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A memória é invadida constantemente pela 

imaginação e os sonhos, e já que existe a 

tentação de crer na realidade do imaginário, 

acabamos por fazer uma verdade de nossa 

mentira, O que, por outra parte não tem mais 

que uma importância relativa, já que tão vital 

e pessoal é uma quanto outra. 

 

LUIS BUÑUEL – “Meu último suspiro” 



CAPÍTULO III – TEMPO, HISTÓRIA E MEMÓRIA    62  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. O TEMPO E A MEMÓRIA EM FREUD 

F 
 

aremos em seguida, um percurso pela obra de Freud, recolhendo as elaborações 

sobre estes conceitos e optando por acompanhar o movimento de seu pensamento 

do ponto de vista cronológico.  

 

1.1. Aparelho de linguagem, aparelho de memória: a pré-história da psicanálise 

 

Embora Freud jamais tenha escrito um texto dedicado exclusivamente à questão 

da temporalidade, este tema atravessa toda sua obra, especialmente ligado a suas 

investigações sobre a memória. Esta temática comparece desde o começo como uma das 

grandes preocupações freudianas.  

Estes temas foram trabalhados desde o período que pode ser considerado como a 

“pré-história”1 da psicanálise, não sendo abandonados até o final da vida de Freud. 

Nosso percurso através da obra freudiana será longo e trabalhoso; em virtude do 

interesse desta pesquisa, iremos nos deter mais sobre alguns textos, ou sobre aspectos 

destes textos, do que sobre outros.  

________________ 

 

1 Sobre “pré-história” ver: Luiz A. Garcia-Roza: Introdução à Metapsicologia Freudiana– 1 onde o autor 
analisa o período assim chamado por ainda não terem sido elaborados conceitos fundamentais como 
inconsciente, repressão e pulsão. Nele se incluem: Sobre as afasias(1891) o Projeto de uma psicologia 
científica (1895) e a “Carta 52” (1896) que Freud escreve a Fliess. 
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Em “Sobre a concepção das afasias” (1891),2 Freud elabora um aparelho de 

linguagem que será o grande precursor do aparelho psíquico e estabelece a diferença 

entre representação de palavra e representação de objeto. 

O mais importante, contudo, talvez seja o fato de que ele não concebe este 

aparelho de linguagem como algo que já está pronto ao nascer, mas como algo que se 

constitui, aos poucos, elemento por elemento, e sempre em relação com outro aparelho 

de linguagem.  

As representações de palavras adquirem seu significado quando sua imagem 

acústica coincide com a imagem visual do objeto3 e este significado é compartilhado 

por dois aparelhos de linguagem semelhantes. Então, é em relação ao outro como 

falante que se forma o aparelho da linguagem. O que nos importa destacar é que, em 

contraposição aos conhecimentos da época sobre as localizações cerebrais, Freud 

introduz a idéia de processo e funcionalidade e nega a idéia do psicológico como 

simples efeito do mecânico fisiológico. Garcia-Roza nos esclarece:  
 

Não se trata mais de estabelecer uma relação mecânica entre elementos sensoriais 

(impressões) e elementos psíquicos (representações), mas de assinalar o paralelismo 

entre duas ordens de processos.[...] Esse processo, (de formação de uma representação) 

que se inicia em uma determinada parte do córtex, difunde-se, a partir desse ponto 

inicial, por todo o córtex, ao longo de vias particulares. É esta modificação no córtex 

que tornará possível a recordação, isto é, a possibilidade de essas mesmas vias serem 

novamente percorridas quando a mesma área cortical for excitada. (Garcia-Roza, 

1994, p. 33)  
 

Isto quer dizer que, “se o mesmo estímulo cortical se repete, ressurge o psíquico 

sob a forma de uma imagem mnêmica” (idem). Como veremos mais adiante, o tema das 

“facilitações” será retomado no Projeto de 1895. 
________________ 
2 Afasia é, em sentido estrito, um distúrbio da linguagem e não da memória. Na afasia sensorial há uma 
perda da compreensão da linguagem e na motora encontramos uma incapacidade de pronunciar as 
palavras. Garcia Roza, 1994, p.19. 
3 Em “O Inconsciente”, de 1915, Freud usará a denominação representação de objeto para representação 
de coisa, pois o objeto é justamente o efeito da junção representação coisa e representação de palavra. 

 

“A percepção, pura e simplesmente não oferece objetos. Aquilo que ela recebe do mundo não são 
imagens de objetos, mas imagens elementares (visuais, táteis, acústicas etc.) que vão construir o complexo 
de associações de objetos (e não da representação-objeto) [...] E a palavra que constitui o objeto como 
objeto, e é este que fornece à palavra seu significado. Portanto o que fornece ao objeto seu significado , e 
a fortiriori sua unidade, não é a coisa externa, mas a articulação das associações de objeto com as 
palavras” Garcia-Roza,1995, p. 31. 
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Já na Comunicação Preliminar de “Estudos sobre a histeria” (1893), Freud 

outorga uma grande importância à questão da memória. Neste texto, escrito em parceria 

com Breuer, os autores referem-se ao fato de o sintoma histérico, que aparentemente 

desaparecia com a eclosão da recordação do episódio que o ocasionara, continuar a 

produzir efeitos ante a simples lembrança do mesmo, levando a reações emocionais 

como o choro, por exemplo. Observam, porém, que nem sempre cessada a causa cessa o 

efeito; por isso dizem que “o histérico padece de reminiscências” (Freud e Breuer, 

1893-95, p. 33). 

Se esta reação for sufocada, o afeto permanecerá conectado com a lembrança. O 

ser humano, porém, conta com a linguagem para substituir a ação. Assim, o sujeito 

liberaria o afeto e a lembrança entraria em outros circuitos psíquicos, associando-se a 

outras representações, aliviando o afeto acompanhante do trauma psíquico. Continuam 

os autores: “A isto se acrescenta esse universal apagamento das impressões, essa palidez 

das recordações que conhecemos sob o nome de ‘esquecimento’ e que desgasta todas as 

representações ineficazes afetivamente” (idem, p. 35). 

Em “Projeto de uma Psicologia Científica”, escrito em 1895, Freud inicialmente 

se propõe a estudar as resistências. Vai muito além, entretanto, e, entre outras coisas, 

afirma que qualquer teoria sobre os processos psicológicos que se pretenda séria deve 

conter uma explicação sobre a memória. Tal é o destaque que este tema recebe, que é 

possível considerar o aparelho anímico de Freud fundamentalmente como um aparelho 

de memória. De acordo com isso, e dada a importância da temática da memória para 

esta pesquisa, é a partir desta perspectiva que faremos os recortes e comentários sobre 

o texto.  

Embora Freud tenha criado um modelo neurológico, não pretendia que fosse 

explicativo do sistema nervoso, mas esperava que desse coerência científica a suas 

teorias. Tratava-se de um modelo hipotético de funcionamento, no qual observamos, 

simultaneamente, a utilização e a negação dos conhecimentos da neuroanatomia 

mecanisista da época. 

O grande valor do Projeto reside no fato de anunciar conceitos que aparecerão 

mais tarde em outros trabalhos fundamentais para a teoria psicanalítica. Por exemplo: já 

em 1895, o autor nos fala de barreiras de contato ou pára-excitações, que retomará em 

1920 no modelo da vesícula em “Além do Princípio do Prazer”. Estas, graças à singular 

arquitetura dos neurônios, estariam localizadas nos órgãos celulares de contato e se 
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constituiriam como verdadeiras barreiras de resistência à liberação de energia Qn.4. 

Assim, ele estabelece um modelo pelo qual existiriam dois sistemas de neurônios: o 

sistema de percepção e o sistema de memória. Os neurônios, embora semelhantes entre 

si, formariam sistemas diferenciados, não se constituindo uma diferença de natureza e 

sim estrutural.  

Duas são as idéias reitoras do Projeto: a primeira, que os neurônios constituiriam 

simultaneamente a base de sustentação e a unidade material do sistema nervoso, e a 

segunda considera que, por esses neurônios, organizados como sistemas, circula energia 

que também pode ser armazenada. 

O primeiro sistema seria formado por células permeáveis, identificadas pela letra 

grega φ (fi). Estas células servem à percepção, não operam nenhuma resistência à 

passagem de energia e nada retêm. Elas possuem barreiras de contato (sinapses) que não 

se modificam com a passagem de excitação, aonde chegam, sem resistências, os 

estímulos externos.  

O outro sistema, que Freud identifica com a letra grega ψ (psi), é formado por 

células impermeáveis; constituído pelos neurônios que recebem estímulos endógenos, 

possui barreiras de contato retentoras de energia que resistem e dificultam a passagem 

da descarga ao exterior; por estarem em estado de alteração permanente; porém, 

também se modificam com o sucessivo aprendizado e tornam-se mais suscetíveis de 

condução, facilitando a passagem de certas energias mais do que de outras. A função de 

resistência seria a grande diferença entre os dois sistemas. Insistimos em chamar a 

atenção para o fato de que Freud fala em função e em sistema, mas não em diferença de 

natureza entre os neurônios.  

Quando as barreiras de contato protetoras recebem uma estimulação excessiva, 

podem sofrer rompimento, dando origem à dor. É verdade, todavia, que o sistema de 

percepção φ  assim estruturado receberia grandes quantidades de estímulos do exterior. 

Para evitar este excesso insuportável, existiria um outro sistema de percepção, 

designado com a letra  ω (omega). Este sistema seria formado por neurônios que se 

ocupariam de filtrar a transmissão através de uma “tela protetora” e forneceriam os 

________________ 

 

4 Q e Qn não são bem diferenciados no Projeto, entendendo-se, no geral, Qn como energia de magnitude 
intercelular, de fonte endógena, de ordem psíquica e Q, que também é designada como ‘excitação’, como 
energia de fonte exógena ao sistema. (Garcia-Rosa, 1991, p. 82) 
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dados da realidade sensível (cor, som, textura). Desse modo, o caminho entre os órgãos 

dos sentidos e o sistema de percepção não seria direto. 5  

O mais importante para nossos interesses é destacar a existência de um sistema 

de percepção que forneceria dados ao sistema de consciência, que então os repassaria ao 

sistema de memória como signos de realidade. Ou seja, a memória, desde o começo da 

teorização freudiana, aparece como seletiva, protegida, dependente de algum outro fator 

ou sistema. Cabe esclarecer que os termos consciente e inconsciente não estão sendo 

utilizados no sentido da primeira tópica, ou seja, como instâncias psíquicas, mas de 

forma adjetiva.  

O sistema de percepção teria mais proteção que o sistema ψ, que por sua vez 

seria mais vulnerável na recepção dos estímulos endógenos. Os neurônios ψ se 

dividiriam em dois grupos: as células do Pallium (manto), que são investidas por 

excitações provenientes do mundo exterior, e as do Núcleo, que são investidas desde o 

interior diretamente, sem nenhuma proteção. Esta falta de proteção e, portanto, de 

controle, que atua como uma força de excitação incessante, já em 1895 Freud a chamou 

“mola pulsional do mecanismo psíquico” (Freud, 1895, pág. 360), em oposição às 

excitações externas momentâneas e controladas.  

________________ 

A energia livre que investe permanentemente e de forma caótica o núcleo do 

sistema ψ, como estado de pura dispersão, tende a se distribuir através das barreiras de 

contato que oferecem menor nível de resistência. Estas energias que circulam livremente 

podem se ligar a outras que tenham menor nível de resistência, criando investimentos 

colaterais que formarão uma rede ou estado de integração ao qual Freud dá o nome de 

eu (Ich). Esta organização que se cria a partir do caos é então efeito da ligação.  

Assim sendo, o eu é o conjunto dos investimentos no núcleo do sistema ψ que 

procura a descarga motora e que não elimina o estado de necessidade e a tensão que este 

provoca, pois não conta com o objeto adequado para a satisfação. Ele produz apenas 

modificações internas (choro, agitação). Este eu primordial se amplia posteriormente 

com os dados de realidade que lhe chegam desde o sistema ω ocupando também o 

 

5 Em carta datada de 39 de janeiro de 1896, posterior, portanto, à elaboração do Projeto,esse aspecto é 
esclarecido: “Os neurônios ω são aqueles neurônios ψ suscetíveis de um escasso investimento 
quantitativo. Estas quantidades mínimas que lhe são transferidas desde o órgão terminal é a condição 
para a gênesis da consciência. Agora interpolo os neurônios ω entre os neurônios φ e os neurônios ψ de 
modo que φ  transfere qualidade a ω  e este não transfere a ψ nem qualidade nem quantidade, mas só o 
incita, ou seja assinala seus caminhos à energia livre de ψ (Freud, Vol I. pág 437). 
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sistema ψ Pallium, desde onde exercerá uma função reguladora sobre todo o sistema 

ψ, dando lugar aos processos secundários.  

