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RESUMO 

 

GLEICH, Flavia Torres. Fechar e abrir os olhos: alguns pensamentos sobre a visualidade 
na psicanálise freudiana. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 
O presente estudo buscou investigar algumas noções sobre a visualidade na metapsicologia 
freudiana. Tivemos como inspiração duas cenas clínicas em um projeto de saúde mental, em 
2017, com ribeirinhos que foram deslocados de suas casas devido à construção da usina 
hidrelétrica de Belo Monte em Altamira, no Pará. Atendemos duas mulheres, profundamente 
impactadas pela intensa remodelação das suas vidas e pelas perdas sofridas, que em dado 
momento dos atendimentos introduziram, espontaneamente, fotografias que haviam tirado de 
suas casas antigas, com suas famílias. O surgimento dessas imagens nos atendimentos, e a 
narrativa que as acompanhava, foi o ponto de partida de nossa pesquisa. O trabalho se divide 
em três eixos principais. A primeira parte do trabalho se dedica a acompanhar o esforço de 
Freud para erguer uma metapsicologia da memória. Concentramo-nos nos textos: Projeto 
para uma psicologia científica; Carta 52 e Notas sobre o bloco mágico. O segundo eixo 
busca entrelaçar essas discussões com alguns textos que envolvem uma dimensão estética do 
pensamento freudiano, contemplando, principalmente, os textos: O infamiliar, Sobre os 
mecanismos psíquicos do esquecimento, Lembranças encobridoras e Um distúrbio de 
memória na Acrópole. O terceiro eixo se dedica a pensar sobre os sonhos, em seu “duplo 
regime” onde o visual e o verbal estão indissociados. Concentramo-nos na especificidade da 
figurabilidade onírica que, além de ser o mecanismo responsável pela transformação de 
pensamentos oníricos em imagens visuais, opera noções sobre a intraduzibilidade entre o 
registro dos textos e das imagens. Em seguida, nos dedicamos a pensar os impasses inerentes 
da pulsão de morte, inserida na metapsicologia em 1920. Como produzir memória a partir 
daí? Retomamos a categoria de “sonhos traumáticos” e contemplamos os aportes teóricos 
conduzidos por Sándor Ferenczi. As imagens visuais, nesse tipo de sonho, se oferece como 
testemunho daquilo que foi vivido. Se é verdade que a psicanálise, enquanto ciência do 
inconsciente, se constitui a partir da chamada Outra cena, que não se dá a ver, também 
precisamos manter os olhos abertos para interrogar, ler e buscar traduzir aquilo que resiste e 
que resta de experiências nas quais a violência se faz imperiosa. Tecemos um diálogo entre 
Freud, Jean-Bertrand Pontalis e, principalmente, Georges Didi-Huberman por considerarmos 
que suas teorias abarcam a ideia de que o registro verbal e o visual estão desde sempre 
entrelaçados e são constitutivamente fragmentários e impotentes – e por isso devem ser 
passíveis de decifrações. 
 
 
Palavras-chave: Psicanálise. Memória. Imagens visuais. Fotografia. Altamira 

 



	
	

	

Abstract 
 

GLEICH, Flavia Torres. To close and to open one's eyes: thoughts on visuality in 
Freudian psychoanalysis. 2021. Dissertation (Masters in Sciences) - College of Philosophy, 
Letters and Human Sciences, São Paulo University, São Paulo, 2021. 
 
