míticas, artísticas – é fundada 

unicamente no “regime de verdade”. (ZIZEK, 2010, p. 81) 

 

Há um objeto (mesmo que pela via de sua ausência) que ultrapassaria “[...] a teia 

de aranha do imaginário [...]” e a “[...] muralha da linguagem” (ZIZEK, 2010, p. 82). Há algo 

que engendra, do ponto de vista do próprio “real”, a direção mesma do humano à criação de 

um objeto. Posto que há algo – o corpo pulsional – que se relaciona e produz uma transmissão 

e a historicidade. Algo entre o simbólico e o real que se exclui da operação no momento 

mesmo em que a cria. Nesse sentido, não teria como pensarmos a Psicanálise como corolária 

dessa leitura de que a realidade é somente uma “construção imaginária” e não há nada que do 

ponto de vista da estrutura e dos limites do corporal que a demarquem de algum modo. Ou 

mesmo corolária dessa outra que coloca os mecanismos de repressão somente como externos 

e frutos de uma determinada época histórica. É por isso que Freud (2007a), ao descrever o 

mecanismo da criação do símbolo através da denegação, coloca que o que é essencial do 

recalque é “interno” e imutável, posto que afetivo por excelência e que, por não passar pela 
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via da representação, é o que causa mesmo o movimento da cadeira simbólica em representar 

infinitamente isso que dela se exclui e ela mesma não pode apreender.  

 A partir desta consideração, então, perguntamo-nos acerca da possibilidade de 

pensarmos, duplamente, a origem como fundamentalmente obscura e inacessível, mas, ao 

mesmo tempo, a dimensão de simbolização e construção infinita da(s) história(s) humana(s). 

Como a temporalidade da pulsão, especificamente, pode, de algum modo, contribuir para essa 

investigação? De que modo podemos nos interrogar acerca do problema da experiência sem 

recair em um abismo da origem ou, por outro lado, em uma pluralidade infinita de apreensões 

fantasísticas do objeto como se a “solução” estivesse apenas em uma variabilidade de 

ressignificações sem freio? Nos perguntamos, também, que tipo de consequências éticas e 

políticas haveria em cada uma dessas concepções e qual seria a importância para a própria 

história a possível dissolução desta oposição quase que cerrada. 

Podemos nos perguntar, ainda, que contribuições e consequências conseguimos 

tirar dessa leitura que fazemos tomando a pulsão – em seu entrelaçamento necessário com o 

conceito de inconsciente e frisando a importância da demarcação da sua dimensão de pulsão 

de morte – como um possível importante indicador de novidades para essa discussão? No que 

discutimos acerca do estatuto deste objeto – da pulsão – para a Psicanálise e suas possíveis 

consequências para esta discussão, recolhemos que sua temporalidade se circunscreve em um 

campo em que a Psicanálise não toma o que é da ordem do afetivo e do corporal como 

obscuros e impossíveis de saber, mas, ao mesmo tempo, ela demarca essa dimensão como só 

possível de acessar através do mito, assim como toda “verdade” humana, apenas por uma vida 

de “semi-dizer”, como nos ensina Lacan. (1992, p. 34). Esse mito, porém, carregando20 uma 

estrutura a ser transmitida, assim como os mitos através dos tempos, que ao mesmo tempo em 

que ganham novos elementos, carregam eles também algo do mesmo que se repete por 

gerações. Isso indica que a criação humana e a artificialização que a pulsão engendra não é 

por si só totalmente aleatória. Dessa forma, acreditamos que essa delimitação seja importante 

para compreendermos um determinado posicionamento que a Psicanálise aponta em relação à 

transmissão histórica e da história. 

Ainda sobre essa discussão, segundo Michel de Certeau (2016), localiza-se uma 

linha de grandes áreas do conhecimento que estabelecem algum tipo de relação com a 

historiografia e que advogam pela posse de um “[...] real isento e limpo de ficção”. (p. 45-47) 

                                                             

20 Carregando aqui remete à etimologia da palavra Nachträglichkeit que como indicam Jacques André (2008) 

e Luiz Hanns (1996), uma das traduções possíveis dela seria algo no sentido “carregar algo do passado para o 

presente”. 



73 
 

Para ele, esse tipo de atitude científica, ao “[...] partir da ambição de dizer o real [...]”, parte 

também, portanto, “[...] da impossibilidade de assumir sua perda”. (p. 48) Ele denuncia que 

esse “centro obscuro” produzido pela historiografia dita clássica “esquece-se” de que os 

mesmos aparatos científicos utilizados para dizer e “medir” o real também são eles mesmos 

“mitológicos” na medida em que são criações e referências humanas, logo, artificiais, para se 

posicionar diante do saber e do conhecimento. “A representação disfarça a práxis que a 

organiza”. (p. 49) Ele conclui essa tese dizendo que “[...] ao vislumbrar a relação do discurso 

com quem o produz [...] é possível considerar a historiografia como uma mistura de ciência e 

ficção, ou como um lugar em que se reintroduz o tempo”. (p.48, grifo nosso) Nesse ínterim, 

discutiremos, aqui, as consequências de prescindir de um saber que considere a sua dimensão 

de limite em relação ao real. Defendemos, aqui, a pulsão – os “[...] seres míticos, 

simultaneamente mal definidos e sublimes [...]” de Freud (1991g, p. 88) – como uma criação 

freudiana importante para dar voz a outro tipo de saber, que é histórico e historicizante, e que, 

como diz Certeau, pode, de algum modo, “[...] reintroduzir o tempo”. 

A construção do conceito de pulsão, desse modo, possui uma temporalidade 

própria, que está em constante movimento na obra freudiana. Seus tempos de construções 

podem desvelar algo de particular em seu modo de conceber o próprio tempo para o sujeito 

habitante da cultura.  

Freud (2004c), no início do seu artigo metapsicológico sobre as pulsões, considera 

que, apesar do edifício da ciência se construir em torno de conceitos fechados, ele aponta para 

a imprescindibilidade de “[...] ideias abstratas” (p. 145), considerando que, para que haja 

“relações significativas” “com o material empírico”, é necessário “certo grau de indefinição” 

nos conceitos, simultaneamente. Posto que há um sujeito do conhecimento e sua fantasia e, 

logo, a possibilidade, também, de criação e movimentação envolvidas nesse modo de leitura 

do que seria um fazer científico. Ele conclui essa consideração dizendo que:  

 

O progresso do conhecimento não suporta que tais definições sejam rígidas, e como 

ilustra de modo admirável o exemplo da física, mesmo os ‘conceitos básicos’ que já 

foram fixados em definições também sofrem uma constante modificação de 

conteúdo. (p.145)  

 

A pulsão, como já foi dito, com sua forma “mítica”, dentro desta concepção de 

ciência, está no epicentro, então, desse modo de considerar o conhecimento que pressupõe ao 

mesmo tempo a possibilidade de uma causalidade científica e, por outro lado, uma 
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interpretação histórica, dentro de um mesmo método21. (Assoun, 1983) Produzindo uma 

terceira opção, assim, de algum modo, em meio à grande querela dentro do grande campo da 

psicologia naquele momento histórico – querela esta que produziu a própria psicologia como 

“filha de seu tempo” e que ao mesmo tempo resiste até hoje em discussão dentro da própria 

psicologia, talvez poderíamos até arriscar dizer que esta característica é o que faz a própria 

psicologia enquanto tal – em que, para alguns autores, ou haveria uma psicologia restrita à 

propriedade interpretativa ou mesmo à filosofia. Para outros, haveria uma psicologia 

experimental ou estritamente “científica” que, como tal, não deveria considerar nenhum dado 

“filosófico” ou apenas “histórico” 22. (CANGUILHEM, 1979)  

Acerca da problemática ética do tratamento do que é humano a partir de um viés 

naturalizante, pela via apenas do que é instintual, temos o lembrete, também, de Braunstein 

(2007, p. 134): 

 
O modelo da fome, do instinto, serve justamente para obturar as respostas com sua 

pretensa facilidade... Uma vez que se evidenciou a separação entre a sexualidade e a 

função reprodutora e, mais adiante, que a sexualidade não podia ser entendida 
segundo a racionalidade biológica do princípio do prazer, mas a partir do gozo 

implicado em seu exercício, surgiu o problema de definir esse gozo em termos... 

daquilo que... é subjetivável por “cada um” no (des) encontro sexual.     
 

A partir de que entendemos o humano atravessado pela pulsão, sabemos que ele, 

ao invés de cumprir com qualquer tipo de história pré-determinada para sua sexualidade, 

como muitas espécies de animais, por exemplo, é o que surge de singular. É no fenômeno da 

sexualidade de cada um que se é possível de apontar para o que há de humano ali, por 

excelência. É nesse sentido que a sexualidade transversalizada pela pulsão, de um ponto de 

vista ético, não poderia “concordar” com qualquer leitura do sujeito que o denomine apenas a 

partir de classificações biologizantes, por exemplo. 

Não só atravessadas pela biologia, registram-se muitas leituras do humano que são 

perpassadas por saberes pré-digeridos e ideológicos que, ao invés de apontarem para a 

dimensão de abertura que a linguagem proporciona – e a singularidade decorrente disto – 

                                                             

21  Consultar capítulo “O fundamento monista” e mais especificamente a parte sobre “A recusa da 

querela dos métodos”, no livro “Introdução à Epistemologia Freudiana (1983)”, de Paul-Laurent Assoun. 

Este autor explica de que modo Freud se posicionou diante da necessidade de escolher uma posição em meio 

à dicotomia “Ciências da Natureza” e “Ciências do Espírito”. Assoun aponta que Freud “inventou” uma 

posição terceira ao propor a possibilidade de uma “causalidade semiótica”. (p.50) 
22  Consultar artigo de G. Canguilhem, “O que é psicologia”, onde ele discorre com mais profundidade 

e precisão a filiação da psicologia a estas duas tradições do conhecimento e como de diferentes modos na sua 

história essa dualidade que a movimenta se atualizou seja ao modo de uma resistência, seja ao modo de um 

avanço teórico, ou mesmo dos dois modos, concomitantemente. 
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apontam para seu fechamento, pois classificam e registram o discurso apenas como fechado 

ou já enunciado, e não em vias de ser enunciado, o que produziria o novo, a enunciação. 

Essa asserção nos lembra que há um problema central acerca da compreensão da 

dimensão de objeto, que só pode ser apreendido pela via de uma “desnaturalização”, ou 

mesmo, de uma perda fundamental. Posto que diversos posicionamentos teóricos defendem, 

sim, a desnaturalização do objeto, mas, com isto, muitas vezes o recolocam em voga para 

negá-lo. A leitura que fazemos, aqui, do objeto, indica que ele estaria completamente excluído 

da operação. O que torna esta discussão, como bem registra Braunstein, um “[...] problema 

insolúvel para o saber quando se confronta com o gozo que, por essência, é irredutível à 

palavra e se confunde com todo o acontecer do corpo do qual nada se pode dizer” (2007, p. 

134).  

Logo, trata-se de um paradoxo que, por ter essa característica mesma de produtor 

de um impossível, é o que possibilita e é estruturante da própria linguagem. 
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4 TRANSMISSÃO E SUJEITO COLETIVO 

 

4.1 Mito e historicização 

 

Temos aqui, então, o mito. Como exemplo de tal, o caso do trabalho de construção 

freudiana do conceito de pulsão como uma ferramenta epistemológica, ética, mas também 

fundamental, do ponto de vista de uma possibilidade de construção teórica lógica possível, 

como portando a propriedade de dar testemunho destes restos, que implicam a própria 

instauração da temporalidade no que seria uma tentativa de dizer algo acerca da origem, na 

cultura. (LACAN, 1992)  

Ana Vicentini (2004), em sua revisão histórica do que é o mito na cultura, diz que 

há uma característica fundamental deste que é “[...] a oposição do mito à verdade, ao 

conhecimento científico, à episteme” (p. 8). Ela esclarece que essa oposição dicotômica não é 

privilégio da atualidade. Historicamente, contudo, desde o surgimento do mito, juntamente 

com a filosofia, havia uma rejeição dessas “[...] fábulas (mýthoi, em grego) [...]” em prol do 

“[...] discurso racional, filosófico e, portanto, mais verdadeiro”. (p. 8) 

A autora (2004, p. 8) diz que:  

  

Nessa construção, o mýthos dos poetas é investido de características como falso 

(psêudos), ruim ou nocivo (kakós), em oposição à desejável verdade (alethê). Em 

face desses atributos e, justamente, com o intuito de corrigi-los, se erguerá o 

discurso filosófico. 

 

Até hoje, podemos observar um elemento recorrente no discurso dos sujeitos na 

cultura, que é essa tentativa de busca de uma verdade segura e, de algum modo, real, em 

detrimento da mentira. Isso se repete em vários fenômenos, falas no senso comum, 

experimentações científicas etc. 

Sobre isso, Jean Pierre Vernant (2002, p. 9-10), também demarca que, no passado, 

na Grécia, “A religião e a mitologia da Grécia clássica arraigam-se muito diretamente”. Sendo 

assim, ele explica que, com uma virada cultural que ocorreu na mesma, o mito, assim como a 

própria religião, ganhou um determinado lugar na cultura, influenciando diretamente o 

pensamento Ocidental. 

O autor diz que: 
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A derrocada do sistema micênico ultrapassa largamente, em suas consequências, o 

domínio da história política e social. Ela repercute no próprio homem grego; 

modifica seu universo espiritual, transforma algumas de suas atitudes psicológicas. 

O desaparecimento do Rei pôde desde então preparar, ao termo do longo, do 

sombrio período de isolamento e de reconsideração dos fatos que se chama Idade 

Média grega, uma dupla e solidária inovação: a instituição da Cidade, o nascimento 

de um pensamento racional. (VERNANT, 2002, p. 10) 
 

Ele defende, então, que, com isso: 

 

A Grécia se reconhece numa certa forma de vida social, num tipo de reflexão que 

definem a seus próprios olhos sua originalidade, sua superioridade sobre o mundo 

bárbaro: no lugar do Rei cuja onipotência se exerce sem controle, sem limite, no 

recesso de seu palácio, a vida política grega pretende ser o objeto de um debate 

público, em plena luz do sol, na Ágora, da parte de cidadãos definidos como iguais e 

de quem o Estado é a questão comum; no lugar das antigas cosmogonias associadas 

a rituais reais e a mitos de soberania, um pensamento novo procura estabelecer a 

ordem do mundo em relações de simetria, de equilíbrio, de igualdade entre os 

diversos elementos que compõem o cosmos. (VERNANT, 2002, p. 11) 

 

Nesse momento, então, com a “[...] laicização do pensamento político [...]” e “[...] 

o advento da filosofia [...]” (VERNANT, 2002, p. 11), há toda uma mutação no pensamento 

que dá origem ao universo racional do Ocidente que estabelece que o mito, que estaria, neste 

momento, em paralelo com as cosmogonias religiosas, seja relegado à faculdade de mentira e 

de oposição à verdade, que seria o pensamento racional filosófico.  

Como filhos dessa tradição, o Ocidente carrega a herança de haver relegado o 

mito e a religião como saberes sobre a origem, e a ciência e a filosofia, como outros tipos de 

saberes acerca da origem, igualmente, como uma simples oposição dicotômica final que 

pendula entre a verdade última e a falsidade limitada da mentira. 

O que Azevedo (2004) denota com clareza é que, por alguma razão, essa 

dicotomia entre verdade ou mentira da qual o mito e a ciência é uma das faces na cultura foi e 

é questionada pelo trabalho com o saber na Psicanálise. Ela explica que: 

 

Diferentemente dessa oposição dicotômica, presente tanto na filosofia clássica 

quanto no senso comum de hoje, a psicanálise, desde seus primórdios, sempre 

trabalhou no sentido de pôr tal oposição em questão... o mito figura como uma fonte 

ímpar de reflexão e inspiração para Sigmund Freud elaborar suas teorias acerca do 

funcionamento psíquico. (AZEVEDO, 2004, p. 8, grifo nosso) 

 

É neste caminho que apontamos, aqui, a importância da localização do mito na 

teoria metapsicológica do funcionamento do aparelho psíquico, assim como nos perguntamos 

a função deste emprego e de que modo essa forma de trabalhar com os dados da experiência 
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tem particularidades que implicam um modo específico de acepção do sujeito e da cultura, 

assim como da transmissão.  