Tendo chegado a este ponto na leitura do Projeto, não podemos deixar de 

reconhecer já ali, uma metapsicologia incipiente; como em um embrião, já estavam lá 

muitos elementos básicos da teoria psicanalítica. Mas é a questão da memória que nos 

interessa especialmente, então continuaremos percorrendo as primeiras elaborações de 

Freud em relação a este conceito. 

Seguindo este caminho – e é justamente de caminhos que se trata – vemos 

formarem-se trilhas que se abrem à medida que são utilizadas e que constituirão marcas 

facilitadoras para percursos posteriores. 6 Estas diversas vias teriam diferentes graus de 

facilitação (Bahnung) da passagem energética. Então, haveria uma dinâmica entre 

células permeáveis, que nada retêm e portanto não se modificam, e as células 

impermeáveis, por onde a energia só pode passar com dificuldade e de forma 

incompleta. Este sistema de células impermeáveis que, a cada excitação, por oferecerem 

resistência ao serem “tocadas”, se modificam em um estado diferente do anterior, 

constitui a origem da memória.  

Freud esclarece que as barreiras de contato ou pára-excitações deste sistema ψ  

de células impermeáveis entram em um estado de permanente excitação/alteração. Estas 

células “aprenderiam” com a repetição dos estímulos, permitindo às barreiras de contato 

adquirirem um maior poder de condução; isto as tornaria mais parecidas com as do 

sistema φ  Mas as barreiras de contato não oferecem todas nem as mesmas facilitações e 

nem as mesmas resistências, constituindo, ao contrário, uma rede de percursos 

diferenciados que serão facilitados em uma direção e não em outras. Deste nível de 

aprendizado das barreiras dependerá a “facilitação”, de modo que “a memória está 

constituída pelas facilitações entre neurônios” (Freud, 1985, p. 344).  

Podemos dizer, então, que a memória se constitui porque as excitações não 

operam, todas elas, com igual intensidade ou freqüência, ou seja, que a memória 

também está constituída pela diferença de facilitações entre os neurônios. Observamos 

como Freud vem utilizando conceitos quantitativos, como besetzung que remete a 

intensidade de investimento, ocupação de um lugar, e qualitativos, como bahnung que 

se traduz como facilitação. 

________________ 

 
6 Freud retomará este tema na carta 52, de 6/12/1896, como veremos depois.  
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Compreendemos, então, que a memória, entendida como o poder de uma 

vivência de continuar produzindo efeitos, dependerá da magnitude e da freqüência com 

que se repita o trilhamento facilitado. Há memória porque existe um diferencial de 

caminhos possíveis; se todas as opções fossem igualmente possíveis, não existiria 

facilitação, ou seja, preferência de um caminho sobre outro, e a memória nem existiria. 

Lacan retoma justamente do Projeto esta noção de facilitação (Bahnung) e alerta 

para o erro possível de entendê-la como efeito mecânico do hábito. Para ele, facilitação 

ou trilhamento possui uma dimensão própria regida pelo princípio de prazer, como 

prazer da repetição. A memória é constituída pela trama de representações (ou cadeia 

significante), que implica uma preferência das escolhas de itinerários possíveis (Lacan, 

1988, p. 272).  

Para Lacan, o que acontece na experiência de satisfação é que uma excitação 

endógena correspondente a um estado de necessidade (fome, por exemplo) produz em 

ψ um estado de apetite. Este será descarregado no sistema de percepção ω como 

desprazer e será acompanhado por manifestações emocionais (choro, agitação dos 

membros etc.). A tensão continuará a mesma, entretanto, já que o estímulo endógeno 

não é anulado. Se, porém, o choro da criança provoca a ação de um adulto que o 

alimente, o estímulo endógeno é eliminado e aparece a vivência de satisfação ligada 

tanto à imagem do objeto quanto à imagem do movimento de descarga. Assim, a 

descarga motora adquire a dimensão de signos de uma demanda dirigida ao Outro. 

Outro não semelhante, não especular, mas pertencente à ordem simbólica. A satisfação 

da necessidade, então, introduz o sujeito na ordem simbólica. O caminho está traçado.  

Quando a necessidade se apresenta novamente, ambas as marcas mnêmicas 

(necessidade e satisfação) serão reinvestidas e reativadas. Se o objeto permanecer 

ausente, será alucinado, seguindo as normas do princípio de prazer. O sistema 

ω ,  regulador da percepção-consciência, entrará no jogo, oferecendo ao sistema ψ um 

signo de realidade que estabelecerá a diferença entre objeto real e alucinado, entre 

imagem-percepção e imagem-lembrança. Estão atuantes aqui, tanto o processo primário, 

que conduzirá à alucinação e ao desprazer, quanto o processo secundário, que possibilita 

a lembrança. Ambos os processos são próprios ao sistema ψ e, portanto, inconscientes.7 

________________ 
7 Ver cap 14 do Projeto, “Processo primário e secundário em ψ”. 
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Em nosso caminho para o entendimento dos mecanismos da memória, tal como 

foram historicamente postulados por Freud, encontramos no capítulo 13 do Projeto, 

“Afetos e estados de desejo”, uma essencial contribuição para nosso objetivo de uma 

aproximação psicanalítica às demências. As experiências de dor e as vivências de 

satisfação produzem dois resíduos; o primeiro são os afetos, tratados aqui como 

descarga motora súbita, provocada por aumento de tensão e não guardando relação 

unicamente com vivências desprazerosas. O segundo resíduo das experiências de dor e 

satisfação são os estados de desejos, definidos como uma atração pelo objeto desejado e 

pelo reinvestimento de sua imagem mnêmica. Freud escreve: 

 

Do estado de desejo segue-se diretamente uma atração em direção ao objeto de desejo e 

sua marca mnêmica correspondente; da vivência de dor resulta uma repulsa, uma 

retirada do investimento na imagem mnêmica hostil. São estas a atração de desejo 

primária e a defesa primária (Freud, 1985 pág. 367).  

 

Do estado de desejo, resíduo da experiência de satisfação, resultará uma 

“atração” em relação ao objeto do desejo, um investimento de sua marca mnêmica 

agradável. Da vivência de dor que desencadeia o afeto resultará o rechaço e conseqüente 

repressão do investimento de uma marca mnêmica hostil: trata-se de “defesa primária”. 

Freud diz: “A defesa primária será mais intensa quanto mais intenso seja o desprazer” 

(idem, p 369). E acrescenta algo que consideramos fundamental para a abordagem das 

demências que faremos mais adiante: 

 

Por outro lado, precisa de uma indicação que atraia sua atenção para a recatexização de 

uma imagem mnêmica hostil e que lhe permita evitar, por meio de catexias colaterais, a 

conseqüente liberação de desprazer. Se conseguir efetuar essa inibição a tempo, a 

liberação de desprazer e ao mesmo tempo as defesas serão mínimas; caso contrário, 

ocorrerá um desprazer imenso e uma defesa primária excessiva. Ambas, a catexia de 

desejo e a liberação de desprazer, quando a lembrança em questão é de novo catexizada, 

podem ser biologicamente nocivas (idem, p. 370) 

 

Temos, então, um aspeto quantitativo, dado pelas intensidades do afeto, e outro 

qualitativo, balizado pelas sensações de prazer e desprazer. Neste esforço por uma 

repressão aliviadora esvaem-se as lembranças: perde-se a memória. 
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É muito interessante seguir o pensamento de Luis Alfredo Garcia Roza (1991) 

em relação a este ponto. Referindo-se a um comentário de Lacan em seu seminário 

sobre “A ética da psicanálise”, considera que Freud distingue duas estruturações 

diferentes da experiência humana no que se refere aos estados de desejo:  
 

...a da reminiscência, que supõe uma adequação ou harmonia entre o homem e o mundo 

dos objetos; outra, da repetição, na qual, o que se apresenta a ele coincide apenas 

parcialmente com aquilo que já lhe proporcionou satisfação e que por essa razão lhe 

impõe uma busca, pela repetição, no sentido de reencontrar o objeto” (García Roza, 

1994, p. 146).  
 

Sabemos, porém, que o objeto procurado, tal como lembrado a partir da 

experiência de satisfação, jamais é encontrado; o sujeito se vê, então, impelido a uma 

busca interminável e ao encontro sempre precário com objetos substitutivos.  

Desta diferença entre percepção e lembrança, desta falta de identidade de 

percepção, nasce a possibilidade de pensamento, que não existiria se a coincidência 

fosse total e a descarga imediata. Se a representação-percepção for apenas semelhante e 

não idêntica à representação-lembrança, isto provocará uma inibição no eu, impedindo a 

descarga imediata e dando lugar ao discernimento. No entanto, o aparelho psíquico, 

atento aos signos de qualidade que indicam a diferença entre as duas, operará um 

rastreamento entre as representações-lembrança (ou representação-fantasia) até achar 

alguma que coincida com a desejada. A procura é de uma identidade de pensamento, e 

não de percepção. O aparelho psíquico não procura a identidade com a vivência de 

satisfação e a conseqüente descarga imediata; procura a identidade com o caminho do 

investimento, com o percurso que suspende momentaneamente as intensidades e a 

descarga, caminho onde também encontrará marcas vazias de qualidades que serão re-

significadas no processo. Condição prévia, enfim, de um pensar crítico. 

Na segunda parte do Projeto, dedicado à psicopatologia da histeria, Freud 

empreende uma primeira articulação sistemática entre a questão do tempo e da memória. 

Bem no inicio deste capítulo,encontramos a seguinte observação:  
 

Todo observador da histeria percebe que as histéricas estão submetidas a uma compulsão 

exercida por representações hiperintensas (...) que resultam estranhas pela raridade; são 

representações que em outros não trazem conseqüência nenhuma, mas nos histéricos 

nos aparecem como intrusas, usurpadoras e ridículas (Freud, 1895, p. 394-395).  
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Freud explica este fenômeno da seguinte maneira: há uma representação 

hiperintensa “A” que, sem lógica nenhuma, faz o histérico chorar. Mas se “A” provoca 

este efeito, é porque se associa a outra representação “B”, esta de origem sexual e que, 

como verdadeiro motivo da reação emocional intensa, foi reprimida. “A” representa 

uma “circunstância colateral”, neutra, que aparentemente não tem relação com o sexual, 

que circunstancialmente tem a ver com “B” mas não é “B”.  

No final desta segunda parte, Freud esclarece que estes investimentos colaterais 

só são possíveis quando existe um eu; nestes casos, há um desprendimento de desprazer, 

porém o Eu pode se defender criando os investimentos colaterais. Nos primeiros 

traumas, nas primeiras intensidades que acontecem antes da estruturação egóica, a 

defesa resulta impossível. “A” se plasma na lembrança, como o verdadeiro motivo do 

infortúnio, transformando-se no substituto, no símbolo de “B”. Assim, toda vez que “A” 

aparece na consciência, vem acompanhada por emoções que, quanto à intensidade, 

correspondem a “B”. A representação verdadeiramente originária do sintoma é 

desalojada da consciência, reprimida, e a substituta não cessa de aparecer. Para Freud:  

 
...a toda compulsão corresponde um recalcamento, e a todo esforço da consciência, uma 

amnésia (...) o recalcamento tem o sentido quantitativo de um despojamento de Q, ... 

atribui-se a “A” alguma coisa que se subtrai de “B”. [...] O processo patológico é o de 

um deslocamento tal como o conhecemos no sonho, portanto, um processo primário 

(Freud, 1895, p. 397).  

 

Neste caso, infere-se que a verdadeira natureza de “B” pode ser estimada a partir 

das características de “A”. A proton pseudo8 é justamente isto: tomar como causa 

verdadeira do desgosto a representação “A”, que, por circunstância colateral, alude à 

verdade, que oculta e faz uma ponte necessária com a representação “B”. Retomaremos 

este tema ao falar das lembranças encobridoras. 