 
The present study aimed to investigate notions of visuality in freudian metapsychology. It was 
inspired by two clinical cases, part of a mental health project in 2017, with riverside dwellers 
who were displaced from their homes due to the construction of the Belo Monte hydropower 
plant in Altamira, Pará. We attended to two women who, at a given moment, profoundly 
impacted by the losses suffered and the intense reshuffling of their lives, spontaneously 
introduced photographs picturing their former homes and families. The appearance of these 
images during sessions and the narrative that came with them, became the starting point of 
our research. The study is divided into three main axes. The first section of the paper focuses 
on Freud's efforts to construct a metapsychology of memory. Mnemic traces formed in remote 
times incessantly re-introduce themselves in the present, under many forms. In the study, we 
focused on the more theoretical texts: Project for a Scientific Psychology; Letter 52 and Note 
upon the “Mystic writing-pad”; the second axe aimed to intertwine these discussions with a 
few texts that involve an aesthetic dimension of freudian thought, mainly contemplating the 
texts: The Uncanny, The psychical mechanism of forgetfulness, Screen Memories and A 
disturbance of memory on the Acropolis. We propose as well a discussion concerning the 
specificity of the oneiric figurability, which is not only the mechanism responsible for the 
transformation of oneiric thoughts into visual images, but also guides the notions of 
untranslatability between the record of these texts and images. The second section of the 
study delves into the universe of the negative. Freud was sensitive to disruptive elements in 
culture and its symptomatic repetitions within the clinical practice, and incorporated the death 
drive into his metapsychology. We address the impasses concerning creating memory and the 
permeable boundary of the subject and culture in situations underlined by symbolic 
destructiveness. We return to the "traumatic dream" category  and consider the theoretical 
inputs conducted by Sándor Ferenzi. The visual images, in this category, offers themselves as 
testimony. If it is true that Psychoanalysis, as a science of the unconscious, is constituted from 
what we call the Other scene, that is, unseen, we must also keep our eyes open to interrogate, 
read and seek to translate the visual images that remain after violent experiences. We 
construct a dialogue between Freud, Jean-Bertand Pontalis and, mainly, George Didi-
Huberman, because we consider that his theories encompass the idea that words and visuality 
are always entwined and are also essentially fragmented and impotent - and therefore, must be 
susceptible to interpretation. 
 
 
Key words: Psychoanalysis. Memory. Visual images. Photography. Altamira. 
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1. Introdução 

 
Pede-se fechar os olhos, ou 

Pede-se fechar um olho, 
o que estou habituado a representar de seguinte forma: 

Pede-se fechar os/um olho(s) 
 

(Sigmund Freud, A interpretação dos sonhos) 
 

Qual a finalidade de uma pesquisa que busca investigar algumas noções sobre a 

visualidade na obra freudiana? O sonho de Freud que precedeu o enterro de seu pai, inserido 

como epígrafe em nossa introdução, aponta para a centralidade de nossa investigação. Pede-

se fechar os/um olho(s) é um cartaz que surge em seu sonho e que, em sua interpretação, 

alude a uma ideia de tolerância com relação aos familiares que optaram por um cerimonial 

fúnebre mais sofisticado, ao qual ele resistia inicialmente.  

O que nos importa nesse sonho é que ele abre um caminho para o campo do 

inconsciente. Ao fechar o(s) olho(s), o psicanalista foi na contramão do espetáculo dirigido 

pelo médico francês Jean-Martin Charcot que colocava suas pacientes histéricas em cena, no 

palco do Hospital de Salpetrière, e solicitava a elas que reproduzissem seus ataques 

histéricos. Freud retira a histérica do palco e coloca no centro a sua fala, a sua associação-

livre.  

Se fazemos, nesta introdução, um brevíssimo condensado da virada histórica, clínica e 

epistemológica que funda a psicanálise propriamente dita – e que veremos com mais vagar no 

capítulo 2 desta pesquisa –, é porque precisamos nos adiantar e fazer uma ressalva. Por mais 

que o dispositivo analítico clássico, com a instalação da poltrona e o divã, interdite o olhar, 

Freud não deixou de dar importância ao visual ao longo de sua obra. O visual se organiza a 

partir da cena, permeada por imagens e palavras, que tece os meandros da fantasia – o 

romance familiar do sujeito – que não se dá a ver. A psicanálise, portanto, sustenta-se na 

prerrogativa da escuta da Outra cena; ao sujeito cabe falar de maneira associativa, oferecendo 

a evidência incontestável de que ele se desencontra em sua própria imagem a todo momento. 

A Outra cena, portanto, se manifesta de maneira imperiosa: enigmática, errática, 

inapreensível em sua totalidade, sombreada e disfarçada.  