Adiante, discutiremos mais alguns aspectos dessa importante virada no 

pensamento grego, que operou diversas consequências culturais para o pensamento racional 

no que este se coloca como oposto e/ou superior ao mito, valendo-nos, também, da subversão 

que Freud faz em seu texto “Totem e Tabu” (1991i) acerca da progressão e transmissão 

científica não serem um encaminhamento, necessariamente, apenas do menos para o mais de 

conhecimento, mas, também, uma desinflação deste, ao mesmo tempo. É importante, a partir 

dessa observação freudiana, considerarmos no que a cultura e as épocas se modificam e as 

revoluções acontecem; pensarmos de que modo as épocas posteriores “carregam” 

(Nachträglichkeit) e incluem as épocas anteriores; e se essas últimas apontam para a 

possibilidade da vinda de um futuro.  Ou seja, desse ponto de vista, as épocas históricas não 

se excluiriam ou se oporiam de forma linear e congelada, mantendo a história registrada de 

uma só forma para sempre, como algumas concepções da historiografia clássica propõem. 

Contudo a temporalidade Nachträglichkeit freudiana nos possibilita pensar uma mudança 

história sem nenhum tipo de operação excludente, contraditória ou de uma verdade final, 

como a lógica clássica ocidental (aristotélica) e o paradigma matemático euclidiano fechado 

apontaram, por exemplo. (POMMIER, 1992)  

É por isso que lembramos que, talvez, não por acaso, a Psicanálise surgiu 

justamente no início do século em que, ao mesmo tempo, diversos paradigmas científicos 

estavam no auge de sua canonização, mas também diversas novas formas de lógica científica 

e física, como a teoria da relatividade de Einstein, surgiam também. Parece-nos que 

paralelamente à estruturação de uma ideia de verdade e progresso últimos surge, 

concomitante, sua outra face subversiva na cultura. Ideia esta defendida por Freud em seu 

texto “Mal-estar na cultura”. (1992b) 

Temos, com isso, uma importante problemática a discutir em torno do “mito” da 

verdade última filosófica e/ou científica, que nasce nessa virada para uma Idade Média grega, 

mas que se enraíza na cultura ocidental como um todo, com a ideia de que a superação da 

religião e do mito seriam equivalentes à superioridade à barbárie (VERNANT, 2002). Paola 

Mieli (2013), sobre isso, explica que este é também não só fruto de um momento histórico e 

de uma virada cultural humana específicos, mas algo estrutural do próprio surgimento do 

pensamento em ser de qualidade messiânica de que pode prometer um futuro e uma satisfação 

almejada. 

Retornando a Freud, sobre a origem do pensamento, ela detalha que: 
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O pensamento é feito de atos de investimento de traços mnêmicos, atos que são 
desprovidos de qualidade. Para que esta seja alcançada, os processos de pensamento 

devem se religar a resíduos verbais, o que, segundo a hipótese de Freud, caracteriza 

a passagem do processo primário para o processo secundário. A separação funcional 

entre a representação de palavra e a representação de coisa reitera a constatação de 

que os processos psíquicos têm qualidade (inclusive afetiva) devido à conjunção 

com as palavras, e que as relações entre os traços mnêmicos são apreensíveis 

unicamente nos resíduos verbais. O pensamento se articula na linguagem. (MIELI, 

2013, p. 129) 

 

A dependência do pensamento, então, ao processo afetivo e aos resíduos sonoros 

para que possa existir, demonstra, então, que o pensamento é a causa de experiências de 

satisfação registradas corporalmente pelo que Freud denomina, metapsicologicamente, de 

“traços mnêmicos” ou “perceptivos”. Para Mieli (2013), a consequência disso é justamente a 

característica do pensamento racional se construir em cima de algo que poderia ser 

considerado seu oposto ou o que ele mesmo “jura” negar, o desejo pela repetição de uma 

satisfação no futuro. Além de gerar o próprio desejo, ele é testemunho, também, da 

temporalidade cíclica repetitiva que o sujeito e a cultura experimentam, caracterizada, sempre, 

pela busca pela satisfação afetiva.  

Sobre isso, mais uma vez relembrando a metapsicologia freudiana, ela explana 

que: 

 

‘Toda atividade complexa do pensamento, que se desenvolve da imagem mnêmica à 

produção da identidade de percepção através do mundo exterior é tão somente uma 

via indireta, tornada necessária pela experiência, para que se alcance a satisfação 

do desejo’ (Freud, 1901:571). Sendo o desejo o motor do aparelho, será a distância 

entre a satisfação pulsional demandada e aquela obtida o que guiará a sua 
articulação; por sua vez, a inextinguibilidade das tentativas de encontrar ‘a 

identidade de percepção’ será o seu impulso, como Freud mostrou detalhadamente 

em 1921, com a introdução de um além do principio de prazer e sua reflexão sobre a 

função do juízo. Sexualidade e pensamento se sustentam graças ao fracasso 

introduzido pela diferença entre o gozo ambicionado e o gozo realizável, um e outro 

fatos de desejo, libidinais, faces da mesma moeda de um movimento tanto 

conservador quanto inovador. Evidencia-se assim o caráter messiânico do 

pensamento, sua concordância com a tensão sexual, com a promessa de uma 

satisfação adequada. (MIELI, 2013, p. 129, grifos da autora) 

 

Desta feita, temos, então, o pensamento como  resposta ao problema da repetição 

da experiência de satisfação corporal através das infindáveis tentativas de incorrer em 

identidade de percepção, que, como já abordamos aqui, são, de antemão, sempre falhas, tendo 

em vista que a realidade jamais se iguala ao registro mnêmico. Por conseguinte, o pensamento 

e o sujeito surgem como restos dessa operação. 
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Dando continuidade às nossas questões em torno do mito, Erik Porge (1994) 

localiza, ainda, outra problemática inerente à estrutura humana, que consiste na dificuldade 

que temos em destacar o individual e o coletivo, ou mesmo, matematicamente falando, contar 

o que seria a unidade de um sujeito em detrimento dos números que comporiam o coletivo. 

Para ele, isso desponta em um paradoxo e não é uma questão simples de ser resolvida. Ele 

relaciona, também, essa “[...] dificuldade de contagem [...]” (p. 8) à inerência do inconsciente 

na possibilidade de emergência do sujeito, ou seja, o inconsciente estaria diretamente 

relacionado ao fato da composição do individual e o social no humano possuírem uma 

determinada particularidade em sua dimensão de junção e separação. Ele relembra o que 

“Lacan chamou de ‘intromistura’ dos sujeitos, a saber, o caráter impossível de se fixar do 

sujeito assumindo o pensamento do inconsciente”. (p.8)  

Em outras palavras, nessa dificuldade fundamental do sujeito em se contar, o autor 

indica que o que resta dessa tentativa de transmissão do sujeito e, logo, do inconsciente, 

inerente a esse processo, é uma espécie de fórmula ou produção de linguagem “acéfala”. Ela 

contém o sujeito e, ao mesmo tempo, não o contém, posto que se trata de uma gama de 

identificações. Com isso, faz com que o sujeito surja decomposto em vários níveis, mas, ao 

mesmo tempo, lançando o efeito que faz com que pareça que suma ele mesmo, que produziu 

tal elemento que transmite algo de uma verdade. Temos, aqui, o apontamento de que a difícil 

questão do individual e do social engendra um caminho que acreditamos ser possível de 

tratarmos através da dimensão do mito. Já que este comporta uma transmissão que muitas 

vezes carrega o porte “acéfalo” – de não ter sido emitido por um sujeito – mas, 

concomitantemente, na cultura, apontar para uma verdade dos sujeitos, ou seja, da 

coletividade, como indica Erik Porge (1994) no decorrer do seu trabalho. 

Podemos observar que os mitos carregam o caráter de fora e dentro da história, 

concomitantemente. O mito sempre se coloca, do ponto de vista da historicidade, como se não 

tivesse datação histórica linear certa – como incontáveis conhecidos exemplos que temos 

(Édipo Rei, Antígona...). Ao mesmo tempo, contudo, temos vários outros exemplos na cultura 

de como, diversas vezes, ele se transmite por gerações. Sem contar nas releituras que são, o 

tempo todo, feitas de histórias mitológicas e de seus possíveis acontecimentos na atualidade; 

ou mesmo, simplesmente de outras formas, ou a partir de outras leituras (diversos livros e 

filmes que estão sendo produzidos, atualmente, com o intuito de localizar mitos como o de 

Perseu ou Percy Jackson; ou o das Sereias, A Sereia ou O Silêncio das Sereias, como se 

fossem passíveis de acontecer hoje, ainda que contendo, também, determinados elementos do 

seu acontecimento no passado).  
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Considerando que para pensarmos acerca da história e do tempo só se poderia, de 

um ponto de vista lógico, estar fora deles mesmos, como indica Porge no que ele aponta para 

esta “verdade acéfala” que se produz a partir da tentativa de transmissão de um sujeito através 

da linguagem, Lacan diz que o mito se compõe por um “semi-dizer” e, portanto, que essa 

verdade transmitida pelo discurso do sujeito, ou mesmo pelo mito, – levando em conta que, na 

Psicanálise, não haveria uma oposição fundamental entre os dois – “[...] nunca se pode dizê-la 

a não ser pela metade”. (LACAN, 1992, p. 34)  

Desejamos abordar, também, um pouco do avanço de Jacques Lacan, que consiste 

em apontar para a possibilidade de que algo seja dito sobre isso que está estritamente perdido, 

para que, assim, a transmissão não caia numa dimensão de ética de impossível ao nível de 

uma obscuridade, misticismo ou de um estatuto de inefável (DIDIER-WEILL, 2006; 

LACAN, 2003), apesar de que algo fundamental deste modo de apreender o objeto na 

transmissão aponte também para uma contínua impossibilidade de dizê-lo.  

Continuando, ainda sobre o mito, apesar dessa noção ser utilizada pela Psicanálise 

– mas, mais especificamente por Lacan – a partir dos desenvolvimentos e contribuições do 

estruturalismo de Lévi-Strauss (1985), Lacan (1992, p. 43) esclarece, sobre isso, sua posição 

diante da noção de qualquer tentativa de fechar uma estrutura: “[...] encontramos um elemento 

de impossibilidade. Eis o que está propriamente na base, na raiz do que é de fato uma 

estrutura. E é isto, na estrutura, o que nos interessa no nível da experiência analítica”.  Ou 

seja, está em jogo a falha da estrutura em se fechar e em se transmitir completamente o que 

dela se perde. Ao mesmo tempo, algo disso se transmite, assim como nos exemplos que 

trouxemos rapidamente sobre as releituras produzidas dos mitos que são transmitidos por 

gerações e gerações. Vale ressaltar que esse esclarecimento de Lacan vem no momento em 

que este está propondo “[...] a formalização do discurso”. (LACAN, 1992, p. 43) Ele constata 

que há este elemento de impossibilidade, que se configura como motor da própria produção 

do discurso, ou mesmo de uma estrutura possível de ser formulada, fechada, transmitida, 

teorizada. 

Vale lembrar que quando Lacan formula a “[...] escritura daquilo que se chama 

discurso [...]” (PORGE, 1994, p. 13), ele estava justamente preocupado com esse problema 

central do sujeito e o outro, ou seja, a questão da coletividade e da cultura, assim como da 

função da linguagem na imbricação disso. A pergunta que, talvez, de algum modo, atravessa 

essa tentativa de trabalho seria: o que ocorre ali a nível de transmissão e o que acontece com 

as dimensões do saber e da verdade nesse processo? Erik Porge (1994) parafraseia Lacan 

dizendo que “[...] o discurso, diz ele, ‘são as relações que nos mantêm, a todos e a cada um, 
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com pessoas que não são forçosamente aquelas que estão ali, no nível de um certo número de 

captações que necessitam uma certa ordem na articulação significante”. (p. 13) Continuando, 

ele demarca que “[...] se trata de relações entre pessoas e não sujeitos; o efeito sujeito é o 

único em cada discurso, para cada discurso só há um S/ escrito”. (p. 13) 

 Sendo assim, efeito de sujeito, no discurso, só há um, fazendo da dimensão de 

sujeito algo que ocorre entre pessoas, mas não necessariamente em uma composição ou 

unidade substancial que produza uma validação de verdade ou realidade. Porge (1994) 

localiza que Lacan chamou, até certo momento de sua obra, essa problemática de 

“intersubjetividade”. Entretanto houveram deslocamentos e mudanças. Esse conceito não 

resolveria o problema da emergência do sujeito ou da transmissão da estrutura do discurso na 

cultura em relação ao que sempre se produz como impossível de se transmitir entre os 

indivíduos, relacionado ao efeito de sujeito que será sempre único, emergente e momentâneo, 

vinculado ao movimento de abertura e fechamento do inconsciente em meio à produção 

discursiva (POMMIER, 1989, 1992).  

Nesse aspecto, para Yerushalmi (1992), um dos pontos que existem de centrais no 

movimento freudiano de escrita do texto acerca do mito de O Homem Moisés, por exemplo, 

outro caso freudiano de trabalho com o mito de nosso interesse aqui, seria a ênfase no detalhe 

histórico de que “[...] o monoteísmo não é de origem judaica, mas uma descoberta egípcia”. 

(p. 24) Ou seja, a localização no interior de uma história, mitológica ou não, de acordo com a 

cultura, de outras possibilidades ou outras leituras internas a ela mesma, sendo o inconsciente 

essa ferramenta de abertura de palavras, ao invés de apontar para um fechamento ou síntese, 

somente. (FREUD, 2006b; 1919 [1918]/1992)  

O que Yerushalmi (1992) e Douek (2003) indicam como próprio do modo de 

Freud trabalhar com a história seria a indicação por ele de que há, também, uma tendência ao 

esquecimento dessas outras possíveis leituras e/ou interpretações de uma produção discursiva. 

Através da ferramenta do mito e da reconstrução analítica usada, igualmente, no trabalho 

clínico (FREUD, 1991a), Freud advoga por uma perspectiva que trata a história como passível 

de sempre vir a se fazer, vir a se historicizar. Ou seja, ele trata a construção, a releitura, a 

produção do novo, como uma possibilidade ética. O mito ocupa aí, então, algo fundamental, 

já que, para ele, é possível fazer uma recriação ou uma releitura de uma história considerada 

como estando no passado. Uma das movimentações do mito seria, justamente, a possibilidade 

de apontar para a dimensão de atemporalidade intrínseca ao próprio tempo cronológico 

(FREUD, 2006b; PORGE, 1994), efeito este do inconsciente e que a consciência insiste em, 
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de algum modo, “maquiar”, posto que ela se “funda”, segundo Freud (2007a), por um 

movimento de negatividade, por excelência (LACAN, 1998d). 

Desde a “Interpretação dos Sonhos” (1991d), Freud localiza a lembrança como 

passível de provocar uma mudança no aparelho psíquico, independente da mudança ser 

interna ou externa ou se localizar no passado ou no futuro. Uma nova percepção produziria 

sempre uma nova ação motora. (FREUD, 1991d, 2004b) Ainda que existam alguns 

deslocamentos em relação a essa tese durante sua obra, estruturalmente ela permanece a 

mesma, posto que o inconsciente seria, justamente, o que demarca essa descontinuidade entre 

experiência e percepção da experiência, como o autor bem demonstra em seu texto “Uma nota 

sobre o ‘Bloco Mágico’” (2007c). Essa concepção de aparelho psíquico tem a consequência 

de apontar para a experiência como indestrutível e sempre passível de produzir novos 

elementos no embate entre consciência e inconsciente, pois este é fundado justamente na 

impossibilidade de assimilar a experiência completamente. Por isso, a ferramenta do mito – já 

que a experiência se coloca sempre como indestrutível ou inacessível – se torna necessária 

para levar um possível conhecimento teórico desses processos adiante sem que haja propostas 

de que eles sejam completamente esgotados como fonte de saber relacionada aos dados da 

experiência. Uma percepção não pode ser sentida e, ao mesmo tempo, lembrada. É nesse 

abismo fundamental que é possível a emergência do sujeito, posto que este surge na tentativa 

de dar conta desse processo. 

O historiador Yerushalmi (1992, p. 24) explica que, no exemplo de “O O Homem 

Moisés de Freud”, o trabalho de Freud girou em torno da produção mítica num determinado 

momento histórico de O Homem Moisés que:  

 

[...] era um sacerdote ou nobre egípcio, e não hebreu, e um ardoroso monoteísta. A 
fim de salvar a religião de Aton da extinção, ele se pôs, à frente de uma tribo 

semítica oprimida que então vivia no Egito, libertou-a da servidão e criou uma nova 

nação. Deu-lhe uma forma ainda mais espiritualizada, desprovida de imagens, da 

religião monoteísta e, a fim de pôr à parte, introduziu o costume egípcio da 

circuncisão. Mas a rude massa de antigos escravos não podia suportar as severas 

exigências da nova fé. Em uma revolta da multidão, Moisés foi morto e a lembrança 

do assassinato reprimida. 