A articulação a que nos referíamos antes fica especialmente explícita na 

elucidação do caso Emma. Trata-se de uma moça que não consegue entrar nas lojas e 

atribui seu pânico a uma lembrança dos 12 anos, quando vendedores teriam rido de suas 

roupas (cena “A”). O que está velado à sua consciência, contudo, é um episódio 
________________ 

 

8 Freud caracteriza o sintoma histérico como proton pseudo: silogismo em que uma premissa maior falsa 
dará lugar a uma conclusão também falsa, embora o percurso do raciocínio seja correto ( Strachey apud 
Freud, 1895, vol I, pág 400, nota de rodapé). 
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ocorrido quando tinha 8 anos de idade. Nesta ocasião, um vendedor a teria molestado 

sexualmente, mexendo em seus genitais por cima de suas roupas, enquanto ria. Longe 

de se sentir abalada, ela volta normalmente a esta loja (cena “B”). Após o despertar 

sexual da puberdade, entretanto, a lembrança torna-se traumática por efeito retardado 

(nachtraglich) (idem, p. 403). A memória do traumático surge só depois do tempo de 

latência e torna-se real pela repetição ou seja, se ressignifica como sexual e torna-se 

traumática 9  

Sabemos que os anos transcorridos entre 1887 e 1902 marcam um tempo de farta 

e profunda comunicação epistolar entre Freud e Wilhem Fliess (1858-1928). 

Percorrendo este denso intercâmbio, podemos conferir que o aprés coup, o efeito de 

posterioridade e os mecanismos da memória em geral são constantemente anunciados e 

elaborados naquela época.  

Logo depois de concluir o Projeto, em janeiro de 1896, Freud escreve uma carta 

(a carta número 39) com um adendo conhecido como o Manuscrito K. também chamado 

“Um conto de Natal” (1896, p. 260), onde trata das neuropsicoses de defesa e retoma a 

questão do efeito de posterioridade. Nesta ocasião, reafirma a idéia de que, no caso de 

existir uma excitação sexual intensa nos primeiros anos de vida, esta só será ressignificada 

como traumática na puberdade, pois a criança pequena não teria possibilidade de 

registrá-la como tal. Na carta catalogada sob o número 52 e datada de 6/12/96, passado 

um ano da conclusão do Projeto, podemos ler:  

 

Você sabe que trabalho na suposição de que nosso mecanismo psíquico tenha sido 

gerado por estratificação sucessiva. De tempos em tempos, o material preexistente de 

marcas mnêmicas experimenta uma reordenação segundo novos nexos, uma retranscrição. 

O essencialmente novo em minha teoria é a tese de que a memória não preexiste de 

maneira simples, mas múltipla, e está registrada em diferentes variedades de signos... 

(Freud, carta 52, 1896, p. 274). 

 

Isto já anuncia uma condição fundamental da repressão: ela não se exerce sobre 

representações e sim sobre suas ligações. Como diz Elsa Schmid– Kitsikis: “Uma sorte 

de colapso de ligações entre elementos mnemônicos reservados no inconsciente (marcas 

________________ 

 

9 Voltaremos especificamente sobre este tema por intermédio do caso clínico “O Homem dos Lobos”, 
de 1919. 
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mnêmicas) e as produções mnemônicas do sistema consciente (reminiscências, 

lembranças, etc.)” (Schmid-Kitsikes, 1997, p. 1779).  

Vemos que Freud começa sua carta confirmando que o aparelho psíquico é, 

fundamentalmente, um aparelho de memória. Assim, esta não seria uma simples 

qualidade do aparelho psíquico e sim sua qualidade fundamental. O sistema psíquico 

seria o responsável pela memória e pelos acontecimentos psíquicos em geral. 

Neste ponto, Freud introduz novos elementos ao falar de inscrições de signos e 

transcrições e, como muito bem assinala Garcia-Roza, estes elementos “estão muito 

mais próximos da linguagem e da escrita do que os neurônios da formulação anterior” 

(1994, p. 200). As transcrições às quais Freud se refere acontecem em diferentes 

momentos da vida e, entre essas épocas, deve existir uma tradução do material psíquico 

que o adapte às novas necessidades. Quando esta tradução não é possível, estabelecem-

se as psiconeuroses. Se a nova reescritura não acontece, a tramitação psíquica ocorrerá 

de acordo com os mecanismos da fase anterior. A tradução é reprimida, pois isto 

acarretaria desprazer, o que não acontece sem conseqüências.  

Dentro da mesma fase psíquica e com representações do mesmo tipo, haverá 

uma defesa normal. Porém, quando a marca mnêmica não traduzida é de uma fase 

anterior do desenvolvimento psíquico, estamos diante de uma defesa patológica. O não 

traduzido, que parece pertencer a outra pessoa ou a outra época, é o reprimido, que 

seguirá o destino da repetição e não das lembranças. 

No final da segunda parte do Projeto, Freud já apontava para o fato de que, se a 

representação-lembrança não for recalcada, a cada retorno à consciência (e quando 

falamos em retorno estamos nos referindo a uma questão temporal) se repetirá o 

desprendimento de desprazer. Este será cada vez menor, até restar para o Eu a 

lembrança da dor e não sua intensidade. Ao final, como diz o ditado popular: ‘o tempo 

tudo cura’, mas para isso é necessário que o Eu esteja suficientemente estruturado e a 

vivência seja capturada pela consciência. 

Freud constata que quanto mais freqüentemente ocorrer a recordação mais 

rapidamente a intensidade será reduzida, mas esclarece que este princípio não vale para 

o caso de experiências sexuais.  
 

O acontecimento sexual de uma fase anterior produz efeitos como se fosse atual, então 

não pode ser inibido em uma fase seguinte. A condição da defesa patológica (repressão) 
 



CAPÍTULO III – TEMPO, HISTÓRIA E MEMÓRIA    74  

é então a natureza sexual do acontecimento que deve ter ocorrido em uma fase anterior 

(Freud, 1896, p. 277).  

 
Neste ponto, devemos lembrar que Freud tinha começado sua auto-análise no 

verão de 1897. Não é de se estranhar, portanto, que, estimuladas por este trabalho, 

numerosas recordações infantis tivessem surgido em sua memória e que ele se 

questionasse acerca da dificuldade de recordar e associar as lembranças. Em 2 de maio 

de 1897 (carta 61), ele escreve:  

 

Pela primeira vez tenho conseguido um certo esclarecimento sobre a estrutura da 

histeria. Tudo me leva a pensar nos mecanismos de reprodução das cenas; umas 

produzem-se de maneira direta, outras, através de fantasias interpostas. As fantasias 

derivam do ouvido, entendido com posterioridade, e são autênticas em todo seu material 

(Freud, 1897, p. 288).  

 
Esta carta, como muitas outras, tinha um adendo, o Manuscrito L. Nele, Freud 

descreve as fantasias como verdadeiras barreiras psíquicas para bloquear as lembranças, 

refiná-las e sublimá-las. Elas se constituem com base nas coisas que foram ouvidas e 

valorizadas ‘com posterioridade’. Assim, o vivenciado, o escutado e o passado (da 

história parental) se unem à própria experiência vivida pelo sujeito, transformando os 

conteúdos em recordações possíveis: “Elas são ao ouvido, como os sonhos são à visão” 

(Freud, 1897, p. 289). Na carta 84, de 10/03/98, Freud ainda voltará a este tema, 

dizendo:  

 

Biologicamente parece-me que a vida onírica parte dos restos da época pré-histórica da 

vida – a mesma que é origem do inconsciente e a única em que se adquirem as 

etiologias de todas as psiconeuroses, época na qual existe uma amnésia semelhante à 

histérica. A fórmula é a seguinte: aquilo que na época pré-histórica é visto, dá por 

resultado o sonho; o ouvido resulta em fantasias e o vivenciado sexualmente, em 

psiconeuroses (Freud, 1898, p. 316). 

 

 

No Manuscrito M, de maio de 97, acrescentará que as fantasias se originam por 

desfiguração e fragmentação, analogamente à decomposição de um corpo químico que 

se combina com outro. O primeiro efeito da desfiguração é a falsificação da lembrança 
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por fragmentação, processo no qual são primordialmente descuidadas as relações 

temporais. Nos fragmentos do visto, mais o ouvido, mais as recordações associadas, a 

dimensão temporal se perde. O produto liberado associa-se a outra cena, de tal maneira 

que o produto original fica perdido. Podemos pensar que estas metabolizações resultam 

em uma temporalidade subjetiva, produto de uma reorganização. Uma temporalidade 

subjetiva conduzida pela linha temporal do desejo e não como reprodução linear e 

cronológica comandada desde o mundo externo. 

As cenas são ordenadas seguindo um grau de resistência crescente: as menos 

reprimidas chegam antes, porém são mais incompletas. Estas verdadeiras “poetizações 

protetoras” como as chama na Carta 61 (Freud, 1897, p.289) não são vítimas da defesa 

como as marcas mnêmicas. Se contudo alguma fantasia muito intensa alcança à 

consciência, também sucumbe à repressão e gera um sintoma por associação com as 

recordações originais reprimidas. Finalmente, na carta 84 de 10/3/98, completa: “A 

repetição do vivenciado seria em si mesmo a realização de um desejo, e um desejo 

recente só provocaria um sonho quando enlaçado com um material daquela época”. 

(Freud, 1898, p. 316).  

Em setembro de 1989, Freud viaja à costa Adriática. Imediatamente depois de 

seu retorno a Viena, escreve duas cartas a Fliess (cartas 96 e 97). Nesta ocasião, 

informa-lhe ter escrito um breve artigo sobre um episódio que lhe acontecera durante a 

viagem, de esquecimento de um nome próprio. Tratava-se de “Sobre o mecanismo 

psíquico do esquecimento” (1898). Neste artigo, que é considerado o primeiro passo 

para a “Psicopatologia da vida cotidiana” (1901), também vai se referir ao mesmo 

episódio de esquecimento do nome do pintor Signorelli. .  

No trabalho de 1898, Freud fala muito claramente do fenômeno do 

esquecimento – especialmente de nomes próprios – como produtos do mecanismo da 

repressão. Escreve ele:  

 

Cabe afirmá-lo com total universalidade: a facilidade e a fidelidade com que uma 

impressão é evocada na memória não depende só da constituição psíquica do indivíduo, 

da intensidade da impressão no momento em que aconteceu, do interesse que no 

momento lhe foi consagrado, da constelação psíquica presente, do interesse que agora se 

tenha em evocá-la, dos enlaces em que a impressão foi envolvida, etc. Depende mais do 

favor ou desfavor de um fator psíquico particular que se mostraria contrário a reproduzir 

algo que desprendesse desprazer ou pudesse levar em última instância a um 
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desprendimento de desprazer. A função da memória que tendemos a nos representar 

como um arquivo aberto aos curiosos, é rebaixada desta forma por uma tendência da 

vontade, da mesma forma que qualquer outra conduta dirigida ao mundo exterior. Parte 

do secreto da amnésia histérica descobre-se dizendo que os histéricos ignoram do que se 

trate o que não querem saber (Freud, 1898, p. 287). 

 

Em “As lembranças encobridoras”, de 1899, Freud afirma que a memória não 

pode reproduzir um encadeamento lógico dos fatos da vida antes dos 7 anos e que só a 

partir dessa idade as recordações adquirem coerência graças à significação psíquica que 

o sujeito lhes atribui. As lembranças conservadas, anteriores a esta fase, são pois 

testemunhas dos interesses dominantes da criança naquela época e de sua forma especial 

de vivê-los. Menciona dois tipos de lembranças: as anteriores ou regressivas, que são 

utilizadas como escudo protetor para ocultar um acontecimento posterior, e as 

posteriores ou progressivas, que encobrem recordações prematuras. Estas últimas, 

justamente, adquirirão maior importância em suas elaborações posteriores.  

Estabelecem-se, portanto, diferentes tipos de relações temporais entre o 

encobridor e o encoberto, o que nos levará a denominar a recordação como regressiva 

ou progressiva, dependendo do tipo de temporalidade predominante. Por exemplo, a 

lembrança de Emma sobre seus doze anos, quando os vendedores teriam rido de suas 

roupas, é uma lembrança progressiva pois encobre a outra, dos oito anos, quando foi 

vítima do outro vendedor que mexeu nos seus genitais.  

Nas lembranças infantis, acontece de serem descartados certos conteúdos 

enquanto conservam-se alguns detalhes que parecem carecer de importância. Este 

fenômeno torna a recordação carente de sentido, mas conserva sua força como impressão. 