Com o inconsciente trata-se de trabalho psíquico e trabalho de elaboração possível 

apenas se não levantarmos o véu das cenas que o outro, falando, quer nos fazer ver. Devemos 

oferecer, então, uma escuta que não se deixa capturar pelas imagens, mas que possa trabalhar 

com elas. Mais do que resistirmos a ver, nós piscamos, entrevemos, e buscamos abrir algumas 
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brechas diante de fechamentos de sentido, nós reviramos e fragmentamos as cenas, para que o 

sujeito possa se repensar de outros modos, reconstruir-se a partir de novos pontos de vista, 

considerando sempre as suas possibilidades subjetivas, de nomeação.  

Essa discussão não é recente, mas segue se mostrando fundamental. Por mais que a 

clínica psicanalítica, de certa forma, tenha se sustentado desde Freud em um pressuposto 

crítico da visualidade, devemos considerar determinados contextos clínicos e características 

específicas de cada sujeito, onde a questão das imagens visuais e do olhar, na transferência, 

pode vir a ganhar outros contornos.  

A nossa investigação nasce a partir de algumas perguntas formuladas após a 

participação no projeto Clínica de cuidado1, realizado em 2017, que teve a finalidade de 

promover uma intervenção em saúde mental junto à comunidade ribeirinha impactada pela 

construção da Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte, na região de Altamira, no Pará.  

Discutiremos, a seguir, brevemente, o fundamento desse projeto e apresentaremos 

também duas cenas clínicas específicas ao final desta introdução. Nesses atendimentos, duas 

ribeirinhas que sofriam imensamente as perdas vividas quiseram mostrar fotografias de si, de 

seus familiares e da própria casa, agora inexistente. Foram essas fotografias, articuladas à 

narrativa que essas mulheres puderam contar sobre si e sobre fragmentos do passado, 

fundamentalmente, que nos levaram a construir alguns pensamentos em torno das noções 

permeadas pela visualidade na metapsicologia freudiana. É importante ressaltar que não 

mostraremos e tampouco interpretaremos as fotografias mostradas nesses atendimentos. Pelo 

contrário: foram essas cenas clínicas que nos levaram a indagações teóricas a respeito das 

imagens visuais.  

 

*** 

 

Entre os anos de 2011 e 2016 deu-se o processo de instalação da usina nas margens do 

rio Xingu, no interior da Amazônia brasileira. Apesar dos esforços da Defensoria Pública da 

União e do Ministério Público Federal alegando inúmeros casos de violação de direitos, o 

consórcio vencedor Norte Energia, com a anuência do Estado brasileiro, seguiu com o 

empreendimento. Em decorrência disso, deu-se o alagamento da região, que se tornou o 

reservatório da usina, levando à consequente expulsão da população ribeirinha. 

																																																								
1 A jornalista Eliane Brum, que escuta os ribeirinhos impactados por Belo Monte desde 2011, e o fotógrafo Lilo 
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Aproximadamente três centenas de pessoas foram removidas de suas casas, separadas de suas 

famílias e deslocadas de sua proximidade com o rio, tendo seus modos de vida inviabilizados.  

A instalação da usina não teria sido a primeira vez que essa população enfrentou 

efeitos de devastação, pelo contrário. Aqui relembramos de maneira resumida: a ocupação 

nordestina derivada da indústria da borracha (1876-1930), a violência contra indígenas 

ocasionada pela grilagem de terras (particularmente a partir dos nos anos 1960), a disputa 

com os garimpeiros (intensificada nos anos 1970), que hoje, sob o governo presente, se 

intensificou radicalmente, e a intrusão ocasionada pela construção da rodovia transamazônica 

(1970-1974). O que se mostrou excepcional na construção da usina, contudo, foi a completa 

remodelação do modo de vida ribeirinho: a separação geográfica do rio, das famílias e da 

vizinhança – por meio de sua realocação em unidades residenciais que não consideravam 

estruturalmente seu modo de viver e de morar – com consequentes efeitos disruptivos na 

população local (DUNKER; KATZ, 2020).  