 

Em um segundo passo, Yerushalmi (1992, p. 25), ainda, refinadamente, localiza, 

compartilhando a leitura lacaniana desse fenômeno no Seminário 7 (LACAN, 1956-60/2008), 

que “Yahweh daí em diante foi dotado com as características universais e espirituais do deus 

de Moisés, embora a lembrança do assassinato de Moisés permanecesse reprimida entre os 

judeus, reemergindo apenas em uma forma muito disfarçada com a ascensão do cristianismo”. 
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Yerushalmi relembra, também, assim como Betty Fuks (2000, 2007), a diferença – 

ética – no método de análise da história na psicanálise, quando diz que “[...] uma avaliação 

correta de O Homem Moisés e o Monoteísmo exige não apenas uma suspensão inicial da 

descrença psicanalítica, mas a capacidade de entrar provisoriamente, embora com empatia, 

em estruturas de pensamento e modos de discurso tão estranhos”. (YERUSHALMI, 1992, p. 

25) 

O autor finaliza sua apresentação da leitura da produção freudiana acerca de O 

Homem Moisés indicando este como um trabalho a partir da lógica de Totem e Tabu. 

Primeiramente, ele afirma, por exemplo, que a “A essência do judaísmo é sua ênfase na 

sexualidade primitiva [...]” (YERUSHALMI, 1992, p. 25), posto que considerável parte dos 

mandamentos da Lei de Moisés giram em torno de instruções acerca do afastamento da 

sexualidade dita pagã. Ele conclui que isso “[...] nem será percebido como um insulto 

particular a quem esteja familiarizado com seu Totem e Tabu, onde não apenas a religião mas 

toda a civilização humana está enraizada em um assassinato pré-histórico de que o assassinato 

de Moisés é, em nível inconsciente, uma repetição”. (YERUSHALMI, 1992, p. 25) 

Temos, então, uma possibilidade de esclarecimento de aspectos importantes 

acerca da transmissão, mas, especificamente, do mito do pai totêmico, quando entendemos 

que, a partir de um aparato ficcional, Freud formula o salto civilizatório implicado na 

instauração da impossibilidade de acesso a um objeto (1991i). Esse mito freudiano carrega, 

exatamente, essa possibilidade lógica, por apontar para algo estrutural na história dos sujeitos, 

mas que, ao mesmo tempo, não se circunscreve numa linearidade histórica, indicando um 

momento primitivo de anterioridade, esquecido, mas que, ao mesmo tempo, engendra a 

própria cultura. Isso se configura como o que Freud nomeou, então, de “pré-história” ou 

“herança arcaica”, quando tentou delinear um saber sobre de que se trata, então, no “trauma” 

– e sua relação de indestrutividade em relação à experiência – e suas consequências em 

relação à constituição da “memória”. Acreditamos que podemos depreender, daí, alguns 

elementos acerca de um saber sobre a transmissão.  

Em “Totem e Tabu” (1991i), primeiramente, Freud indica que as lendas, mitos e 

tradições que ele via examinar se colocam em linha de continuidade com o pensamento 

contemporâneo, utilizando, então, essas ferramentas como modo de destruir uma perspectiva 

que seria criada em torno de um preconceito com o passado ou mesmo em torno de uma 

hierarquia da história ou do que seria o progresso científico e cultural. Ele diz que “[...] temos 

percebido de maneira direta ou mediante a tradição contida nas sagas, mitos e contos 
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tradicionais, que vestígios de sua [do homem da pré-história] mentalidade perduram em 

nossos próprios usos e costumes”. (FREUD, 1991i, p. 11) 23 

Fuks também engendra essa mesma leitura do movimento freudiano com a 

ferramenta do mito acerca do tabu e do totemismo nos dizendo que:  

 

[...] de uma maneira geral, Freud rompeu com a avaliação negativa da razão sobre o 

mito ao designá-lo como uma narrativa, de alto valor social e individual, cuja 

função é expressar uma verdade sobre as origens e a arquitetura do espírito 

humano... Observa-se que esta narrativa mítica [mito da horda primitiva e 

assassinato do pai] obedece ao espírito moderno das Luzes – fazer avançar a ciência, 

encontrar o novo e adquirir maior controle sobre o obscurantismo – sem perder a 

reverência por um modelo antigo de expressão do pensamento. Mesmo tendo sido 

nutrido pela Ilustração do século XIX, Freud traz a ficção para dentro da ciência, 
deixando o mundo perplexo diante de tanta ousadia. (FUKS, 2007, p. 21-23, grifo 

nosso) 

 

Partindo dessa leitura, lembramos que Freud também diz que “[...] a ciência livre 

de pressupostos não pode permanecer uma estranha para o espírito do novo judaísmo”. 

(FREUD, 1991i, p. 10)24 Ele, segundo Fuks (2007), coloca em voga paradoxos acerca da 

cultura de um novo modo, como, por exemplo, o da civilização e o da sexualidade, o da 

religião e o da ciência, dentre outros. Através do mito, Freud pôde construir outra direção 

ética na construção da teoria psicanalítica. 

Ainda em “Totem e Tabu” (1912-12/1992), Freud contextualiza que o totem, em 

sua pesquisa acerca das diversas tribos e tradições diferentes entre as quais se debruçou, 

aparece como um elemento relacionado à transmissão hereditária, seja ela “[...] por linha 

materna ou paterna”. (p. 12) Como também se relaciona com a dimensão das “[...]obrigações 

sociais”. (p. 12, grifo nosso) 25 

O autor também explica que esse processo de vinculação social ao totem consistia 

em que “[...] membros do mesmo totem não podem ter relações sexuais entre si, ou seja, 

também não podem se casar. É a instituição da exogamia, ligada ao totem”. (p. 13-14, grifos 

do autor) 26 O ponto que quero destacar aqui é o de que Freud aponta para que essas “[...] 

                                                             

23  Tradução livre da passagem: “hemos recibido de manera directa o mediante la tradición contenida en 

sagas, mitos y cuentos tradicionales, y a los relictos que de su modo de pensar perduran en nuestros propios usos 

y costumbres”. 
24  Tradução livre da passagem: “la ciencia sin prejuicios no puede permanecer fuera del espíritu del nuevo 

judaísmo”. 
25  Tradução livre da passagem: “El tótem se hereda en línea materna o paterna. a pertenencia al totem es 

la base de todas las obligaciones sociales”. 
26  Tradução livre da passagem: “miembros del mismo tótem no entren en vínculos sexuales recíprocos, 

vale decir, no tengan permitido casarse entre sí. Es la exogamia, conectada con el totem”. 
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limitações ao casamento se revelaram necessárias” e que é “[...] clara a importância de tal 

proibição”. (p. 14, grifos nossos) 27 

Percebemos, aqui, um elemento similar ao que localizamos no ponto anterior 

desse texto acerca da metapsicologia, o lugar de um ponto de falta e/ou frustração como 

necessário para o advento do sujeito cultural. O totem de Freud é o elemento civilizatório que, 

ao mesmo tempo, indica a proibição sexual, por exemplo, e, concomitantemente, a direção da 

sexualidade. Com isso, é um elemento crucial para a formação da cultura, pois congrega o 

sagrado e o impuro, dois pilares centrais da construção cultural. 

Sobre isso, Freud (1991i, p. 33) aponta que: 

  
Acerca do duplo sentido do tabu... Nos primórdios do tabu ainda não há uma divisão 

entre sagrado e impuro (grifo do autor) [...] É apropriado o termo “tabu”, pois 

sublinha um traço que, afinal, sempre permanecerá comum ao sagrado e ao impuro: 

o temor de seu contato. (grifo nosso) 

 

Indicamos, aqui, esse importante elemento que nos parece estar no centro do mito 

da origem. Algo da ordem do contato, do sexual mesmo, da experiência de corpo como 

nuclear para pensarmos o advento da civilização em suas faces de, ao mesmo tempo, 

erotização e repressão [recalque]. Sobre isso, Betty Fuks situa um dos modos como aparece o 

paradoxo construído por Freud no seu modo particular de defender e fazer a leitura de como 

ocorre a constituição da cultura. Logo, indicamos que há aqui também uma interpretação ética 

de Freud ao anunciar que a cultura é construída em cima de um paradoxo. Portanto, os mitos 

seriam uma das saídas possíveis de transmiti-la, mas, ao mesmo tempo, manter sua 

movimentação sui generis.  

A autora diz que: 

  

É necessário apontar algo surpreendente e paradoxal: a cultura erotiza a criança para, 

em seguida, frustrá-la com uma série de necessárias interdições educativas cujo 

objetivo é diminuir a força das pulsões sexuais e, mais tarde, impor repressões à 

realização das pulsões eróticas e agressivas. (FUKS, 2007, p. 13) 

 

É nesse paradoxo interno do mito da origem e da historicização da cultura que 

Fuks coloca, como um dos centros da formação civilizatória, a sexualidade, a experiência 

corporal – contato – ou melhor, a pulsão. Seja o vetor de repressão ou de estimulação, de 

algum modo, a humanidade se movimenta neste paradoxo de “[...] ambiguidade” (FREUD, 

1991i; FUKS, 2007). Vemos o caso do elemento pulsional como de grande importância nessa 

pesquisa para pensarmos, assim, sobre a transmissão e a constituição da cultura. 

                                                             

27  Tradução livre da passagem: “resultaron necesarias unas limitaciones a los casamentos”. E 

“aclarémonos el significado de esta prohibición”. 
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Ainda acerca deste ficcionamento produzido no mito do “Totem e Tabu” 

(FREUD, 1991i), coloca-se em questão a acepção de que foi em torno do esquecimento do 

crime com o pai totêmico que se gerou todo um discurso, um saber e uma cultura em torno 

deste pai, mas sem que se fale diretamente do acontecido, posto que este se coloca numa 

exterioridade causal. Portanto, assim como na clínica se pode formular um dito sobre o 

recalcado apenas a partir de seus derivados, na cultura se pode possibilitar um saber sobre o 

que a causou apenas pela transmissão a posteriori de traços a partir do que os causa. A pulsão, 

nesse contexto, dá destino às primeiras memórias de satisfação corporal que se fundam como 

tal, ou seja, como traços mnêmicos capazes de serem lembrados a partir do momento em que 

há uma perda desses traços ou mesmo pequenas diferenciações, produzindo-se contrastes 

entre eles. (FREUD, 2006b). É na possibilidade temporal de retorno que se estabelece toda a 

mobilização em torno disto que insiste em retornar, pois, fundamentalmente, não simbolizado. 

Isso que guiará, no que tange aos seus respectivos embates e relações, a questão da 

transmissão da cultura e a possibilidade de continuidade histórica desta.  

Essa produção simbólica – de um objeto inacessível (na forma de uma frustração 

ou de uma proibição necessárias) – está primordialmente relacionada à fundação da lei e do 

laço social. A busca por outros objetos, que nunca serão aquele que primeiramente foi 

estabelecido, lógica e psiquicamente, como proibido, é o que situa a necessidade do acordo 

civilizatório. Temos, daí, a mudança de meta da pulsão e a decorrente formação de 

investimentos fraternos. É exatamente nesse salto que nos movemos a pensar a pulsão, em sua 

forma diferenciada de tratamento da dimensão objetal, como central para refletir sobre a 

transmissão da cultura. Vemos isso exemplificado na reconstrução histórica do tabu do incesto 

e o decorrente movimento exogâmico que expande as linhas de alcance civilizatórias na 

pesquisa freudiana das primeiras sociedades. (FREUD, 1991i) 

Em “O Homem Moisés e o Monoteísmo” (FREUD, 1991f), o modo do mito 

operar com o enigma da formação da cultura também é construído de uma maneira particular: 

“[...] sob qual forma persiste a tradição eficiente da existência dos povos, questão que não se 

coloca para o indivíduo, em quem ela se resolve pela existência no inconsciente dos traços 

mnêmicos do passado” (p. 90). Pommier (1989, p. 107) diz, ainda, parafraseando Freud, que 

“[...] a lembrança passa na herança arcaica quando o acontecimento é importante ou quando 

se repete muito frequentemente ou quando é ao mesmo tempo importante e freqüente”. Ou 

seja, temos, aqui, a possibilidade de trabalhar a dimensão da experiência (a saber, a ação 

motora no texto freudiano) em sua propriedade de engendramento do pensamento no que 

tange, no mesmo, à linguagem e à memória. 
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Acerca desses temas, ensejamos agora seguir adiante, trabalhando alguns 

elementos do que constitui o laço social para continuarmos nesse caminho de pensar o que 

estaria no núcleo da experiência como faltosa, inclusive nesses modos de utilização do 

formato do mito em sua transmissão. 

 

4.2 Recalque orgânico, discurso e laço social 

  

Acerca desta, podemos retomar que o sujeito está lançado, ao nascer, a uma 

dimensão de desamparo primordial (FREUD, 1992c), ou seja, há uma “[...] longa dependência 

dos humanos de seus pais e o complexo de Édipo [...]” (ASSOUN, 1999, p. 56), decorrente 

disto. Nesse sentido, o complexo de Édipo compõe uma célula fundamental para a formação 

da cultura. Desse modo, um sujeito não poderia se tornar ser falante a não ser a partir desse 

amálgama simbólico com o Outro. O laço social é, então, decorrente da sexualidade 

estritamente pulsional que, por se pautar em um objeto de estatuto radicalmente perdido desde 

o recalcamento da espécie, a saber, o recalque orgânico (JORGE, 2013), permite um 

deslocamento infinito em direção a outros seres falantes, produzindo o que temos como 

civilização. 

Jorge (2013), o psicanalista descreve o distanciamento entre os órgãos sexuais e o 

olfato como um ponto nodal. Visto que, ao passo que os mamíferos realizam sua sexualidade 

em função de estímulos olfativos e em uma dimensão cíclica e pré-determinada, quando da 

perda da estimulação pelo odor que era apenas sazonal, o humano se tornou passível de 

estimulação sexual o tempo todo, posto que com a bipedia, o fator visual se tornou 

preponderante no que concerne à relação sexual com o objeto. É daqui que vem o argumento 

freudiano de que a dimensão pulsional, em detrimento da instintiva, não se restringe à 

reprodução, mas, sim, inventa uma singularidade no que é da ordem sexual. Todo o corpo 

pode estar em jogo agora. 

Marco Antônio (2013) hipotetiza, inclusive, que a dimensão pulsional tem sua 

origem, exatamente, nesse tempo do recalque orgânico. A perda do olfato no advento da 

bipedia e a posterior, então, predominância da visão, como ativadores desse outro modo de 

sexualidade. Ele deixa isso mais claro quando diz que:  

 
Com a adoção da postura ereta, não teria sido apenas o erotismo anal o que 

sucumbiu ao recalque, mas toda a sexualidade, levando que ela fosse 

inevitavelmente acompanhada pela repugnância e pela incompleta satisfação. A 

ontogênese repete a filogênese: o que ocorreu com a espécie como um todo se repete 

em cada indivíduo (p. 147). 
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O autor diz também que “A excitação sexual contínua acarretou a necessidade da 

presença do objeto sexual ininterruptamente, elemento que estaria na base do advento da 

‘família’ humana, a qual, por sua vez, é a célula inicial da ‘cultura’ humana” (p. 147). 

A pulsão, ao deformar o modo prioritário da sexualidade relacionada à 

reprodução, criou, também, a possibilidade do laço social, pois é a partir da negação da 

dimensão afetiva ou corporal que o psíquico responde, buscando criar laço e linguagem.  

Outro tema importante que atravessa a questão da formação da cultura é o da 

ambivalência de sentimentos. A própria necessidade lógica estrutural da morte do pai, 

apresentada em “Totem e Tabu” (1912-12/1991), também o é para a transmissão da cultura. 

Algo do impossível é transmitido para o sujeito em torno deste pai. Isso reside na própria 

oposição de sentimentos advinda de sua morte. Como Lacan (2008b, p. 41) diz: “O Pai, o 

Nome-do-Pai, sustenta a estrutura do desejo com a da lei – mas a herança do pai é aquilo que 

nos designa Kierkegaard, é seu pecado [...] é de uma profunda dubitação desse pai ideal 

demais que se trata a todo instante.” O avanço histórico e a transmissão são produzidos, 

assim, a partir dessa morte, não necessariamente física, mas a psíquica, que permite a 

conquista da palavra. Esse impossível do pai transmitido ao sujeito a advir gira em torno 

dessa dívida paterna sobre a qual essa estrutura “pré-subjetiva” está a estabelecer toda sua 

história, porém sem se dar conta disso, apenas no “só-depois”. Essa constituição do 

impossível é estruturalmente necessária, pois é esse embate de “formação de compromisso” 

(FREUD, 1992f), em que duas correntes de afeto opostas irão residir igualmente no sujeito, 

que permite que ele se mantenha tanto na cultura, amando, como também possibilita um 

destino para sua agressividade e ódio inconscientes, como Freud nos ensina que os indivíduos 

precisam fazer para habitar na cultura. 