Os elementos realmente significativos são sufocados, enquanto outros, que se enlaçam 

com aqueles, permanecem na memória. Estas são lembranças que aparecem justamente 

para que outras, mais conflitivas, possam ser esquecidas. A intensidade psíquica é 

deslocada da representação abandonada para a outra, que assume a função da primeira.  

 

Podemos comprovar que o mecanismo da memória teria como função a 

preservação do sujeito, já que a tendência seria evitar as recordações dolorosas. Mas as 

lembranças não são aleatórias. Haveria uma espécie de compromisso através do qual as 

imagens mnêmicas guardam alguma relação (especialmente de tempo e espaço) com a 

vivência reprimida, possibilitando o trabalho de reconstrução. Freud afirma: “O 
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processo aqui discernido – conflito, repressão, substituição com formação de 

compromisso – retorna em todos os sintomas psico-neuróticos e proporciona a chave 

para entender a formação dos sintomas” (Freud, 1899, p. 302).  

Freud também chama a atenção para o fato de que, nas recordações infantis, a 

criança se recorda como pensa que foi visto por um observador externo. Ante a tentativa 

de confirmação dessa vivência com adultos presentes na mesma situação, todavia, 

rapidamente pode-se chegar à conclusão de que a lembrança está falseada. Ou bem o 

lugar não era aquele, ou foi noutra ocasião, ou as pessoas presentes eram outras. Varias 

situações se fusionam ou se separam em vivências diferentes não aleatoriamente, mas 

de forma tendenciosa e para cumprir com as necessidades da repressão.  

Freud chama a atenção para uma questão crucial na articulação das questões do 

tempo e da memória. Se as recordações infantis são reprimidas, isto só pode acontecer 

depois da instalação deste mecanismo. Assim, podemos confirmar a já clássica sentença 

que diz que a memória só é possível porque existe o esquecimento. Neste sentido, não 

se possuem recordações da infância, e sim sobre a infância; a infância não é lembrada 

tal como foi “na realidade” e sim como foi construída em tempos posteriores. As 

lembranças não surgem, são criadas a partir de um sujeito que já não é mais o mesmo: 

“uma série de motivos alheios ao propósito da fidelidade histórico-vivencial 

influenciaram esta formação assim como a seleção das lembranças” (Freud, 1899, p. 

315). Freud ainda vai tratar deste tema em “Recordar, repetir, elaborar”, de 1914. 

 

1.2. O aparelho psíquico: nascem os conceitos 

 

Em 1900, Freud escreve “A interpretação dos sonhos”. No capítulo VII, 

descreve o que seria sua primeira concepção do aparelho psíquico, o qual imagina como 

um instrumento composto por sistemas que possuem uma ordenação espacial constante 

seguindo o modelo das lentes de um telescópio, uma depois da outra. O mais importante, 

contudo, é talvez pensar que a excitação provocada pelos processos psíquicos percorre 

estes sistemas “dentro de uma determinada série temporal” (Freud, 1900, p. 531).  

Este sistema ψ teria uma direção, indo do sistema sensorial, que recebe os 

estímulos em direção ao extremo motor, que libera a motilidade. Vemos que, seguindo 

o caminho iniciado com “Sobre as afasias”, seria construído o aparelho psíquico como 

um aparelho de reflexos. A isso, Freud acrescenta:  
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Agora temos fundamentos para fazer com que ingresse, no extremo sensorial, uma 

primeira diferenciação. Das percepções que recebemos, resta no aparelho psíquico uma 

marca que podemos chamar “marca mnémica”. E a função correspondente a essa marca, 

a chamamos memória (idem).  

 
Apresenta-se, agora, uma dificuldade: como entender um sistema que deve 

conservar fielmente as alterações acontecidas a seus elementos, e ao mesmo tempo 

manter-se aberto a novas possibilidades de alteração? Responde Freud:  

 

Havemos de supor que o primeiro sistema recebe os estímulos perceptivos, mas não os 

conserva e, portanto, carece de memória e que por trás dele há um segundo sistema, que 

transpõe a excitação momentânea do primeiro como marcas permanentes (Idem, 

p. 532). 

 
Agora, como explicar que as lembranças estejam associadas, especialmente no 

que concerne à simultaneidade? Pois, se o sistema perceptivo não tem nenhuma 

memória, tampouco pode conservar marcas que sirvam à associação: “Portanto, 

devemos supor que a base da associação está preferentemente nos sistemas mnêmicos” 

(idem). Em contrapartida, é o sistema perceptivo que oferece à consciência o amplo 

leque de qualidades de que dispõe:  

 

Inversamente, nossas recordações, especialmente as que se fixaram mais fundo, são 

inconscientes; é possível transformá-las em conscientes, mas não duvidamos que em 

estado inconsciente realizam todos seus efeitos. O que chamamos de ‘nosso caráter’ tem 

base nas marcas mnêmicas de nossa impressões, certamente as que nos produziram um 

efeito mais forte, as de nossa primeira juventude, são as que dificilmente devêm 

conscientes. Mas quando as recordações se fazem conscientes, não demonstram 

nenhuma qualidade sensorial ou uma qualidade sensorial muito pobre em relação às 

percepções (idem, p. 533).10  

 

________________ 

 

10 E em nota agregada em 1925, chama a atenção para o fato de ter retomado este tema em dois trabalhos, 
“Anotações sobre o bloco mágico” (1925) e “Além do Princípio do Prazer” (1920), em que afirma que “a 
consciência surge em substituição da marca mnêmica” (Vol.XVIII, p.5). Mantendo a ordem cronológica 
desta apresentação, voltaremos sobre estes artigos mais tarde. 
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Em “Psicopatologia da vida cotidiana”, de 1901, Freud refere-se ao 

esquecimento de nomes próprios como fenômeno normal, sendo que, em alguns casos, 

não existe exatamente um esquecimento e sim uma falsa lembrança.11 Já nos referimos a 

este episódio quando tratamos do texto sobre o mecanismo psíquico do esquecimento12 

e falamos sobre a substituição do nome do pintor Signorelli. Ali, o processo pelo qual se 

busca a evocação de um nome é deslocado até um substituto incorreto, que mantém com 

o original um nexo possível de ser rastreado, já que obedece a leis associativas. 

Sem dúvida, alguns nomes são facilmente esquecíveis por causa da sua 

complexidade e condições de uso, sendo apenas necessário um esforço de atenção para 

que acudam à memória. Mas quando o esquecimento persiste aparecendo um 

substitutivo, devemos considerar a participação do fator repressivo e a significação 

especial do substituto. Entre o nome esquecido e o substituto deverá haver um nexo pré-

existente. De alguma forma, ambos formarão parte de um complexo de representações 

interligados e a perturbação da lembrança terá como objetivo evitar algum tipo de 

desprazer.  

A relação tempo e memória se faz mais evidente no ponto IV de Psicopatologia 

da vida cotidiana” chamado “Recordações da infância e recordações encobridoras”. 

Estas recordações não devem sua conservação ao próprio conteúdo, e sim a seu vínculo 

associativo com outro conteúdo reprimido, conservando entre eles particulares relações 

temporais. Retomando o já tratado em “As lembranças encobridoras”, sobre lembranças 

regressivas e progressivas,13 Freud acrescentará que é possível os enlaces com a 

vivência se realizarem não só através do conteúdo, mas também por contigüidade 

temporal. Estas lembranças são chamadas de simultâneas ou contíguas. 

Neste artigo, Freud afirma que é altamente suspeita a veracidade das lembranças 

anteriores aos quatro anos de vida e que, ainda mais tarde, também não existe garantia 

nenhuma de sua correção. Freud atribui a falsidade das imagens mnêmicas a 

deslocamentos no tempo e espaço. Estes “desvios” da memória são causados “por 

intensos poderes da vida posterior que modelaram a capacidade de recordar as vivências 

infantis” (Freud, 1901, p.51).  

________________ 
11 Ver “Um estudo autobiográfico” 1924, p. 10. 
12 Ver p. 75 deste capítulo. 

 
13 Ver p. 76 deste capítulo. 
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Chama a atenção de Freud o fato de as crianças pequenas terem tão elevado 

desenvolvimento de capacidades cognitivas e emocionais, e não guardarem lembranças 

disso. Aqui, no entanto, ele faz um comentário interessante: não se guardam lembranças 

no sentido da reprodução consciente “e é de supor que essas operações esquecidas da 

infância não tenham passado pelo desenvolvimento da pessoa sem deixar marcas” 

(idem, p. 51). E associa essa amnésia infantil com os sintomas neuróticos do adulto: “é 

possível que o esquecimento da infância possa nos proporcionar as chaves para entender 

aquelas amnésias infantis que, seguindo nossos mais recentes discernimentos, estão na 

base da formação de todos os sintomas neuróticos.” (idem) 

Será porém em 1908 que Freud elaborará uma das descrições mais bem 

formuladas da questão temporal, em “O poeta e o fantasiar”:  

 

Uma fantasia oscila entre três tempos, três momentos temporais de nosso representar. O 

trabalho anímico se enlaça a uma impressão atual, a uma ocasião do presente que foi 

capaz de despertar os grandes desejos da pessoa; a partir dali, remonta-se à lembrança 

de uma experiência anterior, geralmente infantil, em que aquele desejo era satisfeito, 

então cria uma situação referida ao futuro onde a satisfação seria possível: o sonho 

diurno ou a fantasia que levam impressas as marcas de sua origem na ocasião e na 

recordação. Vale dizer que passado, presente e futuro são como as contas de um colar 

encadeadas pelo desejo (Freud, 1909, p. 130).  

 

O desejo então não é unicamente o motor da espera pelo futuro (sempre ideal); é 

também o responsável pela transcrição do passado. Assim, podemos entender a história 

como a relação do sujeito com o tempo, ordenada pelo desejo que metaboliza as 

lembranças e os anseios.  

Em 1911, junto com o caso Schreber, Freud publica um artigo fundamental, em 

que o tema principal é a diferenciação entre os dois princípios reguladores – prazer e 

realidade – que dominam respectivamente os processos psíquicos primários e 

secundários. Neste artigo, chamado “Formulações sobre os dois princípios do acontecer 

psíquico” – uma excelente porta de entrada para os artigos sobre metapsicologia de 

1915 – Freud retoma idéias de trabalhos anteriores, como por exemplo a questão de um 

sistema de registro de qualidades trabalhada no Projeto, agora articulada aos novos 

princípios que estão sendo formulados.  
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A partir da ausência de satisfação, a atividade psíquica não só deve representar o 

que provoca prazer, mas também aquilo que é desagradável. Assim, o mundo externo, 

com sua grande oferta de excitações, passa a ter um papel fundamental na formação do 

princípio de realidade e também de uma certa memória sensorial que diz sobre os 

atributos dos objetos. Freud escreve:  

 

Instituiu-se uma função particular, a ‘atenção’, que iria explorar periodicamente o 

mundo exterior a fim de que seus dados já fossem conhecidos antes de se instalar uma 

necessidade interior inadiável. [...] É provável que ao mesmo tempo se introduzisse um 

sistema de ‘registro’ que conteria os resultados desta atividade periódica da consciência, 

uma parte do que chamamos ‘ memória’ (Freud, 1911, p. 225) 

 

Além da repressão, que pode excluir o desagradável, temos agora uma 

possibilidade de avaliação da representação. Podemos pensar se é verdadeira ou falsa, se 

suas qualidades coincidem ou não com aquilo que esperamos dela, se adapta ou não à 

realidade, sempre por comparação com as marcas mnêmicas correspondentes. 

Alguns anos mais tarde, em “Recordar, repetir e elaborar”, de 1914, Freud 

oferece a seus leitores “novos conselhos sobre a técnica psicanalítica”, frase esta que 

formava parte do título original deste trabalho. Estes conselhos baseiam-se, especialmente, 

no esclarecimento dos fenômenos de resistência e repetição observados na clínica.  

A questão do tempo e da memória, articulados à resistência e à repetição, é 

presença constante neste texto; o objetivo da técnica psicanalítica seria, em termos 

descritivos, preencher as lacunas da memória e, em termos dinâmicos, vencer as 

resistências da repressão. Vencer o bloqueio. Mas um dos pontos mais instigantes deste 

trabalho refere-se ao questionamento da verdade histórica das recordações.  