Ser ribeirinho, na Amazônia, significa muito mais do que aquele que vive na beira de 

um rio. Trata-se de uma existência humana da floresta bastante complexa, e até inalcançável 

para quem é ali estrangeiro. Os ribeirinhos são também nomeados como beiradeiros, uma 

condição marcadamente existencial daqueles que estão na beira, que estão entre. Não são 

originários da floresta, mas fizeram da sua condição de migração (na sua grande maioria são 

descendentes de nordestinos vindos do grande sertão no século XIX para trabalharem na 

produção de borracha) um lugar de liberdade. A vida cotidiana dos beiradeiros é movida pela 

sabedoria ancestral transmitida pelos mais velhos, que guardam os segredos de quem é e vive 

da floresta (BRUM, 2021).  

Sem qualquer consideração a respeito da cultura e dos modos de pertencimento da 

população, a empresa Norte Energia, em sua política de reassentamento, propôs, na periferia 

da cidade, realocações em pequenas casas de alvenaria estranhas ao modo de vida dos 

moradores, bem como indenizações financeiras cujo valor era insuficiente para a 

recomposição de suas vidas. Da condição de liberdade e de subsistência que davam garantias 

ao modo de viver beiradeiro, converteram-se em uma população pobre. Ironicamente, o 

dinheiro que haviam recebido com indenizações ia embora rapidamente com as parcelas 

altíssimas de contas de luz. Tudo o que era familiar, habitual e tido como referencial foi 

retirado dessas pessoas de maneira abrupta: sua rede de relações, a casa com seus pertences, 

as atividades extrativistas de sustento e a relação com o rio – ou seja, toda ou grande parte da 

malha simbólica que sustentava o cotidiano e a vida afetiva daquela comunidade foi 

radicalmente alterada.  
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Em resposta às manifestações sintomáticas bastante heterogêneas que acometiam a 

população, os serviços de saúde mental, com recursos humanos e financeiros extremamente 

limitados, e/ou até mesmo pouco sensíveis à gravidade da situação vigente, promoveram uma 

excessiva intervenção médica, tratando o mal-estar como tributário de um fenômeno 

individualizante e patologizante, convertendo o sofrimento engendrado na categoria de 

doença mental. A dor marcada pelo consequente desenraizamento forçado não pôde receber 

um lugar para ser narrada e historicizada dentro de uma malha singular que se entretece no 

seio de uma vida comunitária compartilhada. Nesse sentido, passagens ao ato, sintomas 

graves, crises de angústia, uso abusivo de crack, tentativas de suicídio, eram manifestações a 

serem contidas com respostas fundamentalmente medicamentosas – sem contar com o 

aumento expressivo do número de casos envolvendo violência doméstica, assaltos e 

homicídios – este último, atualmente, o índice mais alto do país.  

Os agentes sociais que melhor percebiam a complexidade do fenômeno foram os 

movimentos sociais que vieram socorrer a população, resgatando a dimensão sociopolítica do 

sofrimento e colocando certo limite ao desamparo discursivo (ROSA, 2015) a que estavam 

expostos. Além de terem passado os anos subsequentes se organizando coletivamente e 

fazendo frente às sucessivas tentativas de construção da barragem, iniciadas ainda no 

contexto da ditadura civil-militar, os movimentos sociais ofereceram um lugar de acolhida 

aos ribeirinhos quando a obra foi iniciada. “Como eu não tinha mais o rio para conversar 

quando eu não estava bem, comecei a passar lá no ISA2 para falar um pouco com o pessoal”, 

conta uma senhora.  