A característica da ambivalência na estrutura humana nos ensina que a cultura 

repousa também em algo que é transmitido sem que se saiba muito bem disso, pela via, 

justamente, do que é da ordem do inconsciente. Não teríamos como prescindir deste para 

compreender sobre o enigma da transmissão. Para Lacan (2008b, p. 30, grifo do autor), é 

“Nessa hiância que alguma coisa acontece [...] cicatriz, como diz Freud – não cicatriz da 

neurose, mas do inconsciente [...] e o que é que ele acha no buraco, na fenda, na hiância 

característica da causa? Algo que é da ordem do não-realizado”. O inconsciente é o que nos 

ensina que algo no humano ainda está por se historicizar. Ainda com Lacan (2008b, p.38, 

grifo do autor): “É sensível, ao nível mesmo da definição de inconsciente [...] Ora se o desejo 



90 
 

não faz mais do que veicular para um futuro sempre curto e limitado, o que ele sustenta de 

uma imagem do passado, Freud o diz no entanto indestrutível”.   

 Exatamente, uma das conclusões freudianas acerca dos possíveis resultados e 

saídas deste embate sempre presente na humanidade, esta cicatriz, que é engendrada por esta 

fenda, é em relação ao que “[...] nos proporcionaria algum entendimento sobre o feito de que 

em uma ascensão cultural tenha que ser justamente a vida sexual a vítima da repressão” 

(1992a, p. 193). E não é exatamente isso que é mantido pela via da ambivalência na cultura? 

Que nos mantenhamos nela mesma, mas que ao mesmo tempo, algo da sexualidade, ou seja, 

do pulsional e do que é, estritamente, rechaçado pela cultura, permaneça?    

Acreditamos ser importante situarmos a discussão lacaniana, presente no 

“Seminário 17” (1992), acerca do discurso como uma das chaves para pensarmos a 

transmissão estrutural do que é da ordem do cultural. De início, vale situar a época em que 

esse Seminário foi proferido por Jacques Lacan: entre os anos de 1969-70, pouco tempo 

depois em que, do ponto de vista político, uma série de movimentações sociais ocorriam a 

nível mundial. Especificamente, o movimento de maio de 68, em que a cultura jovem se 

posicionava por uma espécie de “renovação de valores”, temas estes que envolviam: a 

liberação sexual, a guerra do Vietnã, ampliação dos direitos civis, crescimento das lutas 

feministas etc. Discursos estes em grande parte mobilizados pela classe estudantil. 

(ARRUDA, PILETTI, 2007)  

Tendo em vista que esse discurso era produzido como uma resposta a uma 

modalidade de discurso que era localizada como proveniente de um status quo da época, 

restou desta operação uma pergunta sobre a própria produção discursiva, seu mecanismo e 

seus efeitos. 

Sendo assim, Lacan inicia seu seminário com um ato de questionamento acerca de 

seu próprio lugar de fala, quando da ocasião da mudança do local de realização de seus 

seminários exatamente no ano do seminário 17 para a Faculdade de Direito. (LACAN, 1992) 

Ao falar, agora, a partir desse lugar, ele já demonstra aí um tipo de movimentação que não 

aponta somente, no que tange ao discurso, para dimensão de conteúdo de um enunciado, mas 

também para o próprio modo de enunciação de um discurso e de que forma isso configura, 

também, uma gama de efeitos para se pensar em uma produção discursiva. Com isso, já se 

demarca um corte, uma diferença na concepção discursiva da Psicanálise em detrimento de 

outras concepções filosóficas e linguísticas em geral sobre o discurso e a linguagem. 
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Nesse sentido, Lacan (1992, p. 11) diz que deseja “[...] distinguir o que está em 

questão no discurso como uma estrutura necessária, que ultrapassa em muito a palavra, 

sempre mais ou menos ocasional [...] é um discurso sem palavras”. 

É importante, também, lembrarmos aqui a importância do indicativo para o título 

deste seminário ser “Psicanálise pelo avesso”. (p. 10) Um importante apontamento para 

compreendermos a crítica lacaniana é que a Psicanálise se funda, ela mesma, em algum nível, 

como um contraponto a qualquer discurso da ordem de uma mestria. Porém devemos carregar 

conosco também a consideração de Gérard Pommier (1989), quando este diz que todo 

discurso, ao ser proferido, já inventa, estruturalmente, o seu próprio mestre. Portanto, há 

diversas consequências e um importante debate a ser considerado aqui, posto que não seria 

possível prescindir completamente disto. Inclusive, aqui, podemos nos pôr a pensar, também, 

no que concerne às bases do que é a prática da psicanálise em detrimento de outras práticas e 

áreas de conhecimento na cultura. É de enorme importância ponderarmos a que tipo de 

consequências éticas e políticas essas diferenciações podem nos encaminhar. 

Adiante, Lacan (1992, p.11) diz que “[...] mediante o instrumento da linguagem 

instaura-se um certo número de relações estáveis, no interior das quais certamente pode 

inscrever-se algo bem mais amplo, que vai bem mais longe do que as enunciações efetivas”. 

Temos, aqui, a afirmação de uma consideração estrutural da linguagem, mas não apenas 

estruturalista, de modo lato, posto que a interrogação lacaniana se configura ao redor de uma 

ideia contrária à de que o saber um dia encontraria, supostamente, “[...] mesmo que seja de 

esperança no futuro, uma totalidade fechada [...]” (p. 29), ou seja, é de uma impossibilidade 

de fechamento dessa estrutura de que se trata, como já foi citado acima nesse texto. Algo faz 

frente a esse movimento de totalização que parece aparecer em, no geral, todas as formações 

discursivas. Acreditamos, aqui, que muito do nosso trabalho anterior, nessa escrita, em torno 

da pulsão e do inconsciente possui importantes elementos que podemos utilizar para pensar do 

que, de fato, isso se trata. 

Nesse movimento de retirar o estatuto de substância pura das palavras, Lacan 

reitera, também, a dimensão não-ontológica do sujeito, quando diz que a “[...] relação 

fundamental, aquela que defini como sendo a de um significante com um outro significante. 

Donde resulta a emergência disso que chamamos sujeito”. (p. 11) 

Essas considerações produzem um corte em relação às concepções que indicam 

que o discurso teria um conteúdo pleno, mensagens cheias, em que o que foi dito, o 

enunciado, teria tudo a dizer sobre quem enuncia. Como se este fosse um átomo ou uma 

mônada fechada. Ao considerar a impossibilidade de fechamento do saber e, logo, também, da 
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produção do discurso, abre-se espaço para a consideração psicanalítica, que é ética, de que é 

da movimentação das palavras (significantes) que, como consequência dessa operação, surge 

um sujeito.  

Para Lacan (2008b, p. 40, grifo nosso): 

 

O estatuto do inconsciente, que eu lhes indico tão frágil no plano ôntico, é ético [...] 

Se formulo que o estatuto do inconsciente é ético, e não ôntico, é precisamente 

porque o próprio Freud não adianta isto quando dá seu estatuto ao inconsciente... 

Isto nos impõe uma espécie de salto retroativo se queremos marcar aqui o essencial 

da posição de Freud no que toca ao que se passa no campo do inconsciente. 

 

Parafraseando, ainda, Lacan (2008b, p. 40), “[...] tudo está por se refazer”. Este 

algo que ainda está a surgir na dimensão das palavras, salvaguardado pelo inconsciente, é o 

que, de algum modo, possibilita que pensemos a transmissão da cultura através das 

emergências de sujeitos como algo histórico e a se historicizar, não como algo natural que já 

estaria posto de antemão, mas, sim, algo que se cria. O sujeito é uma invenção (POMMIER, 

1989). Essa é uma das características que denotam o estatuto ético do inconsciente. 

 Se o discurso é salvaguardado apenas a nível do que foi dito em detrimento do 

próprio movimento de enunciação, perder-se-ia aí a dimensão inventiva do sujeito em relação 

ao discurso e o que é singular nesse discurso. Então, há uma importante consequência política 

aqui quando pensamos, por exemplo, sobre posicionamentos políticos, importante questão da 

década de 60, como citado acima, porém, como um todo, importante questão ética para 

pensarmos o que é o sujeito, em sua dimensão de criação, bem como em seu estatuto lato. Já 

que considerar a mensagem proferida como plena de sentido, não só apagaria a possibilidade 

de consideração da singularidade de quem enuncia, como também apontaria para a 

probabilidade de fechamento do saber. Impossibilidade, trabalhada de um modo específico 

pela Psicanálise, porém desvelada já, de antemão, no interior da própria necessidade histórica 

– e epistemológica – de continuidade de produção de discursos e conhecimento (CERTEAU, 

2016). 

Nessa concepção diferenciada do sujeito e da linguagem, considera-se um furo no 

interior do saber como uma prerrogativa necessária para a transmissão do próprio saber. 

Disso, Lacan recolhe, dos céticos, o testemunho da experiência da impossibilidade da 

totalização do saber. (LACAN, 1992, p.29) Nisso, a categoria de “verdade”, para a 

Psicanálise, pode apenas ser considerada pela via de um “[...] semi-dizer [...]” (LACAN, 

1992, p.34), como já foi dito, que se constitui a partir da categoria de um saber não sabido que 

produz com que o sujeito fale do que não sabe. Porém, ao falar, o que surge é ele mesmo, o 
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sujeito, em emergência somente no tempo dessa operação de fala e em disjunção com esse 

saber não sabido que o produz. 

Ainda nesse seminário, ao continuar falando sobre os discursos, Lacan (1992, 

p.12-13) demonstra os elementos invariantes constituintes destes (S1, S2, S/ e a) e o modo de 

operação da composição do trajeto de enunciação dos tipos de discursos: “o quarto de giro”. 

Ao situar esses elementos, ele diz que “[...] nós sempre acentuamos que desse trajeto surge 

alguma coisa definida como uma perda”. (p.13) Ou seja, para que haja a transmissão da 

palavra e a enunciação do discurso é preciso que se considere, do ponto de vista lógico, o 

lugar da falta, da perda e, finalmente, do vazio.  

Em seguida, temos que: 

 

Não deixamos de designar o ponto de onde extraímos essa função de objeto perdido. 

É do discurso de Freud sobre o sentido específico da repetição no ser falante. De 
fato, não se trata, na repetição, de qualquer efeito de memória no sentido biológico. 

A repetição tem uma certa relação com aquilo que, desse saber, é o limite – e que se 

chama gozo. (LACAN, 1992, p. 13) 

 

Nessa passagem, ao fazer essa relação entre o objeto perdido e a repetição, Lacan 

aponta para uma dimensão da palavra que precisa comportar uma possibilidade de produção 

de memória e rememoração que não sejam, estritamente, biológicas ou naturais. A repetição, 

o movimento, produziriam, eles mesmos, no que há de limite a esse saber, no que ele não 

pode se totalizar. O “sentido específico da repetição no ser falante” comporta o espaço do 

sujeito, como o que faz resposta a essa impossibilidade de totalização do saber. O sujeito 

como inventor de sua própria fala e, logo, existindo como consequência dessa historicização, 

nesse sentido (POMMIER, 1989). Não a nível de um conhecimento consciente desta, mas 

exatamente por desconhecê-la que ele a produz. Isso é a repetição no que esta considera o que 

se chama “gozo”. A consideração de um furo no saber, presentificado, substancialmente, – se 

pudermos apontar para alguma – na posição de gozo do sujeito. 

Sobre isso, Lacan delineia que uma “[...] fórmula pela qual o saber é o gozo do 

Outro”. (1992, p. 13) Problema este que ele se volta para tentar transmitir a impossibilidade 

mesma de um sistema em se fechar, logo, referindo-se aí a toda uma gama de concepções 

filosóficas e/ou científicas que apostam nessa possibilidade de totalização do saber. Ele diz 

que esse problema se trata “[...] dos limites e de sair do sistema. Sair dele em virtude de quê? 

De uma sede de sentido, como se o sistema o necessitasse. O sistema não tem nenhuma 

necessidade”. (p. 14) A este respeito, Lacan (1992) explica que esse Outro não existe em 

última instância, mas que surge como campo por efeito da interveniência do significante. Ou 

seja, é importante demarcar aqui a diferença na concepção de saber para a Psicanálise, que 
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considera a necessidade lógica de um vazio para que a linguagem intervenha e funcione, logo, 

a impossibilidade de um saber total, posto que o campo do saber emerge deste embate com a 

falta. 

Em seguida, o seminário prossegue abordando a importância do lugar da Trieb 

(Pulsão) em relação ao que disso se traduziu e se tomou como da ordem do Instinto. Nessa 

discussão, interessa-me o que foi subversivo de um ponto de vista epistemológico e ético na 

concepção de pulsão, no que tange a esse outro modo de tratar a relação com o saber e a 

verdade, logo, o que disso pode dialogar com o tema da transmissão. 

Sobre isso, Lacan (1992, p. 14) fala que: “[...] a ideia de instinto é justamente a 

ideia de um saber – de um saber do qual não se é capaz de dizer o que quer dizer, mas que se 

presume, e não sem razão, que tenha como resultado que a vida subsista”. A relação com o 

saber que a palavra instinto engendra é a de uma verdade última, saber que se pressupõe tão 

total este que ao se referir a “tudo”, “não se é capaz de dizer o que quer dizer”, acaba se 

referindo a nada e trazendo uma obscuridade na relação com o saber que, inclusive, impediria 

o próprio conhecimento de prosseguir se constituindo. Esse é o obstáculo nessa espécie de 

esperança de fechamento do sistema e nesse modo de considerá-lo apenas por esta via de 

supor uma sede total de apenas sentido. Há consequências nesse tipo de formulação. De fato, 

não é por acaso que a Pulsão foi lida em diversos níveis pela via do instinto, posto que este 

não evidencia o que há de estritamente novo em relação à sexualidade humana. 

A estrutura do desejo e da sexualidade humana se caracteriza pela falta – radical – 

do objeto deste desejo e de um objeto natural da sexualidade. É isso que as estruturas de saber 

atravessadas pela esperança de totalidade buscam tamponar, o que há de estritamente humano, 

o lugar da singularidade e do sujeito. Prosseguindo com a fala de Lacan, no que ele tem a 

dizer sobre esse movimento de se presumir, “não sem razão”, que nesse tipo de concepção, 

nela se tenha como resultado que a vida subsista, ele segue afirmando que (1992, p. 14, grifo 

nosso):  

 

Em contrapartida, se damos um sentido ao que Freud enuncia do princípio do prazer 
como essencial ao funcionamento da vida, de ser aquele que mantém a tensão mais 

baixa, isto já não é dizer o que a sequência de seu discurso demonstra como sendo-

lhe imposto? Ou seja, a pulsão de morte.  

 

A pulsão de morte é a expressão mais radical do discurso freudiano acerca do que 

é da ordem do particular no sujeito, assim como o que faz um corte mais fundamental do 

ponto de vista epistemológico em relação a outras concepções do saber, que apostam pela 

suposta existência do objeto e do campo do Outro como substancializado. Desde seus “Três 
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Ensaios de Teoria Sexual” (1992f), ao apontar para essa dimensão essencial ao funcionamento 

da vida, relacionada ao que mantém, ou mesmo, leva à tensão mais baixa, Freud aponta para a 

importância da dimensão do “anseio” interna à própria satisfação. Ele indica que o próprio 

anseio pela satisfação interno à insatisfação já produz, de antemão, algum nível de satisfação. 

Como já trabalhamos no capítulo anterior desse texto, ele discute esse embate próprio do 

movimento do prazer e aponta, também, para a ambiguidade funcional etimológica da palavra 

“Lust” (prazer, no alemão) (FREUD, 1992f, p. 123), que já demonstra, de antemão, a função 

de manutenção da vida engendrada na busca pela tensão mais baixa a partir da insatisfação. 