Freud assinala que, freqüentemente, o paciente pode “recordar” algo que na 

verdade nunca foi esquecido, pelo fato de jamais ter sido consciente. Com isso, 

constrói-se uma certeza que não corresponde a recordações de vivências, mas a nexos, 

fantasias e moções de sentimentos que, definitivamente, não importa muito se alguma 

vez foram conscientes e depois esqueceram-se ou se jamais chegaram à consciência. 

Dito de outro modo, o esquecido pode-se limitar à dissolução de nexos, desconhecimento 

de conseqüências, isolamento de recordações. 
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Freud diz: “O analisado não se lembra de nada do reprimido, mas o vive de 

novo. Não o reproduz como lembrança, senão como ato; repete-o naturalmente, sem 

saber que repete” (Freud, 1914, p 152). Quer dizer que repete de forma inconsciente, 

que há algo que, naturalmente, impede sua presença na consciência, algo que parte do 

eu. Esse algo é a resistência.  

O inconsciente repete pela resistência do eu. Para que esses conteúdos 

reprimidos, repetidos, resistidos passem a formar parte da história do eu, faz-se necessário 

um trabalho de elaboração, isto é, de simbolização. É esse justamente o trabalho da 

análise tal como Freud a entendia: transformar a repetição em lembranças. No curso da 

análise, o paciente não lembra o esquecido reprimido, mas o repete como atuação, 

repete na transferência. Repetição que está a serviço da resistência. Repetição do 

reprimido, próximo e ameaçador, repetição nos sintomas. 

A doença não é um simples episódio a superar, mas uma força, um poder atual 

com origem no passado reprimido, passado ao qual o analista deve reconduzir o 

paciente. Parece-me que o tempo aqui é tratado como um espaço que permite considerações 

tópicas. O inconsciente seria um passado (lugar) ao qual se poderia voltar. 

Em “O Inconsciente”, de 1915, sem abandonar o ponto de vista tópico, Freud 

também se refere ao inconsciente como estado. Estado que introduz a idéia de 

mobilidade, de possibilidade de transformação, de re-inscrição. Diz ele:  

 

Podemos avançar mais um pouco e dizer, em apoio à existência de um estado psíquico 

inconsciente, que a consciência só abarca um conteúdo exíguo; portanto, a maior parte 

do que chamamos conhecimento consciente deve encontrar-se em cada caso, e por 

períodos mais prolongados, em um estado de latência, vale dizer, em um estado de 

inconsciência psíquica ( Freud, 1915, p. 163). 

 

No capítulo V deste mesmo texto, Freud estabelece as propriedades particulares 

do sistema inconsciente, a saber: ausência de contradição, processo primário 

(mobilidade dos investimentos por condensação e deslocamento), caráter atemporal, e 

substituição da realidade exterior pela psíquica. É neste ponto que formula uma de suas 

mais conhecidas conclusões sobre o tempo, quando diz:  
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Os processos do sistema inconsciente são atemporais, não estão ordenados de acordo ao 

tempo, não se modificam pelo seu transcurso e, em geral, não têm nenhuma relação com 

ele. Também a relação com o tempo depende do sistema consciente (idem, p. 184). 

 

Este parágrafo constitui um tema dos mais discutidos na psicanálise pós-

freudiana. Por exemplo, Maurice Dayan chama a atenção para o fato de que, embora as 

três primeiras asseverações sejam verdadeiras, a conclusão é falsa ou ao menos 

questionável. Ou seja, o tempo tem algo a ver sim, com os processos inconscientes pois, 

em se tratando de processos, não podem ser pensados fora de qualquer tempo (Dayan 

apud Le Poulichet, 1994, p. 31).14  

Le Poulichet concorda com Dayan e, dando ênfase à idéia de movimento e 

processo, acrescenta:  

 

Cada operação própria de um processo inconsciente (deslocamento, projeção, formação 

de seqüências, transferências, etc.) tem apenas de fato uma consistência temporal, e não 

espacial: é um modo de tempo ou uma operação de transformação e da passagem. [...] 

Trata-se de acontecimentos que não cessam, que não estão parados nos nomes, nem 

encaixados em imagens fixas ... eles se fazem ainda e ainda, não evocando em nada a 

idéia de um ‘depósito inconsciente’ que jaz em nós mesmos (Le Poulichet, 1994, p. 32). 

 

Em “Os caminhos da formação do sintoma” (Conferência 23, 1917), Freud vai 

acrescentar outra questão de suma importância para suas elaborações sobre a questão do 

tempo e a temporalidade, questão que se refere ao conceito de verdade. Ele diz que as 

cenas infantis lembradas no curso da análise algumas vezes são perfeitamente 

verdadeiras, a maioria das vezes uma mistura de verdadeiras e falsas e freqüentemente 

totalmente falsas, em total oposição “à verdade histórica” (Freud, 1917, p. 335).  

Fica claro que Freud estava preocupado com o discernimento da verdade 

histórica, a tal ponto que confessa: “Estamos tentados a nos ofender pelo fato de os 

pacientes nos ocuparem com umas histórias inventadas” (idem). Ao mesmo tempo, 

trabalha no sentido do esclarecimento dessas invenções, não deixando de reconhecer 

que as mesmas ocultam “situações de desejo calcadas em vivências infantis” (idem). 

Acrescenta, porém: “Elas [as fantasias] possuem realidade psíquica, por oposição a uma 
________________ 

 

14 O texto de Maurice Dayan, citado por Sylie Le Poulichet é “Déni de la mort et passage du temps” apud 
Psychanalyse à la Université” tomo 15, n. 57, 1990, p. 270. 
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realidade material, e aos poucos apreendemos que, no mundo das neuroses, a realidade 

psíquica é a decisiva” 15 

No capítulo IV de “Além do Princípio do Prazer” Freud volta a insistir na 

hipótese de que os processos excitatórios deixam marcas permanentes no inconsciente. 

Estas marcas formam a base da memória e isto nada tem a ver com a consciência; os 

processos mais fortes e duradouros são os que jamais chegaram a se fazer conscientes.  

Se a memória fosse um fenômeno consciente, tudo registraria e não existiria o 

esquecimento. Funcionaria como a personagem de Jorge Luis Borges, “Funes, o 

memorioso”,16 que nada podia esquecer e que estava condenado a viver um presente 

perpétuo, já que nada se tornaria passado. Estes processos excitatórios não deixam 

nenhuma marca duradoura sobre o sistema Cc, nada sobre o que se apoiar uma recordação e 

todas as marcas se produziriam por propagação da excitação aos sistemas internos (de 

memória): “A consciência surge no lugar da marca mnêmica” (Freud, 1920, p. 25).  

Garcia-Roza insiste: “A memória de que nos fala Freud é memória do sistema ψ 

de neurônios, portanto, memória inconsciente” (Garcia-Roza, 1995, p. 44). E nos 

lembra que, quando Freud pensou seu aparelho anímico, não pensou a memória como 

uma propriedade do mesmo, algo que surge depois do aparelho já constituído, e sim 

como sua causa, sua pré-condição. “Para Freud, não há psiquismo sem memória” 

(idem. p. 45). 

Claude Le Guen também assinala este aspecto, ligando-o à questão da história 

quando diz: 

 

Os processos de memória pertencem exclusivamente ao inconsciente, então haveria uma 

incompatibilidade entre consciência e memória. A consciência aparece em lugar do 

traço mnêmico de Freud: na consciência, há o tempo, os afetos e os investimentos num 

mundo exterior, não há memória em ação, então não há história. A memória, que 

trabalha no inconsciente e a noção de tempo (apanágio da consciência) se excluem 

mutuamente. A consciência pode usar da memória em forma de recordações, porém não 

________________ 
15 Cabe assinalar que, 20 anos mais tarde, na parte G de “Moisés e o Monoteísmo” (que leva o nome de 
“A verdade histórica vivencial”) Freud retomará este tema, que abordaremos de forma mais ampla no 
ponto seguinte deste capítulo. 

 

16 Funes não lembra nada nem esquece nada, pois não tem memória. Pode-se dizer que sabe tudo, até os 
mínimos detalhes. Em um parágrafo, Borges diz: “apesar de tudo, suspeito que não era muito capaz de 
pensar. Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. No complexo mundo de Funes, não havia 
mas que detalhes, quase imediatos” (Borges, 1996, p 132). 
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as fabrica. Os novos investimentos vão ser chamados a se integrar (por repressão, 

deslocamentos, etc.) às recordações portadoras das representações que fazendo um 

sentido as tornem suportáveis, representáveis, memorizáveis, ou seja, historizáveis (Le 

Guen, 1997, p. 1649). 

 

Para explicar melhor este particular, e sempre na trilha do Projeto de 1895, 

Freud cria em “Além do princípio do prazer” o modelo da vesícula, através do qual 

representa o organismo vivo em sua máxima simplificação, como uma vesícula 

indiferenciada de substância viva.  

Seguindo o modelo embriológico, pelo qual o sistema nervoso se constitui a 

partir do ectoderma, esta vesícula teria sua superfície voltada para o mundo exterior 

para ser receptora de estímulos dele provenientes.  

 

Assim, seria facilmente pensável que, pelo incessante embate dos estímulos externos 

sobre a superfície da vesícula, a substancia desta alterasse até uma certa profundidade, 

de modo que o processo excitatório ocorresse de uma forma mais diversa do que em 

estratos mais profundos. Desse modo, se haveria formado uma casca tão crivada no 

final do processo pela ação dos estímulos que ofereceria as condições mais favoráveis à 

recepção dos mesmos, mas não sendo possível sua ulterior modificação. Transferido 

isto ao sistema Cc, isto significaria que a passagem da excitação já não pode imprimir 

nenhuma relação permanente a seus elementos. Eles estão modificados ao máximo neste 

efeito, sendo assim habilitados para gerar a consciência (Freud, 1920, p. 26).  

 

Tal como no Projeto, no modelo da vesícula, a excitação deve vencer algumas 

resistências para continuar seu curso, abrindo caminhos, facilitações; seu estrato 

cortical, aberto ao mundo, só pode evitar ser aniquilado pela força dos estímulos 

externos criando uma proteção anti-estímulo. Este estrato cortical sensitivo também 

recebe estímulos internos, ante os quais não contaria com nenhuma proteção. Estes 

seriam os responsáveis pelas sensações de prazer ou desprazer em relação aos estímulos 

externos, que então poderão ser tratados como provenientes do exterior com a finalidade 

de aplicar-lhes a defesa da proteção anti-estímulo.  

Haveria também estímulos externos de tal intensidade que poderiam perfurar 

essa barreira de proteção anti-estímulo dando origem aos traumas. Ante um trauma, o 

princípio do prazer seria anulado e o organismo ficaria à mercê das intensidades 
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excitatórias. Por esta razão, o objetivo de todo o sistema será controlar essa intensidade, 

dominar os estímulos, religá-los e conduzi-los a uma tramitação.  

Neste texto Freud também retoma o que já havia postulado em “O inconsciente”, 

de 1915, e, quase com as mesmas palavras, expressa a questão da atemporalidade do 

inconsciente quando escreve:  

 

A tese de Kant segundo a qual o tempo e o espaço são formas necessárias do 

pensamento pode ser atualmente questionada à luz de certos conhecimentos obtidos por 

intermédio da psicanálise. Descobrimos que os processos anímicos são, em si mesmos, 

atemporais. Isto significa que, em princípio, eles não se ordenam temporalmente, que o 

tempo nada altera neles, que uma representação do tempo é impossível (Freud, 1920, 

p. 28).  

 

Freud nos lembra que 25 anos antes deste trabalho, “A psicanálise era 

fundamentalmente uma arte de interpretação” (Idem, p. 18). Mas nada se resolvia 

comunicando, explicando e reconstruindo para o neurótico o motivo de seu sofrimento e 

tampouco tornando consciente o inconsciente se resolvia a questão:  

 

O doente não pode lembrar tudo o que nele há de reprimido, apenas o essencial. Assim, 

não terá convicção sobre a justeza da comunicação que lhe foi transmitida. Então se 

verá forçado a repetir o reprimido como vivência presente, em lugar de recordá-lo” 

(idem, p. 18, grifo meu). 

 

Surge assim a compulsão à repetição, como esse “eterno retorno do igual” 

(idem, p. 22). Ora, se é eterno retorno, é movimento temporal, mas de uma 

temporalidade diferente da encadeada pela linearidade de passado, presente e futuro. 

Decididamente, o conceito de repetição envolve uma nova concepção sobre o tempo. 