Christian Dunker e Ilana Katz (2020) relembram que, nas primeiras visitas à cidade de 

Altamira, antes do início do projeto, perceberam que  

 
a resistência e a luta – inicialmente contra a construção da barragem, depois 
pela mitigação dos danos produzidos – faziam uma função de suplência 
identitária (constituindo a categoria ‘os atingidos’) diante da destruição que 
atingia todo o sistema de identificações da comunidade, porém, o 
reconhecimento necessário da condição de vítima concorria, muitas vezes, 
para o agravamento do sofrimento e dos sintomas [...]. Deslocar-se da 
posição de vítimas resistentes da construção da barragem implicava, 
portanto, renunciar a um ponto de identificação gerador de pertinência e 
agregação na comunidade, mas, por outro lado, era preciso considerar que a 
fortificação desta identificação suspendia a passagem da posição de vítimas 
a de sobreviventes deste acontecimento. (DUNKER; KATZ, 2020, p. 44) 

 
																																																								
2 Instituto Socioambiental, uma das organizações não governamentais mais ativas naquela região, sediada no 
município de Altamira.  
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Na medida em que as identificações que sustentavam a malha da comunidade e da 

história de cada um foram radicalmente abaladas, era justamente a possibilidade de se 

reconhecerem – e de serem reconhecidos – sob a condição de “atingidos” que indicava a 

garantia legal de um maior – ou mesmo de qualquer – ressarcimento por parte da empresa 

responsável pela barragem, ou até mesmo um eventual retorno às ilhas remanescentes. Apesar 

de entendermos as inúmeras dificuldades, impasses e desafios inerentes a este tipo de 

intervenção3, o trabalho ao qual se destinava a Clínica de cuidado era o de promover uma 

escuta daqueles que queriam conversar e, com isso, tentar se perguntar pela condição de 

subjetivação do ocorrido4. Tarefa indissociada dessa, vale frisar, foi produzir, à maneira de 

um mosaico, por todos os integrantes do projeto, um documento memorialístico na intenção 

de transmitir o que foi escutado ali.  

A catástrofe ambiental e psicossocial produzida pela construção da UHE Belo Monte 

teve a potencialidade de exceder a capacidade de elaboração simbólica da experiência por 

aquele coletivo, pelos sujeitos desterrados. A construção da usina assumiu o estatuto de 

acontecimento traumático para essa população, um acontecimento violento e sem contorno 

que produziu sérios e penosos efeitos sobre os sujeitos5.  

Arthur Nestrovski e Márcio Seligmann-Silva, na ocasião da abertura do congresso 

intitulado “Catástrofe e representação” (2000), nos ajudam a compreender as origens e as 

acepções das palavras “catástrofe” e “trauma”. A primeira  

 

																																																								
3 A brevidade dos encontros; o fato de a clínica estar submetida a contornos bastante particulares no território, 
fazendo com que os procedimentos psicanalíticos comuns e suas condições de realização fossem colocados em 
questão – e até mesmo oferecer um dispositivo de escuta individual, exclusivamente. Algumas perguntas que nos 
acompanhavam durante toda intervenção no campo eram, conforme resumem Dunker e Katz: “Como escutar o 
apelo indireto de um destinatário tão vago como uma população inteira de pessoas expulsas de suas casas? Como 
individualizar a demanda e criar formas de transferência que não se anunciavam, nem se endereçavam daqueles 
que sofriam diretamente para o clínico?” (2020, p. 42) 
4 Também vale acrescentar que o projeto esteve, desde seu início, pautado a partir do modelo de funcionamento 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Isso significa dizer que o trabalho esteve articulado aos dispositivos públicos 
locais e foi orientado pela política de atenção psicossocial sustentando a práxis a partir dos princípios de 
território e comunidade como garantia de ampliação de cuidado à saúde e à saúde mental.  
5 Sabemos que Belo Monte não é o único megaempreendimento brasileiro que resulta em notórias catástrofes 
ambientais e sociais. Mariana e Brumadinho (MG), por exemplo, para só citarmos os mais recentes e os que 
ganharam maior destaque na grande mídia, também foram marcados por graves violações de direitos humanos e 
ambientais. Insistimos aqui na série de catástrofes deliberadas que foram e continuam sendo promovidas pelo 
Estado, que é cada vez mais atravessado por um modelo neoliberal radical, como se fosse improvável ou, até 
mesmo, impossível a sua interrupção e revisão. No caso de Belo Monte, a despeito das centenas de documentos 
encaminhados aos órgãos públicos competentes argumentando a iminente catástrofe ambiental e social e 
solicitando a suspensão da obra, mesmo assim ela seguiu seu curso, com a anuência do Estado brasileiro. 
Lembremos, também, que Belo Monte é a maior usina hidrelétrica da América Latina, o que já nos oferece a 
dimensão do empreendimento – e seus notórios efeitos sobre o território. 
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vem do grego e significa, literalmente, ‘virada para baixo’ (kata + strophé). 
Outra tradução possível é ‘desabamento’, ou ‘desastre’ […]. A catástrofe é, 
por definição, um evento que provoca um trauma, outra palavra grega, que 
quer dizer ‘ferimento’. ‘Trauma’ deriva de uma raiz indo-europeia com dois 
sentidos: ‘friccionar, triturar, perfurar’; mas também ‘suplantar’, ‘passar 
através’. Nesta contradição – uma coisa que tritura, perfura, mas que, ao 
mesmo tempo, é o que nos faz suplantá-la, já se revela, mais uma vez, o 
paradoxo da experiência catastrófica, que por isso mesmo não se deixa 
apanhar por formas simples de narrativa. (NESTROVSKI; SELIGMANN-
SILVA, 2000, p. 8) 