Nesse sentido, a pulsão de morte, como esse indicativo do desejo pela tensão mais 

baixa no humano, presente desde o começo do discurso freudiano, seria o que, desde sempre, 

cria a vida, assim como o que a historiciza. Com “presente desde o começo”, queremos dizer 

que há algo dessa lógica e dessa ética que opera no trabalho de Freud com as palavras desde o 

momento em que ele é levado – também sem saber ao certo – a supor um sistema inconsciente 

que considera a possibilidade de historicização do indivíduo sempre numa dimensão de ainda 

a advir no futuro, pela via de uma fala sobre o que a linguagem, em sua função de nascedouro 

a partir da perda, institui como passado. Ainda que a conceituação da pulsão de morte, por 

excelência, só virá de fato a partir de 1920. 

Essa articulação entre a pulsão de morte e o que mantém a possibilidade da 

continuidade da vida é nodal, aqui, para compreendermos a função da consideração do vazio 

radical ao saber e ao sentido, para que, a partir disso, seja possível apreender a dimensão de 

criação da linguagem e do sujeito. Interessa-me, aqui, o que da pulsão de morte, em seu 

enlace lógico necessário com a dimensão do vazio, salvaguarda a historicidade e a criação da 

própria possibilidade de acepção de tempo. 

Essa relação do impossível com a produção de linguagem é bastante evidente na 

clínica. Ivan Corrêa (2011) traz várias imagens, inclusive dos casos freudianos, de como é um 

ponto na história do sujeito que é impossível de se realizar, ou seja, está fora da sua própria 

história – pois nunca vai chegar ou, nostalgicamente, nunca chegou – que é motor para que 

ele continue produzindo simbolização e uma espécie de continuidade histórica em sua fala. 

Ainda que a fala produza um ponto de ideal a ser alcançado, ou seja, como efeito, indique que 

em algum lugar há saber fechado, na verdade é isso mesmo que a mantém em aberto e 

produtora do novo, posto que ela mantém esse ideal no lugar do que no tempo se perdeu ou 

nunca se alcançou. Ele dá o exemplo de como isso acontece no caso do “Homem dos Ratos”, 

que faz uma reviravolta com o tempo, por uma via sintomática  – mas, ao mesmo tempo, é o 

que aí mesmo faz surgir sua singularidade e o que pode haver de novo – ao contar sua 
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história: “Ele tornava o pai simbolicamente vivo a partir dessa possibilidade de ser submetido 

ao suplício dos ratos, e o pai estando vivo, tanto ele podia se vingar do pai como ele podia 

também se redimir, de que não era o assassino do pai”. (CORRÊA, 2011, p. 120) 

Trata-se, aqui, de um passado – tão passado – que jamais fora resolvido, como 

também de um futuro – tão futuro – que jamais se resolverá. Aparece, na linguagem, que é 

marcada por uma temporalidade cronológica, continuamente figuras a-históricas que tentam 

insistentemente se inscrever e se realizar no tempo, mas que, por serem impossíveis, denotam, 

na verdade, uma dimensão de causa do próprio tempo. Pois, neste caso freudiano, por 

exemplo, era exatamente esse impossível sobre o qual esse paciente narrava que o 

impulsionava a continuar narrando. 

Essa torção impossível do tempo pode ser descrita dentro da própria linearidade 

histórica comum e cronológica. Há a produção de uma imagem, no discurso, de encontro com 

o objeto impossível de se realizar, que é acompanhada dessa marca que faz um tipo de 

imagem temporal, de passado e futuro em suas relações com o objeto. Este seria o papel do 

gozo: apontar, na linguagem, para a possibilidade de encontro com o objeto perdido, ao modo 

de um ideal. Entretanto é pelo estatuto de perdido desse objeto que os seres humanos 

continuam falando. Essa produção do gozo é corolária da própria perda.  

O cerne do tratamento psicanalítico não é a própria fala do analisando na técnica 

da associação livre, ou seja, a fala tal como ela é? A linguagem mesma, no que revelaria essa 

sua dimensão de tentativa de completude, é o que, ao mesmo tempo, desdobra a 

impossibilidade desse acontecimento, já que é nisso que ela é possível de se produzir como 

singular em cada sujeito, ainda que ela seja, de certa forma, um fenômeno universal. Ela 

colocaria, então, em voga – a partir do “[...] gozo em termos daquilo que é subjetivável por 

‘cada um [...]’” – a entrada do sujeito no mundo humano, ou seja, na cultura, pela via dessa 

“outra cena” – essa dimensão de negativo (Verneinung, como nomeia Freud) – da linguagem 

mesma. Ela, por si, aponta para um ideal, mas é no seu modo de apontar para esse ideal, em 

sua forma, inclusive, de insistir em seu não cumprimento, que opera a sutura de uma 

subjetividade. 

A partir da leitura de Freud, em seu texto “A negativa” (2007a), Die verneinung, 

Lacan (1998d, p. 373) se pergunta:  

 
Que nos diz Freud ali, de fato? Ele nos desvenda um fenômeno estruturante de 

qualquer revelação da verdade no diálogo. Existe a dificuldade fundamental que o 

sujeito encontra naquilo que tem a dizer; a mais comum é a que Freud demonstrou 

no recalque, ou seja, essa espécie de discordância entre o significado e o significante 
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que é determinada por toda censura de origem social. A verdade pode sempre ser 

comunicada, nesse caso, nas entrelinhas. (grifo nosso) 

 

Desse modo, essa dimensão de desconhecimento radical da perda do objeto que, 

marcada pelo gozo, faz com que o sujeito seja levado – como que por Outro – a buscar tentar 

recuperá-lo, é nos ensinada pela própria estrutura da linguagem. 

A partir disso, no fenômeno psíquico do “estádio do espelho”, também temos um 

exemplo de um mecanismo psíquico que oferece elementos para pensarmos a relação entre o 

estatuto do objeto e a possibilidade de acepção da temporalidade pelo humano. Lacan (1998e, 

p. 97) diz que esse momento comporta uma “[...] transformação produzida no sujeito quando 

ele assume uma imagem”. Sua “[...] função de sujeito [...]” está correlacionada a essa “[...] 

assunção jubilatória de sua imagem especular”. (LACAN, 1998e, p. 97) Não haveria, aí, uma 

relação entre essa anterioridade da função visual e a possibilidade da emergência de um 

sujeito? E de que modo se relaciona que isso ocorra pela via de uma imagem visual com a 

perda da “natureza” no humano? 

É interessante que seja o olhar que, em sua dimensão de “[...] função visual, 

antecipada em relação às demais funções do corpo [...]” (CORRÊA, 2011, p. 62, grifo nosso), 

ao mesmo tempo, leva o sujeito “[...] em um movimento para fora” (p. 63, grifo nosso). O 

olhar tem o objetivo de dar uma delimitação temporal desde antes, bem como um contorno 

objetal (imaginário), diante da própria impossibilidade do alcance do objeto. E o olhar, ele 

mesmo como objeto, está fora do que se direciona enquanto tal. É a função de objeto 

enquanto extraída que está em jogo no olhar, posto que ao mesmo tempo em que ele delimita, 

imaginariamente, e antecipa, é ele também que obtura, da operação, aquele mesmo que olha.  

 Assoun (1999, p. 49), ao falar sobre a função do olhar nisso que é basilar para a 

constituição do sujeito, também diz que as:  

 

‘Excitações olfativas, podiam manter uma ação permanente’. O olhar, substituindo o 

odor, pode então tomar o objeto ‘em consideração’, o que favorece a cronicização da 

sexualidade, que pode organizar-se numa relação durável, de qualquer modo em 

hábito.  

 

Não é isso que Freud tenta dar conta quando propõe o “recalque orgânico”? A 

substituição do olfato pela visão com a propriedade bípede humana possibilitou outro tipo de 

relação com os objetos. Esta sendo, então, marcada pela sua acepção imaginária – que o 

destaque do sentido da visão, em detrimento do olfato, proporciona – e produtora de uma 

delimitação e um embate entre a possibilidade e a impossibilidade de um alcance (vale 

ressaltar que a palavra sentido, aqui, está tanto na sua definição de sentido orgânico no homo 

sapiens como na sua acepção de sentido, na linguagem, imaginário). O olhar, acreditamos, 
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surge, aí, como objeto a, caído, como uma queda entre essas duas leituras possíveis dele 

(LACAN, 2008b). 

 Enquanto a dimensão do cheiro não possui uma localização no espaço 

imaginária, pois não faz desenho e fechamento de borda, o olhar possibilita que se possa ver 

uma imagem no lugar mesmo de um objeto, ou seja, ainda que o cheiro possa ser certo 

delimitador do espaço, em algum nível, é na dimensão olhar que vai se estabelecer essa 

“cronicização” do direcionamento ao objeto – sexual. (ASSOUN, 1999) 

Assoun (1999, p. 64) também diz que “[...] a perda de vista nada mais é que 

metáfora da perda de objeto, ela a configura”. (grifo do autor) Ou seja, o mesmo movimento 

que denota distância e perda, denota possibilidade de visão. É nesse entre, nessa delimitação, 

que o olhar está. É nesse movimento em que a “perda de vista” produz uma configuração 

específica no humano e que dá um estatuto próprio a esse objeto. A perda de vista “conduz” a 

perda dele mesmo, do próprio objeto. É o olhar, por excelência, como queda e objeto extraído 

(LACAN, 2008b). Podemos perceber, aqui, que há um tipo de possibilidade de simbolização 

primordial a partir deste deslocamento em torno da produção da perda. 

É o jogo entre presença e ausência – Fort da freudiano (FREUD, 1920/1991) – 

tendo o olhar, aí, como este espaço de acontecimento – já psíquico – privilegiado por uma via 

de uma antecipação da imagem desse “[...] corpo do qual nada se pode dizer [...]”, como foi 

dito acima por Braunstein (2007). Algo se funda da possibilidade de um tempo e espaço para 

o sujeito pela via de um paradoxo, já que a imagem é, necessariamente, de um corpo sobre o 

qual, fundamentalmente, nada se pode dizer. Como também já trabalhamos, o afeto, por 

excelência, exclui a possibilidade de pensamento no momento do acontecimento. 

Jorge (2013) faz uma recuperação de forma organizada do conceito freudiano de 

“Recalque orgânico” que acredito ser importante registrar aqui. Ele inicia sua argumentação 

relembrando um problema central para Freud: “[...] sobre o porquê de o recalque incidir 

sempre sobre a sexualidade” (p. 143). Por que essa “cronicização” de que Assoun (1999) fala, 

que comentei acima, é relacionada necessariamente à sexualidade? O que está no cerne da 

transmissão da cultura para que seu custo seja sempre da ordem da sexualidade? Vale 

ressaltar que é no que se perde dela, sua dimensão de “natural”, e na repressão mesma da 

sexualidade na cultura, que surge a possibilidade de levar a cultura adiante a partir das 

infinitas possibilidades que a sexualidade pode assumir.   

Outro ponto importante é que, além de fazer a lembrança de que “[...] o recalque 

orgânico seria o fator responsável pela ‘fundação da própria espécie’ humana enquanto tal 

[...]” (JORGE, 2013, p. 144), o autor também faz uma diferenciação importante entre o 
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Recalque orgânico (espécie) e o recalque originário – que já comporta uma dimensão 

relacionada ao aparelho psíquico propriamente. Ambos muitas vezes confundidos.  

Marco Antônio (2013, p. 144) ainda recupera uma carta de Freud em que este diz 

que “[...] algo orgânico desempenha um papel no recalque”. O que nos leva a algo de muito 

refinado nessa discussão, pois o que se trata no gozo humano é, exatamente, da perda da 

natureza em um determinado momento da “simbolização primordial”. Talvez essas etapas 

diferentes da entrada na cultura (“orgânica” e “psíquica”) e o próprio movimento do gozo de 

retorno ao que foi – miticamente – perdido, por uma via de ida – na linguagem – possam 

esclarecer mais especificamente sobre esse enigma em torno da temporalidade mesma do 

humano no advento à cultura. 

Retomamos, aqui, esta importante citação de Lacan (1998d, p. 385), que diz:  

 

O afetivo [...] é concebido como aquilo que, de uma simbolização primordial, 

conserva seus efeitos até mesmo na estrutura discursiva. Essa estruturação, dita 

ainda intelectual, é própria para traduzir sob a forma de desconhecimento o que essa 

primeira simbolização deve à morte (grifo nosso). 

 

Essa dimensão do afetivo, para Freud (2007a), está relacionada ao que se separa 

consubstancialmente da dimensão do intelectual, ou seja, do pensamento, e que remeterá a 

algo da ordem do corpo. Ao mesmo tempo que é o que é impossível de acontecer em 

continuidade com o pensamento é, exatamente, também, o que o produz. 

Sobre isso, lembramos, ainda, Lacan (1998d, p. 385), quando discorre que:  

 

Somos assim levados a uma espécie de intersecção do simbólico e do real, que 
podemos dizer imediata [...] que se mediatiza, ainda que precisamente sob uma 

forma que se renega, pelo que foi excluído no primeiro tempo da simbolização (grifo 

nosso). 

 

Dessa forma, é pela via da descontinuidade entre o corpo e o psíquico, a saber, da 

pulsão, que podemos pensar a possibilidade da linguagem e da ética, que possibilita a criação 

do novo na sexualidade e na cultura. 

Assoun (1999, p. 56) também não deixa de tratar desse tema, voltando a Freud, 

quando relembra “[...] um fato biológico indizivelmente importante, assim como um fato 

psicológico determinante para o destino, a saber, a longa dependência dos humanos de seus 

pais e o complexo de Édipo, que se ligam um à outra estreitamente” (grifo do autor). Há uma 

temporalidade diferenciada na constituição humana e há um ponto de entrelaçamento sobre 

em que momento esse “fato biológico” passa a ser passível de se historicizar no laço social.  

Assoun (1999) aponta para o complexo de Édipo como essa resposta psíquica para 

o que é da dimensão histórica no humano. Ponto que não deixou de ser trabalhado por Marco 
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Antônio, anteriormente, quando ele apontou sobre a necessidade visual de estimulação sexual 

contínua, a entrada da ordem familiar – transmissão da cultura, por excelência – para fazer 

face a isso. Presença do outro que, de entrada, já historiciza o humano com sua pré-história, 

desse Outro que o desejou. 

 

4.3 A singularidade do mito: totem e tabu e o homem Moisés e a religião monoteísta 

 

Esse terceiro momento se configura como um apanhado de elementos já 

trabalhados e de indicações de caminhos a seguir. Assim, o trabalho aqui, assim como no 

tópico anterior, retomará alguns pontos do textos para dar prosseguimento às considerações 

finais de nosso trabalho.  

Pretendemos trabalhar, nesse terceiro subtópico, com os textos freudianos “Totem 

e Tabu” (1991i) e “O Homem Moisés e a Religião Monoteísta” (1991f), tomando-os como 

casos importantes do ato freudiano com o que é da dimensão da transmissão. Assim como 

pretendemos trabalhar, também, com os livros “Sobre as manipulações irreversíveis do corpo” 

(2002) e “O Homem Moisés e a religião monoteísta” (2014). 

Para iniciar, resgatamos, aqui, o que já dissemos acerca da passagem do 

pensamento mítico para o filosófico, no que Freud apresentou duas vias. A primeira, a do 

próprio esquecimento mesmo da configuração de pensamento cosmogônica, anterior ao 

estabelecimento do pensamento racional. Em segundo lugar, ao passo que ocorre esse 

esquecimento, surge, por conseguinte, uma necessidade também de excluir essa forma 

“anterior” ou “menos evoluída” de pensamento. É neste ponto nodal que Freud, em seu texto 

Totem e Tabu (1991i), como já indicamos, vai propor uma subversão nesse modo de fazermos 

a leitura da cultura e do humano. Para Freud (1991i), é no esquecimento que se faz o avanço 

na cultura e, para Lacan, isso alcança um estatuto ético com a noção de ato (1967-68/S/A). 

Por que há uma necessidade tão contundente da exclusão do mito como narrativa, 

considerando que, para a noção lacaniana de discurso, a enunciação tem sempre um caráter de 

carregar algo da verdade, ainda que, quando, em forma de “mentira” ou ficcionada? Ou 

melhor, de que forma a Psicanálise coloca em questão a mistura dessas duas categorias? Ou 

mesmo, que a própria categorização seria, de algum modo, caduca para o conhecimento? 

Ainda com Azevedo (2004, p. 12, grifos da autora), temos que: 

 

Em sua Poética, Aristóteles nos faz ver a ambiguidade em que está imerso o 

significante mýthos na língua grega. Ao mesmo tempo em que o termo se refere a 

uma fabulação, a um relato, a uma estória, ele também concerne ao arranjo desses 
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fatos fabulosos. Ou seja, o mito, segundo esse filósofo, não é algo somente da ordem 

do significado, do conteúdo, mas igualmente diz respeito a como esse significado se 

constrói, a uma lógica que preside à articulação significante.   
 