Agora o inconsciente conserva suas propriedades básicas de atemporalidade 

cronológica, mas ganha sua própria temporalidade expressa na repetição, que se liga de 

forma definitiva à questão da pulsão de morte.  

 

Vimos que Freud já trabalhara sobre estes temas em “A interpretação dos 

sonhos”. Junto com estes dois últimos textos que estamos tratando, constituem uma 

trilogia fundamental para quem quiser se adentrar nas questões da temporalidade 

freudiana. 
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Num breve texto de 1925, intitulado “Notas sobre o Bloco Mágico”, Freud 

insiste na idéia de que as cargas de excitação são periodicamente enviadas ao sistema 

perceptivo a partir do interior do organismo. Enquanto esse investimento perdurar, o 

sistema transmite as imagens acompanhadas de qualidades sensoriais, mas quando a 

carga é retirada, a consciência cessa.  

 

As marcas duradouras das excitações recebidas teriam lugar em sistemas mnêmicos 

localizados atrás. E em “Além do princípio do prazer” (1920) disse que o inexplicado 

fenômeno da consciência surgiria no sistema perceptor no lugar das marcas duradouras 

(Freud, 1925, p. 244).  

 
Assim como no bloco mágico, contamos com uma superfície perceptiva sempre 

disponível e marcas duradouras dos caracteres recebidos. Acrescenta Freud: 

 

Seria como se o inconsciente, por meio do sistema P-Cc, emitisse em direção ao mundo 

exterior umas antenas e as retirasse rapidamente depois destas tomarem amostras de 

suas excitações. Na nossa hipótese, atribuímos as interrupções, que no caso do bloco 

mágico provêm do exterior, ao efeito de uma descontinuidade das inervações e, no lugar 

de uma supressão real do contato, supomos uma insensibilidade periódica do sistema 

perceptor. Por último, supomos também que este funcionamento descontínuo do sistema 

perceptor constitui a base da idéia de tempo ( idem, p. 247).  

 
Esta sensibilidade periódica, esta descontinuidade do aparelho receptor, constitui 

para Freud a origem da idéia de tempo. Ou seja, um aparelho que se abre ou fecha de 

acordo com as exigências internas (econômicas) do psiquismo. Cabe notar que essas 

exigências internas têm a ver com o aumento ou diminuição da tensão, isto é, com a 

entrada em ação do princípio de prazer. Não se trata, contudo, apenas de um fator 

quantitativo: a periodicidade, o ritmo, aludem a algo qualitativo, a um ciclo temporal 

desse movimento. Algo que acontece em um período de tempo. Sobre este particular, 

não há melhor síntese do que o seguinte parágrafo de Renato Mezan:  

 

Esta idéia parece menos surpreendente se levarmos em conta o caráter repetitivo do 

processo de perceber: perceber é reencontrar, o que supõe um corte representado pela 

perda. O enigma da temporalidade freudiana, centrado no conceito de repetição, vem se 
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esclarecer por esta via, por assim dizer oblíqua. [...] a temporalidade não é, para Freud, 

linear, já que inconscientemente desconhece a sucessão; ela tampouco é constituinte, 

porque o inconsciente deseja sempre o Mesmo. Nem positivista nem hegeliana, a 

temporalidade freudiana é repetição (Mezan, 1991, p. 274). 

 

 

1.3. O efeito de posterioridade 

 

Chegamos, agora, ao momento de abordar um dos conceitos fundamentais da 

teoria freudiana sobre o tempo, que constitui um dos pilares mais importantes para a 

construção da psicopatologia psicanalítica. Refiro-me ao efeito de posterioridade, ou a 

posteriori, também chamado de ação diferida, aprés-coup ou, como Freud o nomeava 

em alemão, nactranglich e nachtranglichkeit, seja na forma adjetiva ou substantiva. 

Embora seja profusamente usado em toda a obra freudiana (como no caso 

Emma, que já mencionamos neste capítulo), será em “O Homem dos Lobos” (1914) que 

encontraremos a mais bem acabada explicação de Freud sobre o assunto.  

Um dos pontos mais interessantes sobre o Homem dos Lobos é que o texto não 

conta as vicissitudes do tratamento atual; há muito pouco sobre o presente do paciente. 

Freud nos anuncia que o Homem dos Lobos o consulta aos 23 anos, mas nos relata uma 

neurose infantil desenvolvida na infância e analisada somente 15 anos mais tarde. O 

texto não denota esse passado longínquo, podemos lê-lo como se os fatos ali relatados 

fossem recentes; no presente do texto, o passado se presentifica. O termo alemão 

nachtraglich comparece no texto uma vintena de vezes e o nachtraglichkeit se faz 

presente, no mínimo, em duas ocasiões. Veremos depois a diferença entre os dois. 

Citarei a seguir alguns dos parágrafos mais importantes nos quais aparece 

nomeada especificamente a questão da posterioridade (nachtraglich e nachtraglichkeit). 

1. “Quando contava um ano e meio, recebeu as impressões cuja compreensão, 

com efeito retardado (nachtraglich), lhe foi possibilitada depois, na época em que o 

sonho acontece”. (Freud, 1914, p. 37). 

2. Falando da cena primária: “resultará evidente que a ativação dessa cena 

(propositalmente evito dizer lembrança) tem o mesmo efeito que se fosse uma cena 

recente. A cena produz um efeito com posterioridade” (nachtraglich) (Idem, p. 42).  
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3. “Este é simplesmente um segundo caso de posterioridade (nachtraglichkeit), 

efeito retardado. Quando o menino conta com um ano e meio, recebe uma impressão 

frente à qual não pode reagir suficientemente; só atinge sua compreensão e é capturado 

por ela quando é revivida aos quatro anos, e só duas décadas mais tarde, durante a 

análise, pode realizar uma atividade de pensamento que o conecte com aquilo que então 

ocorrera dentro dele” (Idem, p.44). 

4. “Em primeira instância, é influenciado de forma decisiva pela sedução e 

depois desviado pela cena de observação do coito, que com posterioridade 

(nachtraglich) exerce o efeito de uma segunda sedução” (Idem, p. 46). 

5. “Não precisamos mais supor que os pais consumaram o coito na presença da 

criança, por pequeno que este fosse, fato que sem dúvida para muitos de nós constitui 

uma representação desagradável. Também diminui o prazo da posterioridade 

(nactraglichkeit) ‘efeito retardado’ que agora vemos reduzida a apenas uns meses do 

quarto ano de vida” (Idem, p. 56). 

Para Luiz Hanns (1996), Freud usa Nachtraglich como a posteriori ou 

posteriormente, ou seja, como um advérbio. Isto aparece nos casos 1, 2 e 4 dos 

exemplos apresentados. Nachtraglichkeit, em contrapartida, corresponderia a ação 

diferida, ainda que não se trate exclusivamente de uma ação, podendo ser também um 

pensamento ou um efeito. Seria, neste caso, um substantivo, como nos exemplos 3 e 5.  

Comprovamos que o substantivo Nachtraglich permite uma dupla leitura: a 

primeira é que o efeito de alguma coisa acontecida no passado só se manifesta depois, 

sendo este o caso do “efeito retardado” (o aprés-coup dos franceses), em que o choque 

de um evento é sentido posteriormente. Também pode significar que o próprio sujeito 

traz o evento do passado para o presente, uma “volta ao passado”, como fruto de uma 

intenção, isto é, de uma atividade consciente. Mas ambos encerram sempre um processo 

elaborativo.  

Em alemão, porém, o termo nachtraglich  

 

...enfoca a permanência de uma conexão entre o agora e o momento de então, mantendo 

ambos interligados. Pode-se carregar para o passado uma nova visão (o que leva ao 

retorno ou ao acréscimo de algo que faltava) ou então se pode trazer (carregar) do 

passado para o presente o evento antigo e acrescentar-lhe algo, atualizando-o” (Hanns, 

1996, p. 83).  
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Quando traduzimos o termo por “posteriormente”, temos a idéia de que é 

possível se afastar do evento e, a partir deste ponto de vista mais distante, avaliá-lo 

melhor. Assim perdemos a idéia da permanência do evento com o sujeito e, portanto, a 

possibilidade elaborativa desse tempo de permanência como tempo de maturação e 

ressignificação. O que o nachtranglich freudiano principalmente evoca é um 

movimento, um trânsito entre o passado e o presente nos dois sentidos já assinalados:  

 

...uma manifestação retardada (postergada) do passado, o qual, fermentado ao longo do 

tempo, só mais tarde se faz sentir, criando um efeito retardado ou, em vez disso, pode 

ocorrer um retorno ao passado (ou, o que é equivalente, uma presentificação do passado) 

realizando-se um acréscimo a posteriori de novos significados a ser acrescentados aos 

antigos eventos (Hanns, 1996, p. 84). 

 

No primeiro caso, estamos na presença de uma representação reprimida que 

continua a agir provocando sintomas; no segundo caso, um evento acontecido no 

passado tem acesso a novos contextos de significação, sendo então reativado, ou 

melhor, ressignificado por acréscimo. Claro que uma combinatória dos dois é 

perfeitamente possível e mesmo verificável clinicamente, já que o termo nachtraglich 

aponta na direção do entendimento de uma ação simultânea de ambos os vetores de 

interpretação, como vemos no exemplo 3. 

Sabemos que 1914 é o ano de finalização do primeiro tratamento do Homem dos 

Lobos e que, imediatamente, Freud escreve (mas não publica) seu historial clínico. 

Nesse mesmo ano é publicado “Recordar, Repetir, Elaborar” que, embora seja um 

legado da teoria da sedução, nos introduz à questão da temporalidade. Neste trabalho, 

Freud já faz uma menção ao historial clínico que nos ocupa. Ele diz:  

 
Muitas vezes resulta impossível chegar a uma lembrança sobre importantes vivências 

acontecidas na infância e que, naquele tempo, não foram compreendidas mas que 

acharam uma interpretação com efeito retardado (nachtreglich). [...] Este tema exige tal 

precaução crítica e aporta tantas coisas novas e surpreendentes, que o deixo para ser 

tratado de forma especial com outros materiais apropriados (Freud, 1914, p. 51). 

 

Este delicado conceito, que já vinha sendo trabalhado havia tempo, nos introduz 

em uma nova dimensão da temporalidade. Agora, o tempo perde sua linearidade; 
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passado, presente e futuro são subvertidos por um efeito de memória. A ação diferida 

não é mais uma questão de tempo como lapso, é um tempo de ressignificação, que 

aponta para uma construção. Não é entretanto todo e qualquer passado que pode ser 

presentificado, mas apenas aquele que no momento do acontecimento não pôde ser 

integrado a uma cadeia significativa, que não pôde ser simbolizado. Encontramo-nos, 

então, no campo do traumático.  

Claro está que não esgotamos aqui – nem pretendíamos – os pensamentos de 

Freud sobre a questão temporal, mas este trajeto que acabamos de realizar e que abrange 

trinta anos de textos freudianos, permitiu-nos apreciar a evolução de seu pensamento 

sobre a questão da memória ligada com a temporalidade. Uma evolução que nos levou 

desde um modelo neurológico até a resistência e a repetição, e nos possibilita, agora, 

continuar pensando em relação a elaborações posteriores, como são as relacionadas com 

a segunda tópica, a pulsão de morte e a constituição do eu. 

 

 

2. HISTÓRIA E REPETIÇÃO 

 

Tal como vimos desde os primeiros escritos freudianos a este respeito, a 

temporalidade não se refere exclusivamente à percepção consciente do tempo, da qual 

temos uma representação que nos permite uma ordenação cronológica. No sistema 

inconsciente, e apesar do que Freud dizia sobre a atemporalidade dos processos 

inconscientes,17 deslocamentos, condensações, regressões etc, esses outros tempos 

modulam o eterno presente da repetição. Repetição que é justamente o encontro (ou a 

colisão) desses tempos.  

Na verdade, o inconsciente não realiza uma ordenação cronológica; os processos 

inconscientes não participam do tempo da realidade pelo simples fato de serem 

processos primários, que estão fora do princípio de realidade. No processo primário, a 

energia escoa livremente, passando de uma representação a outra sem nexo de união, 

sem o nexo simbólico que é função própria do processo secundário.  