	

 Uma das formas mais precisas de indicar o estado existencial dessas pessoas era a 

sensação de estarem perenemente perdidas; ao saírem de casa, tinham dificuldade para se 

localizar no novo espaço-tempo. Uma das características mais essenciais no trauma é uma 

espécie de adiamento do saber, uma incompletude inerente ao abalo sofrido pelo sujeito. O 

evento não consegue ser experienciado no momento presente, mas é – ou pode ser – 

assimilado a posteriori, na medida em que é revivido na repetição e na sua reatualização. 

Conforme apontam Nestrovski e Seligmann-Silva, saber e não saber se confundem, e é 

justamente o que há de mais concreto, mais literal, nas memórias traumáticas aquilo que não 

se deixa  

eufemizar pelas figuras, ou pelo conhecimento. [...] Apenas seu retorno 
figurado permite, a posteriori, uma imagem, ou uma palavra ativa. A 
temporalidade do evento traumático é complexa e envolve construções 
recíprocas do passado e do presente. (2000, p. 9) 
 

Dentro de contextos permeados por situações de grande destrutividade simbólica, 

como podem se dar relações tão complexas entre imagens e palavras ativas? Entre um 

passado e um presente que se encadeiam em um infinito sem báscula, como vislumbrar a 

construção de um futuro possível?  

A clínica psicanalítica aposta na promoção de um trabalho para que cada sujeito tome 

para si e dê o destino que conseguir àquilo que o acometeu, o afetou e o abalou – para que, 

conforme seja possível a cada um, atribuir narração e historicização.  

As palavras de Raimunda da Silva, uma das ribeirinhas que teve sua casa incendiada e 

destruída pela empresa Norte Energia, nos dão uma ideia do impacto sofrido e da dificuldade 

de elaboração de uma perda tão radical:  

Quando nós chegamos lá, que eu vi minha casa queimada, eu desci, subi a 
barreira, sentei, e me apagou, branqueou, eu não sei. Não sei nem lhe falar o 
que eu sei, o que eu senti, não sei, porque eu não senti nada... Eu fiquei 
anestesiada do que vi. Porque, como que eles ligam pra eu tirar o que é meu 
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e queimam a casa toda um dia antes? Fiquei parada, pensando na vida, só, 
viu. Que mundo é esse que a gente vive6? (DA SILVA, apud BRUM, 2015) 

	
Seu marido sofreu um AVC durante as negociações com a empresa Norte Energia 

após esse episódio, adquirindo sequelas permanentes. Foi a fala de seu marido, João da Silva, 

que Eliane Brum elegeu como uma das primeiras fontes de inspiração para a criação da 

Clínica de cuidado. João diz:  

 