Nesse sentido, vemos também que o mito, desde o início do discurso mítico na 

história e com o advento da filosofia como forma de conhecimento que debate o lugar de um 

saber como o mito naquela determinada época, está imerso em uma grade que é composta por 

uma variabilidade de elementos que comporta, para além de seu conteúdo – se é fantástico, 

cosmogônico, ou não – também a lógica pela qual um discurso é emitido. O mito mistura 

verdade e mentira, fazendo, com isso, um arranjo completo de transmissão que desfaz 

dicotomias como a da verdade ou mentira e a de sujeito e coletivo. 

Isso é caro à Psicanálise, pois coloca em voga que tipo de consequências a forma 

de um discurso pode engendrar para além da consideração psicológica do conteúdo aparente 

de uma fala. 

Acerca disso, Azevedo (2004, p. 13) completa, ainda, que: 

 

O mito é um termo múltiplo, ambíguo, desde a sua própria origem na língua grega, 

prestando-se a designar composições de vários gêneros literários (épico, lírico e 

dramático), relatos históricos, lendas de tradição oral, bem como a sua própria 

ordenação, isto é, os tipos de relação que se estabelecem nesses relatos e que os 

constituem. Tal ambiguidade etimológica espelha a ambiguidade mesma de sentido 

presente nos relatos míticos: neles, o significado jamais pode ser tomado de maneira 

unívoca e fixa. 

 

Nesse aspecto, desde seu nascimento, o mito é uma espécie de modalidade de 

narrativa que coloca em jogo elementos que, em geral, são ignorados ou excluídos mesmos do 

discurso comum. Azevedo descreve que o mito, desde sua origem, coloca em questão, 

inclusive, sua própria origem, assim como os elementos que usualmente o compõem. Quando 

a autora diz que o mito coloca em questão, também, a tradição oral, ao mesmo tempo em que 

as artes interpretadas e escritas, ela demonstra que o mito surge como uma categoria de 

narrativa revolucionária, pois se encontra na interseção de várias formas de enunciação para 

além dos tipos de enunciados que se cristalizam como ditos ou escritos dentro de uma tradição 

ou outra. 

Sobre essa particularidade do mito enquanto uma forma singular de narrativa, 

Azevedo (2004, p. 13) ainda coloca que: 
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Essas características nos defrontam com dois tipos de dificuldade: por um lado, a 

variedade daquilo que chamamos de discurso mítico e, por outro lado, a variedade 

de discursos sobre o mito que temos desde os primórdios da história. Tais 

dificuldades acabam por intervir no que designamos como mito. Por essas 

características, temos que trabalhar com esses dois planos discursivos: o do próprio 

relato e o da história de suas leituras e interpretações. 

 

Com isso, a autora coloca como importante destacar que essa mesma 

particularidade na origem dos mitos é o que, ao mesmo tempo, gera sua obstacularização no 

que este foi colocado como uma forma marginal de discurso na cultura ocidental no decorrer 

da história. O que exatamente gera a beleza discursiva dos mitos é, também, o que produz sua 

dificuldade como discurso comum e/ou sem validade na cultura. Nesse caminho, ela indica 

também que é este mesmo nó que comporta essas dificuldades, assim como esse diferencial 

do mito que interessa à Psicanálise do ponto de vista da transmissão. (AZEVEDO, 2004) 

É por isso mesmo que a autora (AZEVEDO, 2004, p. 13) escreve, também, que: 

 

Estar alerta a essas dificuldades por um lado, torna ainda maior o desafio de 

deslindar mitos. Por outro, constitui um indício firme de que não devemos tomá-los 

como um arquétipo. Dito de outra forma, não devemos tomá-los como um modelos 

fixo e explicativo do sentido originário, último e definitivo, de questões imersas na 

história e na cultura, de questões que surgem na e da linguagem e perfazem o 

humano em suas vacilantes significações.     
 

A autora nos alerta, então, que as consequências dessas características particulares 

do mito são, em última instância, a própria dificuldade no trabalho com este modo refinado de 

narrativa, bem como a tendência ao escorrego de, por exemplo, tratá-lo como arquetípico e 

veículo de uma verdade última. Nesse sentido, ela indica que o fato de Freud ter feito o ato de 

tomar a modalidade de saber do mito e tê-lo colocado em voga no século XX, no epicentro do 

pensamento moderno, foi algo, também, que repolarizou esta originalidade que foi o advento 

do mito, mas sem retirar seu “poder” de novidade. 

No que Ana Vicentini demarca a importância do mito na Psicanálise e da 

Psicanálise no mito, no que essa conjunção estabelece novas formas de tratamento do 

conhecimento e da verdade, ela lembra, também, da relação importante com o: 

 

Trabalho do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, que, ciente da 
impossibilidade de se circunscrever o mito a um único plano discursivo, propõe que 

o pensemos tal como a linguística pensa a língua. De acordo com esses estudos, 

especialmente os de Ferdinand de Saussure, a linguagem estrutura-se em torno de 

dois eixos: o da língua, que comporta a dimensão do que é invariável e, portanto, 

estrutural; e o da fala, domínio da contingência, da atualização pulsante e singular da 

língua (AZEVEDO, 2004, p. 14)  
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Sobre essa forma de pensar o mito e em relação ao trabalho de Lévi-Strauss na 

forma de tomar o mito da Psicanálise, Lacan se refere ao seu texto “O Mito individual do 

neurótico” (1987) como o “[...] ‘initium’ de uma referência estruturalista em forma’, 

referência que, muito explicitamente, se reenvia para ‘o primeiro texto de Claude Lévi-Strauss 

sobre o mito’. (p. 10) 

Nesse texto, que é do início da obra de Lacan, ele já demarca que é na “[...] 

narração mítica onde se explica e resolve o sofrimento do paciente [...]” (1987, p. 11) e que 

“[...] para além do mito nada mais intervém na cura”. (p. 11)  

Para ele, o que dá força a esse argumento é a experiência clínica, no que esta dá 

testemunho da seguinte consideração do estruturalista Lévi-Strauss, que “[...] é a eficácia 

simbólica que garante a harmonia do paralelismo entre mito e operação”. (LACAN, 1987, p. 

12) Ou seja, é no discurso que reside o “poder” dessa articulação entre doença, corpo e 

palavra. O mito, aqui, sendo considerado em suas relações com a narrativa em si. 

Ainda acerca dessa “eficácia simbólica” – termo este que Lacan retira diretamente 

da primeira obra de Lévi-Strauss acerca do mito – Lacan (1987, p. 12) explica que ela carrega 

este poder curativo em relação ao corpo porque ela: 

 

Reside fundamentalmente na verbalização, operada pelo mito, de afectos 

anteriormente incompreensíveis porque desintegrados de um sistema e agora 

englobados num conjunto cultural estruturante de toda uma sociedade a que a 

paciente pertence. 

 

Ele observa (LACAN, 1987, p. 12, grifos nossos), retomando os achados de Lévi-

Strauss, ainda, mas já articulando com o interveniência freudiana do dizer inconsciente e sua 

função clínica terapêutica, que: 

 

É claro que, observa Lévi-Strauss, a eficácia simbólica funciona porque o paciente 

acredita no seu mito social. Nas nossas sociedades, o discurso científico, só por si, 

não nos curaria, mas é porque ele funciona numa relação exterior de causa a efeito 

enquanto que no discurso mítico o que se passa é uma relação, interior ao espírito, 

“do símbolo (entes míticos) à coisa simbolizada (a doença), ou, para empregar o 

vocabulário dos linguistas, de significante a significado”. Ora, precisamente, este 
tipo de passagem à expressão verbal, resolutivo de um conflito de outro modo 

incontrolável, foi descrito por Freud com o nome de ab-reacção (grifo do autor). 

 

Com isso, adentraremos agora em um dos trabalhos freudianos com o mito em 

que podemos ouvir ressoar esse modo de tomada e retomada da narrativa mítica que comporta 

algo, já, em nossa leitura, dessa ideia straussiana de “eficácia simbólica”, assim como o que 
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Azevedo (2004) indica da ambiguidade paradoxal presente no mito, que comporta seu poder 

linguístico interpretativo e de transmissão.  

Em “Totem e Tabu” (1991i), Freud se utiliza da ferramenta do mito, compondo-a 

juntamente com a história e achados antropológicos em busca de rastros que sejam, de algum 

modo, da ordem da verdade da cultura. Para ele, a partir dessa releitura retroativa de Lacan da 

relação entre o mito e a terapêutica, a criação discursiva, em sua origem, relaciona-se com o 

mito e é por seu poder criativo e transmissivo mesmo que ela tem algum efeito que pode ser 

nomeado terapêutico. Acreditamos que, por essa razão, em seu trabalho de efetuar essa 

composição entre mito e verdade, Freud busca falar algo sobre sua experiência clínica e seus 

achados sobre o que seria da ordem de uma terapêutica através da fala para a Psicanálise. 

Uma das primeiras importantes considerações de Freud, nesse texto, é a 

dissolução da ideia de um tempo presente se colocando como progresso em relação a um 

tempo passado. Essa equidade em relação a elementos do passado – vida dos primitivos – e 

do presente – vida dos neuróticos contemporâneos – é uma das possibilidades de trabalho 

veiculada pela ferramenta do mito, que coloca em voga o realce de elementos importantes que 

se repetem na estrutura da história para além das diferenças entre os conteúdos de cada um, 

mas, ainda, permitindo também o surgimento da contingência singular em cada uma delas. 

Sobre essa conformidade, Freud (1991i, p. 26) 28 diz que: 

 

O horror dos selvagens ao incesto já foi discernido enquanto tal, e já não requer mais 

interpretação. O que nós podemos acrescentar para apreciá-lo é este enunciado: se 

trata de um traço infantil por excelência e de uma concordância chamativa com a 

vida psíquica dos neuróticos. 

 

Com essa consideração, Freud demonstra um nó que une passado e futuro e que 

testemunha uma verdade mítica ao falar do tabu do incesto intrínseco a diversas culturas no 

início da civilização. Ele localiza, ainda, a mesma estrutura presente na civilização 

contemporânea, podendo, assim, com o mito, deslindar algo dessa repetição. 

Outro importante ponto presente nesse texto é sua indicação na parte II, “O tabu e 

a ambivalência das moções de sentimento”, ambiguidade inerente ao tabu, em sua 

característica de, etimologicamente, mas, também, do ponto de vista dos registros históricos, 

remeter ao sagrado e ao impuro, concomitantemente. Essa ambiguidade em relação ao tabu 

                                                             

28 Tradução livre da passagem: “el horror de los salvajes al incesto se ha discernido como tal, y no requiere más 

interpretación. Lo que nosotros podemos añadir para apreciarlo es este enunciado: se trata de um rasgo infantil 

por excelencia, y de una concordancia llamativa con la vida anímica del neurótico”. 
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parece, para ele, ser algo próprio do humano, tendo em vista que além da ferramenta mítica 

comportar essa mesma lógica, ele também a localiza tanto nos primitivos como nos neuróticos 

(FREUD, 1991i). Ela parece estar no epicentro da criação e do avanço da civilização, tendo 

em vista sua tese de que o avanço da civilização comporta também algo da destruição e do 

contrário a ela mesma (FREUD, 1992b). 

Nesse ínterim, Freud coloca também a questão em torno do “[...] caráter 

contagioso do tabu” (1991i, p. 29)29. Nesse momento da construção freudiana em torno do 

mito de “Totem e Tabu”, escutamos o que da contingência e, mais propriamente, o que da 

ordem do pulsional insiste em se apresentar no que se repete na história e nos mitos humanos. 

Freud percebe a abrangência da transmissão do tabu pela via do contato, ou seja, do toque do 

corpo, que é afeto, pulsional, por excelência (1991i).   

Ainda nesse fio lógico de colocar o paralelo entre a neurose e a vida primitiva, 

dissolvendo, assim, a cronologia linear comum e colocando o poder de enunciação de uma 

estrutura mítica na língua como o veículo de um tipo de verdade na transmissão, ele diz que:  

 

Como no tabu, a proibição principal e nuclear da neurose é a do contato; daí a 

designação: angústia de contato, “délire de toucher”. A proibição não se estende só 

ao contato corporal direto, senão que cobre o alcance, em linguagem figurada da 

expressão: “entrar em contato”. Tudo que conduza ao pensamento até o proibido, o 

que provoque um contato de pensamento, está tão proibido como o contato corporal 
direto; no tabu reencontramos essa mesma extensão (FREUD, 1991i, p. 35)30. 

  

Temos aqui, então, que algo de pulsional do acontecimento corporal está no 

centro do Tabu tanto na história dos povos primitivos como nos relatos dos neuróticos. Logo, 

algo da transmissibilidade do tabu entre os indivíduos e entre as gerações, igualmente, reside 

na pulsão, no que é, estritamente, afeto corporal. É por isso que, muitas vezes, toda uma 

conjuntura de leis civilizatórias e/ou religiosas residem em ideias de proximidade, ou não (no 

sentido, muitas vezes, de um espaçamento físico mesmo), com o que é puro ou impuro. Esse 

modo de operação da pulsão na cultura tem consequências importantes indicadas por Freud, 

que vale nos determos aqui. 

Esse acontecimento de contato, ou seja, de corpo, estimulação libidinal, afetiva, é 

o que, em nossa leitura, colocamos como análogo à categoria de trauma, para Freud, 

                                                             

29 Tradução livre da passagem: “el carácter contagioso de un tabu”.   
30 Tradução livre da passagem: “Como en el tabú, la prohibición rectora y nuclear de la neurosis es la del 

contacto; de ahí la designación: angustia de contacto, «delire de toucher». La prohibición no se extiende sólo 

al contacto corporal directo, sino que cobra el alcance del giro traslaticio: «entrar en contacto». Todo lo que 

conduzca al pensamiento hasta lo prohibido, lo que provoque un contacto de pensamiento, está tan prohibido 
como el contacto corporal directo; en el tabú reencontramos esta misma extensión. 
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estruturante do aparelho psíquico. A temporalidade do trauma, para o pai da psicanálise, é 

singular e necessita do auxílio, justamente, da ferramenta do mito para se fazer transmitir de 

algum modo, tendo em vista que essa estimulação libidinosa, fundamentalmente traumática, 

possui um núcleo irredutível ao sentido, o que o torna intransmissível, pois pulsional, por 

excelência, transmite-se, exatamente, em movimento. Até porque, como acontecimento de 

corpo, escapa ao pensamento para que haja, inclusive, a produção dele mesmo. 

Sobre isso, Paola Mieli (2002, p. 30, grifo nosso) explica, detalhadamente, os 

tempos do trauma, colocando em voga a primazia do efeito corporal (sexual) na introdução do 

trauma e na temporalidade só-depois do surgimento do pensamento e do psiquismo: 

 

Para Freud, a noção de trauma implica a elaboração de um conceito particular de 

tempo psíquico. Em sua primeira teoria da sedução, ele mostrou como o trauma 

implica dois acontecimentos separados no tempo: o primeiro toma a forma de uma 
cena sexual vivida passivamente pelo sujeito; o segundo, de um acontecimento que, 

por meio de associações, evoca retroativamente o primeiro, a cena primitiva. Por 

ocasião dessa segunda cena, o eu é pego de surpresa e incapaz de mobilizar as 

defesas necessárias contra o montante de libido descarregada. O recalque da 

lembrança é acompanhado do aparecimento do sintoma. Pela descarga da libido, o 

segundo acontecimento confere, retroativamente, valor traumático á cena primitiva. 

Aos dois atos no decorrer dos quais se constitui o trauma, acrescenta-se um terceiro, 

o do retorno do recalcado, da repetição; o que foi inscrito e obliterado está 

condenado a retornar, e é precisamente o momento desse retorno, de sua 

insistência, que permite reconstruir o trauma ou a sequência de traumas 

individuais. 