Por outro lado, o recalcado no inconsciente não fica quieto e desativado, mas 

ativo em seu papel de produzir efeitos, sempre prestes a fazer sua aparição no momento 

propício. O inconsciente insiste, não pode renunciar a nada; no inconsciente nada deixa 

________________ 

 
17 Ver pág. 84 deste capítulo.  
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de existir. Ele não tem a vantagem do consciente de poder expulsar algo indesejável 

para fora de si; por isso, está sempre procurando ligações, representações às quais se 

ligar para ganhar acesso à consciência. No inconsciente, o tempo não passa, isto é, não 

cessa, não acaba, está sempre pulsando numa espécie de atualidade absoluta. O tempo 

do traumático é um exemplo do tempo que não passa. A fantasia é outro. (Le Poulichet, 

1996, p. 40).  

Quando, ao longo de seu trabalho clínico, Freud percebe que conteúdos sexuais 

infantis são rechaçados e submetidos ao esquecimento, ele não atribui este fenômeno a 

um mecanismo próprio da memória como função neurológica, mas sim a certas 

situações originadas na vida cultural, como o asco, o pudor e as normas e valores 

sociais.18 Situações que submetem mas não anulam. Vale dizer que a pulsão, que não 

cessa de pulsar, é submetida à cultura, que lhe permite uma historização. A cultura lhe 

destina um lugar num sistema temporal que abrirá os caminhos para os adiamentos, as 

postergações, enfim, para as transformações necessárias à obtenção dos fins socialmente 

aceitáveis.  

Se, ante a primeira experiência de satisfação e a tendência a sua eterna repetição, 

não surgisse o Outro, provocando cortes e desvios de percursos, essa experiência não 

poderia ser chamada de primeira, pois não haveria repetição – só é primeira porque 

esperamos uma segunda. Do mesmo modo, só se pode repetir alguma coisa que já 

acabou, do contrário se constituiria um contínuo absoluto mortífero, um não-tempo. É 

no adiamento da satisfação, na espera pelo alimento que não chega, que surge a idéia do 

tempo no psiquismo, simultaneamente à noção de espaço e de eu.  

Os processos secundários assim inaugurados (identidade de pensamento, energia 

ligada) virão permitir uma saída à repetição absoluta alucinatória. Deste modo, o sujeito 

poderá transformar a realidade externa que lhe impõe o adiamento da satisfação para 

poder achar os objetos de sua satisfação. Estes objetos, de toda forma, serão sempre 

incompletos já que a satisfação originária é irreproduzível.  

Entre a busca permanente do prazer originário e a adaptação à realidade 

governada pela linguagem, que impõe a lógica da flecha temporal, o eu permanecerá 

sempre dividido. Agora, então, fica claro que princípio de prazer e princípio de realidade 

são processos psíquicos que não se anulam mas gozam de temporalidades diferentes. 

________________ 

 
18 Ver “Três Ensaios para uma teoria sexual”. 
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Por um lado, teremos o processo primário, que não aceita adiamentos, transformações, e 

negatividades, o tempo de repetição absoluta do mesmo; por outro, o processo secundário 

com seu principio de realidade que impõe o tempo linear. O processo secundário 

procura a reiteração na diferenciação com o primário e, graças à substituição, possibilita 

o prazer; exige, no entanto, a espera, promove a recordação e produz a esperança. 

O inconsciente, tal como entendido por Freud, não é atemporal; é uma história 

que não se reconhece como tal. Não está fora do tempo, mas é regido por um outro 

tempo que, no presente constante de suas diferentes inscrições, rechaça o tempo do 

consciente, do secundário e se impõe como repetição. Então, podemos pensar em um 

registro inconsciente ligado ao prazer primário, um movimento em procura de um 

prazer originário ao qual o eu ideal não pode renunciar.19  

Há ainda um outro tempo, o tempo dos processos secundários, que guardam uma 

promessa de futuro, tempo de construção de tentativas e caminhos na vã esperança de 

restituição do ideal absoluto. É o processo secundário, através da atividade do 

pensamento, que nos oferece uma prova de realidade.  

Pode-se ter certeza da realidade de um objeto quando é reencontrado, quando 

sua representação corresponde a outro que já foi conhecido e perdido, como um padrão 

de avaliação; o objeto que alguma vez foi fonte de satisfação real e depois foi perdido é 

o padrão para avaliar a realidade do novo. A prova de realidade é uma prova do tempo 

transcorrido entre a primeira experiência em relação a esse objeto e a atual. A 

lembrança é a repetição de algo que já foi, é um reencontro; se assim não tivesse sido, 

não poderíamos encontrá-lo. Mas para que possua a qualidade de ter sido é necessário 

que se tenha perdido.  

Tempo enfim de construção de história: não há historização possível no 

isolamento narcísico. Não há subjetivação possível fora do Outro. Não há história fora 

da alteridade e esta alteridade é em si mesma histórica. O outro originário, em relação 

ao qual a criança estrutura sua subjetividade, desde sua constituição, já está imerso em 

uma trama que é histórica e que marcará um caminho identificatório a ser trilhado. O 

originário não está fora da história, porque o outro está dentro dela. Por essa razão, 

embora falemos da historização do sujeito, não devemos esquecer que as condições em 

que este processo se desenvolve já são historizadas.  

________________ 

 
19 O conceito de eu ideal será abordado no capítulo seguinte. 
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Poderíamos dizer que o sujeito não se torna histórico, pois já o é desde sua 

origem. As vicissitudes da vida encontrarão um núcleo básico, uma certa variedade de 

caminhos possíveis – mas não todos – sobre os quais uma grande quantidade de 

transformações será possível. Neste movimento, há de se definir a singularidade; a 

história, ainda que individual, é uma história social. 

Freud postula a partir de 1920 – em “Além do princípio de Prazer” – o conceito 

de pulsão de morte. Esta teria um tempo de repetição compulsiva, diferente da repetição 

que procura o prazer encontrado, por exemplo, na fantasia, na criatividade, na 

sublimação, na transferência ou na reminiscência.  

Será, entretanto, em “O mal-estar na cultura” que o desligamento do laço social 

cobrará seu sentido mas amplo e verdadeiro, relacionado com o isolamento, a solidão e 

o vazio que invadem a experiência subjetiva moderna. A experiência de destruição 

assim instaurada só pode ser neutralizada a partir do fortalecimento do laço social e da 

temporalidade histórica.  

O narcisismo primário do eu ideal onipotente mantém o sujeito alienado dos 

objetos primordiais (pai primitivo, mãe narcísica), o que impossibilita todo movimento 

de substituição desses objetos por outros mais da ordem da fratría e da reunião de pares, 

além da relação com um líder ou um ideal valorizado e a união da massa. Este 

movimento só será possível através da mediação do Ideal do eu. O processo secundário 

virá impor sua temporalidade para que o sujeito possa se apropriar de sua história, do 

tempo originário e da filiação em relação a um futuro sempre ideal ligado ao coletivo. 

Podemos observar, então, que, tanto no plano individual quanto no social, a pulsão de 

morte é um limite que se contrapõe à função socializante da pulsão de vida.  

Abre-se, assim, a possibilidade de pensar que a repetição compulsiva da pulsão 

de morte e os processos primários (nestas condições, mortíferos) regidos por um tempo 

de presente absoluto, negação de toda temporalização, dominem a vida do sujeito no 

fértil campo de interrupção do laço social e do isolamento narcísico. Para a Psicanálise, 

a história são aqueles nós em que o passado se atualiza e a morte temporaliza o 

presente, já que é ela que determina o sentido da vida como temporalidade. Sobre este 

particular, Galende afirma:  

 

...Freud é levado a postular a presença da morte no seio da vida, entendendo o presente 

como tensão irresolúvel entre ambas. [...] ...as temporalidades subjetivas que denominamos 
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história e repetição serão ordenadas por sua relação (fusão-defusão) com estas duas 

pulsões: Eros e Tânatos (Galende, 1992, p. 33).  

 

A pulsão de morte, então, impede a função historizante e socializante e, como 

tal, é regressiva. O conceito de pulsão aparece como a chave mestra para elucidar a 

diferença entre história e repetição, pois o tempo pulsional é a-histórico, alheio às 

ordenações da linguagem, de onde se deduz a atemporalidade do inconsciente.  

A relação do homem com o tempo, tal como nos aparece na modernidade, não 

pode mais ser pensada sem que se dê atenção às contribuições da psicanálise sobre este 

tema. A psicanálise chama a atenção para o não-linear, para o que resiste a qualquer 

cronologia, para os desvios, para as nuances e, sobretudo, para a história vivencial 

construída de memória emocional. A memória emocional declara a presença do desejo 

em sua relação com a temporalidade e questiona o conceito de verdade.  

A história é a trama do vivido que pulsa para se presentificar; ela é um trabalho 

que tira o sujeito da pura atualidade, permitindo o investimento pelo desejo e a 

esperança. Cria-se, assim, um presente sobre o qual investe o passado e que projeta sua 

ilusão sobre o futuro. 

Em ”Moisés e o monoteísmo”, no tópico intitulado “A verdade histórica 

vivencial”, Freud dirá que não foi demonstrado: 

 

que o intelecto humano possua um faro particularmente bom para a verdade, ou que a 

mente humana demonstre qualquer inclinação especial para reconhecê-la.Encontramos 

antes, pelo contrário, que nosso intelecto facilmente se extravia sem qualquer aviso, e 

que nada é mais facilmente acreditado por nós do que aquilo que, sem referência à 

verdade, vem ao encontro de nossas ilusões carregadas de desejo. Temos por esta razão, 

de acrescentar uma reserva a nossa concordância. Nós também acreditamos que a 

solução piedosa contém a verdade – mas a verdade histórica, não a verdade material -. E 

assumimos o direito de corrigir uma certa deformação a que essa verdade foi submetida 

em seu retorno (Freud, 1934-38, p. 124). 

 

A história vivencial, ao se inscrever sob diferentes representações, ao se 

ressignificar, marca no sujeito diferentes temporalidades: a temporalidade da repetição 

inconsciente e a temporalidade linear do processo secundário, que traduz as marcas 
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psíquicas.20 As marcas não traduzidas são as reprimidas, sentidas como se fossem de um 

“outro tempo”; estranhas porém próprias, provocam a repetição evitando a recordação. 

Sob o ponto de vista da psicanálise, pensar a temporalidade implica 

fundamentalmente abordar dois aspetos distintos: a relação com o outro e os aspectos 

subjetivantes da historização. Quanto à questão do outro, podemos dizer que este outro 

originário não está fora da história, ele é também sujeito de sua história. Ele possui já 

uma história que passará para o novo sujeito sob a forma de valores e costumes, por 

exemplo. Disto se deduz que o sujeito não se historiza mas, por nascer num meio já 

historizado e de sujeitos históricos, se constitui numa trama intersubjetiva que já é 

histórica. Ou seja, o sujeito não se torna histórico, ele o é desde sua origem. 

A dinâmica entre relação com o Outro e historização não se realiza sem 

acidentes de percurso, que podem provocar diversos estados marcados por um tempo 

originário de repetição tanto no plano subjetivo quanto no social. Fracasso do processo 

de historização que gera a liberação de um narcisismo primário mortífero. Repetição 

que não tem a ver com o prazer e sim com o compulsivo. A pulsão de morte é um limite 

imposto à função historizante da pulsão de vida. 

Em “O Homem dos Lobos”, discutindo o estatuto de verdade das lembranças, 

Freud já afirmara:  

 
....poderiam ser invocados muitos fatores em apoio à idéia destas cenas serem fantasias 

regressivas. Especialmente o seguinte: estas cenas infantis não são reproduzidas na cura 

como lembranças – ao menos até onde chega minha experiência atual – mas são 

resultado de uma construção (Freud, 1919, p. 49). 

 

O passado não é pura marca mnêmica do vivido, é uma construção desejante que 

se ordena – da mesma forma que o futuro – de acordo com os anseios, esperanças e 

fantasias. História não é resgate, é construção que usa como material privilegiado os 

desejos do sujeito.  

Claude Le Guen nos diz:  

 

________________ 

 

20 Não esqueçamos a reordenação que, de tempos em tempos, sofrem as diferentes marcas mnêmicas, tal 
como Freud o postula na carta 52. 
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O tempo é, antes de qualquer coisa, uma questão de investimentos. A temporalidade não 

é mais que o efeito de um quantum de afeto projetado na realidade exterior. Para 

concluir em uma representação e em um julgamento desta realidade, uma verdadeira 

apropriação pelo sujeito de seus relações com o mundo: é isto que chamamos história, 

sua história, e nela, aí sim, o tempo é acessório (Le Guen, 1997, p. 1649). 
 