Perdi a ponta da meada. Tou dentro dessa casa hoje, mas, de fato, tou fora, 
eu não tenho casa. Eu não tenho casa. Entendeu? Eu tou fora. Me perco. 
Não sei onde tou. Perdi o rumo de tudo. [...] Quando eu perdi a ilha, eu perdi 
a minha vida. Eu perdi a linha. Parou ali, entendeu? Daqui pra frente eu só 
vejo escuridão na minha vista. Eu não vejo mais aquele mundo limpo. Eu só 
vejo escuridão. Fico aqui, olhando pro mundo, procurando a mim mesmo. 
Quem sabe me responder essa procura? Ninguém. O buraco na minha vida, 
o buraco na minha vida (DA SILVA apud BRUM, 2021, p. 260-261).  

 

A experiência catastrófica é da dimensão do inimaginável e se aproxima do território 

do absurdo; a fina camada que demarcava a realidade da ficção, o conhecido do 

desconhecido, o possível do impossível, se mostra menos nítida ou mesmo suspensa. Pode 

também tangenciar aquilo que é da ordem do unheimlich, algo profundamente íntimo e 

secreto e que, num solavanco, se mostra ao sujeito de maneira radical, promovendo uma 

sensação de perturbação e desamparo. Freud descreveu essa palavra-conceito em um texto de 

1919, no contexto da Gripe Espanhola que lhe tiraria sua filha Sophie e que estava também 

imerso no rastro de sangue e de ruínas deixado pela Primeira Grande Guerra; em outras 

palavras, ele buscaria com esse texto apreender justamente aquilo que escapa à apreensão. No 

ano seguinte, formalizaria as suas ideias a respeito da pulsão de morte – desenvolvendo 

conceitos a experiências e fenômenos que, de forma semelhante, escapam à capacidade 

representacional do aparelho psíquico.  

As palavras de Raimunda da Silva, “eu fiquei anestesiada do que vi”, e a de seu 

marido João “eu só vejo escuridão”, podem ser tomadas como metáforas, mas também 

podemos lê-las em sua concretude, na medida em que transmitem de maneira precisa os 

efeitos no corpo ao testemunhar cenas inassimiláveis – a assimilação pode ser feita, com 

alguma sorte e trabalho de elaboração, a posteriori.  

																																																								
6 Depois de muita luta, Raimunda da Silva foi reassentada pela Norte Energia à beira do lago morto de Belo 
Monte. Nomeou o novo lugar como “Terra Prometida”. Chama a si mesma de “pindova”, uma palmeira do 
Maranhão que sobrevive mesmo quando a queimam por dentro.  
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Não foi incomum ouvir expressões similares de outras pessoas que chegaram a ver 

suas casas serem derrubadas, queimadas ou alagadas; assim como foi frequente expressarem 

uma sensação de completo choque com relação às sustentações simbólicas agora 

profundamente abaladas, bem como estranhamento e indefinição quanto ao presente e ao 

futuro: “Eu queria te levar até lá para você ver, mas eu não posso, não sei explicar, não sei 

dizer”; “queria só dar mais uma olhada na minha vida de passado pra poder seguir vivendo”; 

“não sei se você entende, eu mesma não entendo o que eu perdi… é como se eu estivesse 

cega ou surda pra tudo o que veio depois”; “eu gosto de ver as coisas bonitas, sempre gostei, 

e agora nada do que sai de mim é agradável aos meus olhos”; “como eu vou fazer? Não 

consigo explicar para você o grito dos animais se jogando na barragem lotada de água. Era 

macaco, pássaro, bicho-preguiça, onça que se atirou na lágoa tentando encontrar terra. Essa 

imagem a gente não esquece, não tem como esquecer”.   