 

Temos, então, que é justamente o primeiro tempo da inscrição – que é e tem que 

ser esquecido, por excelência – é a introdução do trauma no humano, ou mesmo, a própria 

introdução da linguagem no humano. Esse momento tem que ser, fundamentalmente, 

esquecido, porque o aparelho psíquico, como já trabalhamos aqui, surge com a consciência de 

algo emergindo no lugar de algo inscrito. Não é possível perceber e registrar ao mesmo 

tempo, ou, em outras palavras, registro de corpo e de pensamento, concomitantes. (FREUD, 

2007c) 

 Entretanto o trauma só se fundamenta no momento em que o corpo, o “eu-corpo”, 

não tem condições de processar ou descarregar por completo a carga de energia libidinal, a 

estimulação física, o contato com algo de ordem pura ou impura. Nesse momento em que o 

trauma se estabelece enquanto tal, colocando o passado como inscrição inerente e que, para 

ser descarregado, precisa insistir em seu retorno, devido ao desencontro do pensamento com o 

corpo, o sujeito surge como um intervalo. Podemos dizer, então, que o sujeito é constituído 

por um intervalo entre esses tempos do trauma e veicula como cerne a problemática da 

energia libidinal, sexual, contato de corpo e, em última instância, um efeito da necessidade do 
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laço social, provocada pela situação máxima de desprazer – logo, de necessidade de prazer – 

que é o desamparo em que o bebê humano é lançado ao nascer. 

O que Freud depreende disso, do fato do trauma corporal, o sexual, serem centrais 

para a constituição do sujeito, é a imprescindibilidade do sentimento de culpa inerente à 

entrada na civilização justamente a partir de uma experiência corporal que sempre assume o 

caráter imagético, no só-depois, de experiência estritamente sexual. É por isso que em seus 

mitos construídos para transmitir algo dessa temporalidade entre trauma e sentimento de 

culpa, na qual se encontra a emergência momentânea do sujeito, ele supõe um tempo anterior 

a execução de um crime. Porém um crime que só se constitui enquanto tal já pelo segundo 

tempo, em que o pensamento surge incapacitado de lidar com o montante de descarga 

libidinal corporal. 

Em “O Homem Moisés e a Religião Monoteísta” (1991f), Freud: 

 

Explora a hipótese de que Moisés era egípcio. Com sua já conhecida erudição, Freud 

nos conduz ao ambiente politeísta da religião egípcia dominante e ao surgimento, 

sob esse pano de fundo, da religião de Ikhnaton, que contrariava o senso comum 

religioso e apontava para o monoteísmo, especificamente para o culto do Deus Sol, 

proscrevendo a ideia de vida após a morte. No longo escrito, o autor retoma teses 

anteriores – como a do assassinato do pai em Totem e Tabu – unindo-as em uma 

síntese inédita, um apanhado final de suas teorias sobre a cultura, propondo-se a 

explicar o caráter do povo judeu, especulando sobre o que foi que, apesar de todas as 

dificuldades, permitiu sua sobrevivência (SAROLDI, 2014, apud FUKS, 2014, p. 

13-14, grifo nosso). 

 

Nesse texto, então, Freud não só recoloca sua tese de uma temporalidade 

Nachträglichkeit que opera na linguagem do sujeito e da cultura. Ele coloca, também, que o 

trauma e seu respectivo tempo de latência são fundamentais para os tempos da transmissão e 

para que se considere a história como sempre passível de surgir com novos elementos. Freud 

(1991f) faz uma inversão na leitura do personagem Moisés, considerando uma leitura em que 

ele era egípcio, já, de antemão, e trouxe para o judaísmo elementos do monoteísmo vindos de 

lá. Com essa ideia, ele defende que o estrangeiro, então, reina dentro de uma identidade, um 

intransmissível se transmite às avessas.  

Com isso, Freud localiza, então, que (FUKS, 2014, p. 17, grifo nosso): 

 

Por trás do animal sagrado do totemismo primitivo, da proibição de representar 

Deus no judaísmo e nas promessas de redenção da alma no cristianismo, uma mesma 

necessidade humana de construir narrativas que justifiquem o sentimento de culpa, 

este, sim, onipresente em qualquer construção cultural, e que mantenham o supereu 

operante na regulação dos laços sociais que necessitamos para sobreviver. 
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Freud se preocupa, então, segundo nossa leitura, com uma estrutura do modo de 

operar da cultura que se transmite de geração em geração, tendo como um dos móbeis 

principais da pulsão, em um segundo tempo, a função do sentimento de culpa, que cria a 

própria pulsão, a posteriori. É nesse sentido que Freud atesta que, do ponto de vista lógico, 

Moisés só poderia ser egípcio, posto que o trauma – o não sentido, às avessas – reside no 

centro de uma mensagem a se transmitir em uma cultura,  processo secundário o deforma para 

que seja possível o laço social através do sintoma. O fundamental do trauma é que ele é da 

ordem do negativo, por excelência, e só se transmite quando deformado. É por isso que do 

mesmo modo como ele é central para as ressonâncias do sujeito na temporalidade só-depois, o 

sentimento de culpa (sem objeto, visto que o trauma, ao se transmitir, exclui-se da operação) 

também o é, já que ele é o testemunho de um acontecimento de corpo, sem palavras, da 

pulsão, que é anseio por satisfação, movimento, e jamais a chegada ao objetivo almejado.     

Com isso, podemos concluir que uma das funções do “O Homem Moisés”, como 

um dos últimos textos da obra freudiana, seria o de atestar o método psicanalítico no que ele 

coloca em voga o trauma e a pulsão como mecanismos constituintes da estrutura humana no 

que essas operações apontam para o que, na transmissão, falha em se transmitir por completo, 

causando a própria continuidade da transmissão. 

Sobre isso, Fuks (2014) comenta que, ao ler dessa “outra forma” a história judaica 

através da releitura do “O Homem Moisés”, a história da humanidade através do “Totem e 

Tabu” e, ainda, subverter contextos políticos e sociais como no exemplo da interpretação com 

outra metodologia da estátua de “O Moisés de Michelangelo”, Freud coloca em jogo o trauma 

enquanto categoria que se exclui do dito, mas está presente nele, materialmente, enquanto 

registro pulsional, assim como a consciência surge a partir do que está inscrito na memória. 

Ela nos diz que: 

 

O modelo de interpretação à letra instalou o jogo entre o texto bíblico e a construção 

do autor, entre o objeto explicado e o discurso analítico. O resultado colocou em 

evidência a proposta clínica de desviar a interpretação psicanalítica do campo da 

hermenêutica e extrair, de um detalhe insignificante, de um resto deixado à margem 

de um texto falado ou escrito, um não dito (FUKS, 2014, p. 39). 

 

É com isso que podemos concluir a teoria freudiana acerca do trauma como 

negatividade pura e como cerne da origem do pensamento, justamente por excluir o corpo 

totalmente da operação no momento mesmo em que se transmite. Assim como, em 

decorrência disso, o lugar da pulsão na instituição do aparelho psíquico como divido em 

tópicas (lugares psíquicos) – tendo em vista que, para se constituir como anseio mesmo, ela 
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precisa, do ponto de vista lógico, instituir uma separação entre eu e objeto, entre interno e 

externo – e perpassado por uma dinâmica econômica – posto que por essa separação 

fundamental ela busca (se movimenta e desloca cargas afetivas) se satisfazer. São dois 

elementos nodais que permitem uma leitura histórica do acontecimento de produção de um 

intervalo de tempo, que é a atualização em cada época da espécie humana em cada sujeito. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho apontou para determinadas questões da ordem da transmissão, mas, 

também, deixou diversas em aberto no que as tocou pela via da repetição, da insistência e do 

enigma. Vale colocar, contudo, que as questões em torno do transmissível e do 

intransmissível, tomadas a partir das problemáticas do trauma, do tempo (história), do mito e 

da pulsão, puderam constituir um novo aparato ou mesmo novos elementos e formas de tratar 

da transmissão do que é propriamente humano, na cultura, assim como na Psicanálise. 

Interessou-nos, aqui, tratar do que está no centro da transmissão do laço social, 

que, inerentemente, não deixa de ser a problemática da própria constituição mesma do sujeito 

em seu enlace, necessário, com o outro, posto que o pulsional funda a sustentabilidade – e ao 

mesmo tempo, a insustentabilidade – do laço social justamente pela necessidade de contato e 

estimulação libidinal (sexual) à qual o humano está fadado por conta de sua condição de 

desamparo primordial. Por isso, acreditamos que “fomos levados” a tocar em questões 

concernentes, também, à metapsicologia. Vale ressaltar, sobre isso, a inerência dessa 

problemática na clínica, local em que vemos a questão das problemáticas em torno do social – 

reconhecimento do outro, narcisismo, ética de se direcionar ao desconhecido, novo, à 

alteridade – sobressaltarem-se a “olho nu”. Elas são de conteúdo inconsciente, por excelência, 

considerando que a cultura e o inconsciente repousam nesse nó em que se revelam 

escondendo, mas apontando, ao mesmo tempo, um para o outro. 

Lacan, sobre essa ambiguidade própria ao que está no cerne da cultura, em seu 

“Seminário 7” (1956-60/2008, p.223), aponta que: 

 

Podemo-nos fundamentar nisto, que cada vez que Freud se detém, como que 

horrorizado, diante da consequência do mandamento do amor ao próximo, o que 

surge é a presença dessa maldade profunda que habita no próximo. Mas, daí, ela 

habita também em mim. E o que me é mais próximo do que esse âmago em mim 

mesmo que é o de meu gozo, do que não ouso me aproximar? Pois assim que me 
aproximo – é esse o sentido do Mal-estar na civilização – surge essa insondável 

agressividade diante da qual eu recuo, que retorno contra mim, e que vem, no lugar 

mesmo da Lei esvanecida, dar seu peso ao que me impede de transpor uma certa 

fronteira no limite da Coisa. 
 

O laço social, tal como ele é, é efeito do traumatismo fundador do sujeito, que é 

composto pela inacessibilidade mesma ao total conteúdo do trauma. Portanto, resta aos liames 

sociais se comporem a partir do um mal-entendido em relação a isso que não se pode e nem se 

poderá acessar. É por isso que a pulsão, em última instância, poderíamos dizer, é o que produz 

o tempo, tendo em vista que o intervalo entre os dois tempos do trauma, que funda o sujeito, 
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remonta sempre, de algum modo, ao sexual, ou seja, à dimensão afetiva ou corporal. Porém, 

vale ressaltar, por sua inacessibilidade, sempre perpassada pela leitura que podemos fazer a 

partir do aparelho psíquico, que o corpo é atravessado pelo psíquico. Só podemos lê-lo como 

origem já a posteriori, pelo aparelho que o lê, o pensamento, causado por esse mal entendido 

basilar que funda a cultura. É por isso que, do ponto de vista clínico, a escuta do pensamento é 

sempre marcada por uma insatisfação ou incompletude.  

Sobre isso, ainda pensando o laço social e a Lei, Lacan (1956-60/2008, p.211, 

grifos nossos), neste importante trecho, diz:  

 

Para que algo da ordem da lei seja então veiculado é preciso que passe pelo caminho 

traçado pelo drama primordial articulado em Totem e Tabu, ou seja, o assassinato do 

pai e suas consequências, assassinato, na origem da cultura, dessa figura da qual 

não se pode deveras nada dizer, temível, temida assim como incerta, a do 

personagem onipotente, semianimal da horda primitiva, morto por seus filhos. Em 

seguida – articulação na qual não se detém suficientemente – se instaura um 

consentimento inaugural que é um tempo essencial na instituição dessa lei, quanto à 

qual toda a arte de Freud será de vinculá-la ao assassinato do pai, de identificá-la à 

ambivalência que então funda as relações do filho com o pai, isto é, ao retorno do 

amor após efetuado o ato. Esse ato constituía todo o mistério. Ele é feito para nos 

velar isto, que não apenas o assassinato do pai não abre a via para o gozo que sua 

presença era suposta interditar, mas ele reforça sua interdição. Tudo está aí, e é 
justamente isso, tanto no fato quanto na explicação, a falha. O obstáculo sendo 

exterminado sob a forma do assassinato, nem por isso o gozo deixa de permanecer 

interditado, e ainda mais, essa interdição é reforçada. Essa falha interditiva é, 

portanto, sustentada, articulada, tornada sensível pelo mito, mas é, ao mesmo tempo, 

profundamente camuflada por ele. É justamente por isso que o importante de Totem 

e Tabu é de ele ser um mito e, como se disse, talvez o único mito de que a época 

moderna tenha sido capaz. E foi Freud quem o inventou. 

 

Acreditamos que essa passagem é importante em diversos níveis, pois congrega 

elementos levantados aqui acerca da discussão sobre a transmissão. Em primeiro lugar, dessa 

figura – o pai totêmico mítico – nada se pode dizer, porque ela já é uma suposição possível 

pelo segundo tempo da transmissão do trauma e da lei. Freud supôs que, antes, só poderia 

haver uma figura como essa por conta dos elementos que surgiam em sua clínica e como a 

linguagem, quando se aproxima do conteúdo recalcado – o trauma, por excelência – acessa 

sempre a imagem de uma situação tirânica, independente de qual posição o sujeito ocupa 

naquela fantasia.  

É interessante nos perguntarmos, também, por que a forma do pai primitivo 

remete à imagem do animal? Junto a essa pergunta, congregam-se vários outros elementos da 

cultura que colocam em voga a relação humano-animal como intrigante. Uma delas é a 

imagem – perfeita – de que quando um indivíduo, ao observar um animal, desejaria ser ele, 

com a justificativa da paz e quietude que tal ser experimenta em sua relação corporal apenas 
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instintiva, não contendo, então, uma variabilidade infinita de objetos e o motor do desejo, 

como estão condenados os humanos, enquanto tal, pelo pulsional. O silêncio das pulsões a 

serviço de uma fantasia instintiva – o gozo – é o que, em um tempo segundo, revela algo 

inacessível desse gozo experimentado em um tempo mítico pelo corpo, mas que, ao se 

inscrever e com o surgimento da consciência, é excluído da equação para que haja tempo, 

continuidade e próprio desejo como testemunho da busca sexual  – energia libidinal – do 

corpo. Então, o “desejo pelo gozo” está condenado a ser sempre um paradoxo ético. A 

perfeição e a total quietudade ou total poder – muitas vezes fantasiados ao animal – só 

existem enquanto desejados e perdidos, não existindo nem mesmo para os próprios objetos 

desta fantasias – os animais – sendo uma criação humana, por excelência, e, na verdade, o 

motor mesmo da civilização.  

Uma terceira importante consideração, em nossa leitura, dessa passagem lacaniana 

seria a vinculação entre lei e ato. A lei seria intervalo em relação a um primeiro ato, em que 

este é tomado necessariamente pela lei como tabu e/ou crime. A civilização repousa nessa 

operação lógica e é por isso que o laço social é marcado, fundamentalmente, sempre, por uma 

ambivalência. 

Sendo assim, podemos constatar, com Lacan, que a cultura e os sujeitos nos 

revelam que todo ato, na verdade, serve, justamente, para criar a interdição do gozo. O ato é 

movimento pulsional e só pode, em sua roupagem de destituição de alguma lei – como o mito 

de Totem e Tabu nos ensina – na verdade, criar a própria lei. Isso por duas inferências lógicas, 

a primeira, de que se existe um ato que busca aparentemente abrir via para o gozo, ele não 

está, nada mais nada menos, do que testemunhando a via fechada, desde sempre, para este. E 

a segunda é que, para que haja um novo ato, o ato do momento anterior precisa ser colocado 

como proibido, esquecido, ou mesmo, inacessível. Portanto, é por isso que a marca da 

mitologia pulsional é da busca sempre por novos objetos e elementos. Para que se busque um 

segundo elemento, é preciso que um primeiro seja posto como interditado. O ato de corpo 

provoca o esquecimento para que haja novas inscrições psíquicas. Como Freud relata em seu 

texto “Uma nota sobre o “bloco mágico” (2007c), é por isso que a consciência não tem 

condições de perceber e inscrever ao mesmo tempo. 

Assim, segundo Lacan (1956-60/2008) e Freud (19125/2007), é essa falha 

primordial da qual a lei e a memória são herdeiras que transmitem, através das gerações, na 

cultura, os mitos da origem, visto que só podemos registrar e falar, então, enquanto mito. 

Narrativa tal que inventa o ato anterior para que haja história a ser contada, mas não o acessa, 

também, para que haja história a ser contada!  
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É nesse caminho que, mais tarde, Lacan vai colocar, em seu Seminário 11 

(2008b), a problemática da repetição. Tendo em vista o apontamento que trouxemos acima, 

qual o lugar da repetição, então, na função da pulsão no sujeito? 

 Lacan diz que “[...] se há uma só carta no jogo, não posso tirar outra [...]” (2008b, 

p. 71), referindo-se, assim, a essa “[...] estrutura mesma da rede que implica os retornos” 

(2008b, p. 71). Com essa consideração, frisamos que, juntamente com essa ação psíquica da 

consciência em criar o novo, Lacan lembra que ela é veiculada justamente por um “[...] núcleo 

[...]”, e “[...] esse núcleo se refere a algo de traumático” (p. 72). Essa estrutura mítica 

pulsional que é puro movimento, também retrato de um trauma fundamental, experiência de 

corpo, como já dissemos. 