Para a psicanálise, a história é formada por aqueles pontos de encontro ou 

balizamentos onde o vivido se reencontra, não como foi vivido, mas como deve ser 

lembrado em relação ao que no momento da recordação move o desejo. É por isso que 

sempre são possíveis novas interpretações para o mesmo fato. O que vem a demonstrar 

que jamais é o mesmo fato.  

Na experiência temporal observamos que um incidente insignificante, um cheiro, 

uma sensação qualquer, nos coloca em contato com algo da ordem do passado, algo que 

pode ter sido despercebido, e não apenas esquecido. O cheiro de terra molhada que traz 

ao presente sensações da infância é algo que não volta como lembrança, mas como fato 

que se repete em um outro tempo. Uma presença que abole o tempo (estático, universal) 

transcorrido entre as experiências, uma presença que rasga a trama do tempo 

(instaurando um outro tempo) e atinge o corpo como emoção. Assim, o tempo linear é 

quebrado por um acontecimento que articula os vestígios mnêmicos de que Freud já nos 

falava na carta 52.  

Estas infinitas combinações de vestígios de memória formam uma espécie de 

memória plural, em que cada vestígio vai assumir seu valor de acordo com o lugar que 

ocupe na rede de memória; eles só podem existir nesta rede (Pontalis, 1999). 

O passado é historizado quando há identificação do fato atual com o fato 

passado, constituindo-se um fato único por abolição do tempo na emoção. O acontecimento 

novo é necessário para que aquele do passado adquira sua significação dentro da trama. 

Ele já estava lá, mas também não estava pois nada significava se não era lembrado, se 

não estava dentro do tecido da memória significante. A história só é o passado quando 

pode se atualizar no presente. Por isso não interessa qual é a história de alguém, quando 

considerada em termos biográficos de coisas vividas. A história que interessa é a dos 

fatos significativos da existência, que será a história do desejo.21 Como dizia Freud em 

________________ 

 

21 Desejo que também tem a ver com o tempo e a memória, pois é o vestígio da primeira experiência de 
satisfação que será reativado cada vez que, por força da necessidade, o sujeito sente fome e deve esperar 
pelo alimento.  
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“O poeta e o fantasiar”, o desejo será o fio que unirá a verdadeira história desse sujeito. 

Então, se a história não pode se confundir com o passado, nem com o vivido, também 

não se pode confundi-la com o conteúdo de um receptáculo inconsciente. 

Vemos então que, do ponto de vista da psicanálise, no cerne desta relação do 

homem com o tempo estão as duas formas da temporalidade humana: história e 

repetição. E, para nos aprofundarmos nos intrincados processos da historização, 

propomos seguir, mesmo que brevemente, o pensamento de Piera Aulagnier.  

 

 

3. A MEMÓRIA EM PIERA AULAGNIER22 

 

Leitura obrigatória para todos os psicanalistas interessados na psicose, Piera 

Aulagnier vem hoje em nosso auxílio porque suas elaborações sobre a constituição 

histórica do eu, sobre o tempo e sobre a memória são essenciais para aqueles 

psicanalistas que desejem compreender as vicissitudes da subjetividade no processo de 

envelhecimento. É justamente esta autora que retoma brilhantemente a questão da 

história vivencial tal como já tinha sido definida por Freud em “Moisés e o 

monotéismo”, articulada com a questão da formação do eu e do sujeito.  

Veremos, neste capítulo, suas concepções acerca da memória e voltaremos a ela 

no capítulo seguinte para estudar seu conceito de eu, central em suas elaborações. 

Piera Aulagnier sustenta que a possibilidade de construção histórica é o que 

permite esclarecer a ligação existente entre a emoção atual e aquela outra, correlata, que 

acompanhou uma experiência no passado. Esta ligação só pode acontecer entre duas 

reações emocionais, sentidas, portanto, no corpo. Ambas guardam entre si uma relação 

tal de re-vivência, que quase consegue abolir o tempo que distancia uma da outra, ao 

ponto de serem sentidas como se fossem a mesma; assim, uma intensidade que parecia 

perdida retorna provocando a avalanche da memória, pois um traço na emoção presente 

provoca um investimento na mesma lembrança que já provocara esse tipo de emoção. 

Este acontecimento que apaga o tempo entre uma e outra experiência terá como 

________________ 

 

22 Psicanalista pouco conhecida no Brasil, Piera Aulagnier nasceu na Itália, onde também formou-se em 
medicina. Radicou-se posteriormente na França, onde abraçou a psicanálise. Paciente e discípula de 
Lacan, de quem se separou em 1969 por discordância sobre o “passe”, formou com François Perrier e 
Jean-Paul Valabrega a Organização Psicanalítica de Língua Francesa, conhecida também como o Quarto 
Grupo. Além disso, também fundou e dirigiu a Revista Topique. 
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conseqüência algum tipo de modificação em ambas; assim, a emoção atual achará sua 

causa, e a passada sua re-significação.  

Quando, ante algum estímulo presente e sob os efeitos de alguma emoção, as 

pessoas lembram de qualquer fato do passado, geralmente referem-se a isso dizendo que 

sentiram-se iguais à ocasião em que tal fato aconteceu. A partir daí, uma série de coisas 

que pareciam definitivamente esquecidas serão lembradas, construindo-se um sentido 

anteriormente ignorado. A emoção, sempre corporal, é também sempre consciente, 

embora o eu raramente possa explicar o que está sentindo (Aulagnier, 1996, p. 11). 

Só através desta participação do corpo, experiências passadas, que não faziam 

parte do memorizável, podem encontrar uma via de aceso ao espaço do eu. Neste 

sentido, toda emoção, independente de suas qualidades, problemáticas ou idade do 

sujeito que a experimenta, envolve esse efeito de ligação entre um traço do acontecimento 

atual e outro do passado.  

É como se existissem balizas a orientar o caminho da construção histórica, 

referências aguardando para serem reencontradas, cuja existência antes desconhecida 

pode agora constituir uma lembrança marcante. É aquilo que se encontra sem se 

procurar, a lembrança que irrompe como emoção reconhecida. Embora possam se 

reencontrar muitos destes pontos que balizam um caminho, contudo, este jamais poderá 

ser percorrido em toda sua extensão e complexidade. 

Estas balizas constituem pontos de capiton, pontos de partida a partir dos quais 

uma história pode ser contada. Constituem um “fundo de memória”, que, sempre que 

acionado, protege contra o desinvestimento, constituindo nosso passado. Na construção 

desse passado, o eu desenvolverá um trabalho impondo a posteriori uma ordem 

temporal às recordações que não necessariamente corresponderá à ordem cronológica 

dos acontecimentos.  

A estas balizas Piera Aulagnier também chama “representações conclusivas”; 

elas consistem de um condensado de representações que acompanharam as diferentes 

fases relacionais (orais, anais, fálicas). No conjunto, formam moldes relacionais que 

permitem ao sujeito falar de seu presente em relação a sua história. A cada fase 

relacional corresponde uma linguagem própria e a construção histórica consistirá na 

passagem de uma linguagem a outra, na possibilidade do sujeito “falar” seu passado 

com sua linguagem presente. Estamos, então, ante a evidência da existência do que 

podemos chamar de “memória fundamental”:  
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enunciados identificantes, cujos vestígios o Eu deve guardar para que aquilo no que ele 

vai se tornando possa ligar-se àquilo que ele era, de modo que uma linha vermelha ou 

um fio condutor mantenha juntos momentos de seu passado impedindo sua evaporação 

(idem,1996, pág 14).  

 

Sem este fundo de memória, sem esses fragmentos de lembranças, o Eu seria 

condenado a uma eterna viagem de regresso a um continente escuro, sem encontrar 

jamais as balizas identificatórias que lhe permitam ser, no presente, o efeito do que já 

foi. Sem esse fundo de memória fundamental, não existiria o Eu. 

Num belíssimo texto chamado “Se construire um passé” apresentado no 

Congresso de Mónaco sobre Narcisimo e Adolescencia em 1988 e ainda não traduzido 

ao portugués, Piera Aulgnier diz:  

 

Volto ao mesmo tema na esperança de demonstrar que é durante o tempo da infancia 

que o sujeito deverá selecionar e apropriar-se dos elementos constitutivos desse fondo 

de memória, graças ao qual poderá ser tecida a tela de fundo de suas composições 

biográficas. Tessitura que pode apenas a segurá-lo de que o modificável e o inxoravelmente 

modificado dele mesmo, de seu desejo, de suas escolhas, não transformem aquilo que 

ele se torna em um estranho para aquele que le foi, que algo do “mesmo” persista neste 

Eu, condenado ao movimento e, por isso, à sua permanente auto-modificação 

(Aulagnier, 1988, p 3 e 4)  

 

Neste capital de memória fundamental, encontramos três tipos de conjuntos. O 

primeiro deles é o conjunto do “memorizável”, isto é, aquilo que podemos encontrar 

espontaneamente ou com um pequeno esforço; o segundo é o conjunto do “reprimido”, 

composto pelas representações que fizeram parte do memorizável em algum momento 

da vida infantil, mas que depois foram apagadas da memória pois sua irrupção poderia 

provocar emoções desprazerosas; por último, há o conjunto que chamamos de “auto-

memorizavel”, referente às primeiras experiências de prazer e desprazer, que não são 

memorizáveis pois são inconscientes. Sem representação possível, elas não foram 

reprimidas mas deixaram marcas, como um molde relacional ao qual serão referidas 

todas as experiências posteriores. Marcas que fazem com que todo desejo seja uma 

incansável procura do perdido. Estas primeiras experiências ligadas ao originário e ao 
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primário são resgatadas pela memória “auto-memorizável”, diferente da memória da 

lembrança, ou memorizável. 

A primeira memória do eu é a das marcas de prazer e sofrimento de uma época 

anterior ao Eu historiador, de uma época, portanto, da qual o Eu constituído nada 

lembra. Essa memória do prazer e do sofrimento que vêm associados às representações 

será o que marcará o rumo dos investimentos em definitivo. Quando se trata das 

possíveis modificações da realidade, quando se faz necessário um trabalho de 

elaboração, reflexão ou até de antecipação, será o memorizado “afetivo” que acabará 

por decidir o fiel da balança, tal como sustenta Piera Aulagnier na primeira parte de 

“Um intérprete em busca de sentido” (1990). 

Este auto-memorizável não é, então, consciente, não é percebido pelo Eu como 

pertencente a seu passado; diferente do memorizável, não pode ser pensado, e também 

não pode ser reprimido. Poder-se-ia dizer que seu tempo é o presente, pois é 

permanentemente reorganizado pelo desejo, que marca caminhos, define procuras e 

provoca sensações que não conseguimos entender. O auto-memorizante seria como uma 

língua materna, que se usa sem pensar nela (Rother de Hornstein, 1991). 

Neste sentido, podemos afirmar que há um trabalho possível de “recomposição 

da memória”, um trabalho em que algo da ordem do recalcado possa ganhar palavras no 

memorizável e em que o auto-memorizante, embora não memorizável, possa ser 

traduzido ou reinventado de maneira a constituir uma origem da história do sujeito, sua 

pré-história.  

E este trabalho faz parte do projeto identificatório, ou melhor, podemos dizer 

que é sua base: a condição necessária para a existência do Eu que definimos como 

historiador. Esta é uma das razões fundamentais pela qual é impossível pensar o Eu 

separado de seu projeto de ser, pensá-lo sem a catexização23 do porvir. Mas, 

paradoxalmente, este projeto guarda sempre a ilusão do encontro com o que já foi, 

retorno ao ideal em que não era necessária a renúncia à totalidade e à completude 

representadas pela união mãe-bebê. 

 

________________ 

 

23 Ao longo deste trabalho usaremos os termos catexia ou investimento como tradução do termo alemão 
besetzung , pois, como assinala Luiz Hanns: “A tradução habitual de Besetzung é catexia ou investimento. 
Catexia soa bastante técnico e pouco compreensível na linguagem coloquial. Investimento, até certo 
ponto, corresponde a besetzung , mas não possui as conotações específicas do termo em alemão. “ 
(Hanns, 1996, p. 89) Mas pelo fato do termo investimento, ter-se popularizado na área da economia, 
escolhemos usar também o termo catexia, por considerá-lo mais apropriado ao saber psicanalítico. 