Sobre isso, Lacan esclarece que: 

 

O núcleo deve ser designado como da ordem do real – do real, no que a identidade 

de percepção é sua regra. No limitem ele se funda sobre o que Freud aponta como 

uma espécie de levantamento que nos garante que estamos na percepção, pelo 

sentimento de realidade que o autentifica. (LACAN, 2008b, p. 72)    
 

A pulsão é, então, uma ferramenta mítica, de trabalho, que nos permite 

compreender que o sujeito é, de algum modo, o efeito do intervalo entre a tentativa de efetuar 

uma identidade de percepção na realidade. Contudo o que Lacan vai frisar, especialmente, 

nesse seminário que estamos comentando, é que o olhar – justamente o mesmo veículo, não 

por acaso, do recalque orgânico – cai dessa tentativa sempre falha do retorno da lei ao ato, da 

memória ao acontecido, da identidade de percepção. Entretanto é por conta desse paradoxo do 

olhar, em falhar, que sabemos que “estamos na percepção”, como diz Lacan.  

Nessas buscas incessantes por efetuar esse processo de identidade 

metapsicológico, que a pulsão se institui como repetitiva, mas, ao mesmo tempo, produtora do 

novo. Lacan diz, também, sobre isso, que há “[...] o lado fechado da relação entre o acidente, 

que se repete, e o sentido velado, que é a verdadeira realidade e nos conduz à pulsão”. (2008b, 

p. 73) Ou seja, a pulsão revela e encobre o trauma – acidente sexual – que a constitui. É por 

isso que na “atualidade da situação”, a impressão que o sujeito registra é sempre a de 

repetição do trauma. Pela via do muito, o sujeito tenta acessar essa única carta e é justamente 

por falhar em acessar que é possível, para ele, então, contar e construir sua história, transmitir. 

Com isso, Lacan (2008b, p. 78), conclui que “[...] perceberemos então que a 

função da mancha e do olhar é ali ao mesmo tempo o que o comanda mais secretamente e o 
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que escapa sempre à apreensão dessa forma da visão que se satisfaz consigo mesma 

imaginando-se como consciência [...]” e: 

 

Na medida em que o olhar, enquanto objeto a da álgebra lacaniana, no qual o sujeito 

vem fracassar, e o que especifica o campo escópico e engendra a satisfação que lhes 

é própria, é que lá, por razões de estrutura, a queda do sujeito fica sempre 

despercebida, pois ela se reduz a zero. Na medida em que o olhar, enquanto objeto a, 

pode vir a simbolizar a falta central expressa no fenômeno da castração, e que ele é 

objeto a reduzido, por sua natureza, a uma função punctiforme, evanescente – ele 
deixa o sujeito na ignorância do que há para além da aparência – essa ignorância tão 

característica de todo o progresso do pensamento nessa via constituída pela pesquisa 

filosófica. 

 

Sendo assim, o fundamental do olhar do sujeito, ou melhor, do olhar enquanto 

sujeito, é justamente que, como veículo da pulsão, por excelência, e testemunho central do 

trauma, ele só possa existir, enquanto tal, por sobre a ignorância e jamais tomando 

consciência da própria consciência. Com esta asserção, Lacan demarca e separa, 

definitivamente, a posição epistemológica e ética da Psicanálise de diversas outras formas de 

conhecimento que, ainda que considerem uma limitação aos sentidos para o conhecer, 

inclusive o olhar, ainda supõem como possível a acepção e descoberta do trauma como 

transmissível sem o uso da ideia do mito. O que, para Lacan, seria uma impossibilidade para o 

sujeito, tendo em vista que ele só pode surgir, justamente, no momento mítico do ato, em que 

o momento posterior desvela seu desconhecimento de si, fundando o próprio tempo, assim, 

nesse intervalo em relação ao que se desconhece de um primeiro tempo, experiência 

fundadora do trauma. 

No Seminário 17 (1992, p. 82-83, grifos nossos), Lacan fala dessa operação de 

surgimento do sujeito através do pensamento enquanto falha: 

 

Ali, em determinado ponto de ligação, especialmente aquele, absolutamente 

primeiro, do S1 ao S2, é possível que se abra essa falha que se chama sujeito. Ali se 

operam os efeitos da ligação, no caso significante. Quer essa vivência, chamada 

mais ou menos adequadamente de pensamento, se produza ou não em algum lugar, 

produz-se ali algo que tem a ver com uma cadeia, exatamente como se fosse 

pensamento. Freud jamais disse coisa diferente quando falou do inconsciente. Tal 

objetividade não só induz, mas determina essa posição, que é posição de sujeito, na 

qualidade de sede do que se chamam defesas. 

 

O que está no cerne dessa operação, que pode ser chamada de pensamento, 

exatamente porque produz o efeito de uma cadeia na possibilidade de aparecimento do 

sujeito, para Lacan (1992, p. 83, grifos nossos), é que: 
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Todos os significantes se equivalem de algum modo, pois jogam apenas com a 

diferença de cada um com todos os outros, não sendo, cada um, os outros 

significantes. Mas é também por isso que cada um é capaz de vir em posição de 

significante-mestre precisamente por sua função eventual ser a de representar um 

sujeito para todo outro significante. É assim que o defini desde sempre. Só que o 

sujeito que ele representa não é unívoco. Está representado, é claro, mas também 

não está representado. Nesse nível, alguma coisa fica oculta em relação a esse 

mesmo significante. 
 

Desse modo, é por conta mesmo do estatuto de diferença do significante que este 

pode existir enquanto tal. Tal estatuto funda a possibilidade da representação, que torna 

possível a imagem de sujeito, mas, ao mesmo tempo, algo dessa diferença se perde na cadeia 

enquanto diferença pura no que ela estabelece um obstáculo à própria representação, ponto 

que a diferença pura remete ao nada, ao zero, à – pulsão de – morte. Esse obstáculo à 

representação, que surge enquanto falha, é o que coloca a possibilidade do surgimento 

imagético do sujeito enquanto passível de ser representado. 

É por isso que, diz também Lacan (1992), a ideia de mestre e escravo que 

representa quase que a totalidade de relações discursivas se sustenta na crença de que o 

significante correntemente “mestre” poderia comportar a total identidade consigo mesmo. 

Como exemplo disso, Lacan fala da matemática em que é possível estabelecermos equações 

como a de A=A. Lacan questiona essa ideia de identidade total, tendo em voga que se 

houvesse uma identidade assim enquanto tal não haveria nem mesmo a necessidade de 

estabelecê-la como equação. Isso é um retrato de que é a diferença pura entre significantes 

que é capaz de engendrar a possibilidade de advento do sujeito e da cultura. 

Em outras palavras, é porque nada, na natureza, pode significar a si mesmo, o que 

aponta para a máxima de que a representação não existe. O significante surge e se estabelece 

como tal em sua diferença em relação a tudo que não é ele mesmo. 

A consequência disso é que “[...] o desejo do homem é o desejo do Outro” 

(LACAN, (1992, p. 87). Lacan explica sobre isso que “O lugar que figura sob o desejo é o da 

verdade. Sob o Outro, é aquele onde se produz a perda, a perda de gozo da qual extraímos a 

função do mais-de-gozar”. (p. 87) Essa impossibilidade fundamental em representar relança o 

sujeito nesse problema basilar próprio ao laço social que o posicionamento do seu 

direcionamento pulsional, o desejo, no lugar do Outro. E é exatamente por esse 

funcionamento pela via da perda que, do ponto de vista ético, o que se apresenta é o indivíduo 

buscando sempre mais no que concerne à pulsão, ao desejo e aos pequenos objetos que 

sublocam momentaneamente essas buscas. Lacan diz, ainda, que isso acaba “[...] deixando a 

palavra ao Outro, precisamente como lugar do saber recalcado [...]” e que “[...] o interessante 
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é esta verdade – o que está em jogo no saber sexual se apresenta como inteiramente estranho 

ao sujeito [...] as verdades que nos importam, e não pouco, estão condenadas a serem 

obscuras”. (1992, p. 87) 

Com isso, temos que o recalque, em Freud, desde o início, significa, na verdade, 

essa confusão no laço social que Lacan aponta. O estranho do corpo e do trauma testemunham 

esse impossível da aproximação ao outro, que também é corpo, estranho. Esse saber sexual, 

saber significante, corporal, que é total diferença em relação ao pensamento e, por isso 

mesmo, o produz como efeito de singularidade, recoloca-se sempre, então, como estranho e 

obscuro. 

Lacan (1992, p.  96) diz, então, que: 

 

O passo dado pela Psicanálise, seguramente, foi o de fazer-nos afirmar que o sujeito 

não é unívoco. [...] Apresentar as coisas assim, na verdade, mostra que isso ficou 

tanto tempo obscuro, no nível do discurso do mestre, precisamente por estar em um 

lugar que, por sua própria estrutura, mascarava a divisão do sujeito.   
 

Esse problema do sujeito enquanto tentativa de representação pela cadeia, mas 

que surge da própria cadeia no que os significantes se diferenciam, produz também outra 

consequência ética para além do desencontro fundamental, mas, justamente, o efeito também 

da crença na representação. O que Freud queria dizer com a o recalque como permanecendo 

sempre recalcado em algum nível, para Lacan, significa, então, dizer que algo vai permanecer 

sempre mascarado pelo trauma. Lacan dá o exemplo, inclusive, de quando um sonho, para se 

sustentar, ou mesmo a própria fala, precisa de uma lembrança da infância para constituir seu 

cerne. Por quê isso? Porque o que o sustenta a diferença entre os significantes é a relação 

entre o corpo e o registro afetivo traumático, que ganha sua conotação sexual a posteriori, 

mas que carrega, desde antes, esse indício da não existência do objeto pulsional por conta do 

efeito de acidente da linguagem, da cadeia de pensamento.  

Para concluir o que gostaríamos de apontar a partir desse modo particular de 

apontamento da transmissão do sujeito na cultura pela Psicanálise, lembramos que Fuks 

(2000, p. 74) indica que esse modo particular de leitura do psíquico, iniciada pelo ato 

freudiano, possui uma relação intrínseca com “[...] a expressão de Judeidade de Freud [...]” 

que “[...] foi seu êxodo permanente de uma identidade fixa e imutável, espelhada em qualquer 

mimética religiosa e política”. 

Desta feita, ela (2000, p. 75, grifo da autora) explica que a: 
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Judeidade [de Freud] pode transcender a religião: na autonomia do sujeito frente à 

heteronomia da lei. Para a Psicanálise, a crença religiosa é expressão contrária a este 

movimento: ela carreia no sujeito uma resistência à apropriação singular dos 

significantes de uma história que deve sempre ser refeita e inventada para que surja 

o novo. 

 

 Fuks (2000) localiza, em Freud, um ato revolucionário de, sendo judeu e ateu ao 

mesmo tempo, ele pôde colocar em voga, em sua época, a possibilidade ética do estranho 

habitar dentro do mesmo. Sendo assim, ela faz uma leitura de um paralelo entre esse ato ético 

freudiano e a própria forma como ele efetua a leitura do sujeito e da cultura. 

Ela (2000, p. 75) continua, dizendo, sobre isso, que “Freud mostrou enraizada 

adesão à ética judaica como prática milenar da outridade [...]” e “[...] o judaísmo como ética, 

um movimento diante da vida e do inesperado”. Com isso, ela não só desvenda o contexto 

histórico da Psicanálise, mas aponta para uma determinada direção em que a forma como ela 

se posiciona diante do saber tem muito mais a ver com uma dimensão ética do que ôntica 

(Lacan (1992) ou mesmo, filosófica ou epistemológica. A Judeidade freudiana atesta pela 

posição de uma releitura contínua da experiência, assim como os rabinos efetuam também 

uma contínua leitura dos textos sagrados. Nesse sentido, o “[...] judaísmo que se faz na 

experiência da escritura, onde escrever-se judeu ‘estraga-se’ na própria representação”. 

(FUKS, 2000, p. 75) 

Essa tese de Fuks eleva a leitura científica que a Psicanálise faz do significantes 

como representando os sujeitos uns para os outros apenas por seu estatuto de serem diferentes 

entre si para um estatuto ético. A impossibilidade na representação que a Psicanálise insiste 

não é apenas epistemológica ou uma simples posição no campo do saber que ignora a 

possibilidade do seu contrário. É algo basilar que constitui outra posição diante do saber. O 

sujeito na cultura é irrepresentável, porque sua temporalidade é a da aposta de que ele advirá, 

assim como o judeu, em seus incansáveis nomadismos. 

Não é exatamente isso que a ideia de inconsciente estabelece? Que há algo, do 

ponto de vista do saber, sobre o sujeito, que não se sabe, que não se transmite, e é por isso que 

a transmissão pode ser inventada na cultura, através da linguagem e de sua realização na fala. 

É por isso que defendemos, aqui, a relação entre transmissão e mito. Da mesma forma como o 

mito sempre, de certa forma, remete à origem, à criação, como, inclusive, o próprio mito 

hebraico dos judeus, que nos ensina que a palavra é sempre, também, uma criação a partir da 

origem, impossível de se conhecer. Justamente por isso criamos os mitos.  
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É por isso que a “[...] escuta da pluralidade de sentidos da pulsão, o sentido 

singular de cada significante em seu determinado contexto é a função da interpretação 

psicanalítica”. (FUKS, 2000, p. 121)  

A autora explica, também, sobre essa importante relação entre inconsciente, 

conhecimento e transmissão, que: 

 

Tudo o que Freud não se cansou de demonstrar ao longo de sua obra é que o 

inconsciente denuncia a morte de uma verdade finalizada, estática, construída por 

um pequeno número de leis simples e imutáveis. Nesse sentido, costuma-se frisar 
que a própria teoria psicanalítica não se presta a exegeses ou a uma hermenêutica 

filosófica, pois o inconsciente freudiano não é apenas uma versão do que se disse 

sobre ele, mas criação constante. Tudo o que os antigos escribas judeus e 

talmudistas não se cansaram de demonstrar é que, na leitura infinita da Torá, reside 

uma experiência de linguagem anterior a qualquer conhecimento, porque submetida 

ao campo da ética. O pensamento de Lévinas permite perscrutar melhor essa ideia: 

“A ordem ética nos (re)conduz a Deus. Um Deus que não se mostra, pois se o 

fizesse se desmentiria, mas que, paradoxalmente, entretém uma relação com o finito 

através da marca... . Um Deus ao qual se quer ter acesso, sabendo-se sempre, 

porém, que ir até Ele não é seguir esta marca, que não é um signo, mas ir até os 

outros que se atêm a esta marca. (FUKS, 2000, p. 122, grifos nossos) 

 

Para além de uma questão acerca apenas do conhecimento, a leitura do humano, 

considerando a dimensão do inconsciente, coloca em questão o próprio advento do saber 

enquanto tal. Assim como, para além de uma questão de interpretação linguística, a dimensão 

do inconsciente reside em uma experiência pré-linguística, que possui uma relação estrita com 

a experiência, submetida, então, ao campo da ética. O inconsciente freudiano entretém uma 

relação com a transmissão quando se estabelece enquanto tal pela via sempre da criação. Vale 

lembrar, contudo, que sua relação com o pulsional, com a experiência e o acidente singular 

referente a cada sujeito é o que possibilitam – pela via do que Fuks está demarcando como 

marca – que uma história possa ser inscrita, escrita e contada. Em nossa leitura, então, o laço 

social surge como resposta irrevogável do trauma da experiência sexual.  

Por isso, a autora faz a bela asserção de que a forma como o acidente do 

movimento pulsional marca a cada um, para além de comportar o efeito da aposta na ideia de 

um Deus ou de um grande Outro (uma ideia última como verdade), justamente por conta do 

recalque desse trauma, coloca em voga o finito dessa marca, o próprio laço social como 

testemunho da pulsão na cultura. Funda-se, aí, a possibilidade ética da transmissão, em a 

verdade é suposta no movimento do desejo em direção ao Outro. Esse efeito civilizatório é o 

que, em nossa leitura, produz em cada experiência a atualização da possibilidade de produção 

de fala, leitura, escrita, arte, religião e ciência – transmissão por si – a partir desse buraco da 

experiência mesma do que não pode ser representado ou transmitido. O humano se constitui 
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no esquecimento disso e é por isso mesmo que busca o Outro do passado e do futuro para que 

sua história possa ser passível de ser contada e recontada. 
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