Essas são algumas das falas que marcaram muitos dos atendimentos que tivemos 

naquele território, testemunhos que nos davam alguma noção do impacto, uma ideia da 

instalação de um buraco sem contorno e muito profundo. O novo contexto se mostrava muito 

incerto e havia uma indefinição com relação aos laços que compunham a nova vida. Os 

vizinhos, agora realocados nas casas de alvenaria, estavam perto demais, o que provocava 

frequentemente uma sensação de invasão. Além disso, diferente da vida na ilha, os vizinhos 

eram desconhecidos, não havia história que ligasse uns aos outros. A sensação de insegurança 

foi se alastrando cada vez mais – também por conta do aumento vertiginoso do número de 

casos envolvendo assaltos e homicídios – a ponto de os novos moradores precisarem se 

proteger com grades nas portas e nas janelas das residências.  

Uma sensação de perturbação também nos acometia, fruto de atravessamentos 

intensos que também suspendiam certos contornos simbólicos. Estávamos, definitvamente, 

em um território desconhecido. Não só as pessoas nos contavam e nos mostravam as marcas 

daquele deslocamento forçado, como o próprio território se evidenciava marcado. Pessoas 

nos diziam sobre suas casas terem sido queimadas e, instantes depois, víamos árvores sendo 

devoradas pelas labaredas dentro da floresta Amazônica. Uma senhora nos contou sobre a sua 

dor decorrente da morte de seu neto pequeno e, a alguns passos de sua casa, avistamos um 

cortejo fúnebre de uma criança que havia sido atropelada na calçada por um carro em alta 

velocidade, no dia anterior. Em uma viagem de barco à casa de uma ribeirinha encontramos, 

imersas na área da barragem, centenas de árvores já apodrecidas, indicando que naquele 

local, embaixo d’água, existia uma ou algumas ilhas. Em retrospecto, a impressão é a de que 
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as palavras claudicavam e as imagens ganham novas texturas e cores, frequentemente 

intensificadas, ultraclaras.  

 

*** 

 

Conforme exposto acima, esta pesquisa visa propor alguns pensamentos sobre o 

campo da visualidade na metapsicologia freudiana, tendo como inspiração dois atendimentos 

realizados durante o projeto Clínica de cuidado e que contaram com a aparição de 

fotografias de duas ribeirinhas com quem conversamos – ambas as fotografias são pessoais e 

íntimas e foram tiradas por essas mulheres ou por familiares nas suas antigas casas e inseridas 

por elas nos atendimentos, de forma espontânea. Percebemos que, apesar de terem sido 

encontros muito diferentes, a exibição das imagens nas duas situações, a demanda para que 

essas fotografias fossem olhadas, provocou alguma mudança naquilo que diziam – e, 

sobretudo, naquilo que passamos a escutar.  

Nesta pesquisa faremos um caminho para indicar as considerações de Freud, que 

precisou fechar seu(s) olho(s) para a visibilidade excessiva da sintomatologia de suas 

pacientes histéricas para conceituar a Outra cena como fundamental e prioritária. Mesmo 

assim, entendemos que nem por isso o campo visual deixou de produzir muitas questões na 

clínica e na teoria psicanalítica até os dias de hoje.  

Dentro desse campo bastante complexo e tensionado, nomeado como “visualidade”, 

buscaremos, sem qualquer pretensão de esgotar o tema, investigar algumas bordas, 

intersecções e distâncias inerentes àquilo que se apresenta por meio de imagens pela via da 

palavra. É prioritariamente pela palavra, na clínica, que o sujeito tenta se mostrar, que busca 

se encontrar e falha nesse intento a todo momento. Conforme Freud já havia nos alertado, o 

sujeito é dividido e aquilo que sabemos sobre nós mesmos é apenas uma pequena parte de 

tudo aquilo que desconhecemos. O sujeito se lembra e constrói suas memórias inerentemente 

fragmentadas e sempre refeitas; ele também se estranha em seus próprios sonhos... São 

imagens fundamentalmente visuais e remotas que se encontram em uma zona opaca e sempre 

imprecisa, fulgurante, e que se apresentam de forma lacunar.  

Para uma primeira indicação ao leitor a respeito do campo marcado pela visualidade, 

remetemo-nos ao texto que pode ser tomado como inaugural da psicanálise, escrito por Freud, 

A interpretação dos sonhos, publicado em 1900.  

[E]ntão não recusaremos ao sonho a possibilidade de que a transformação 
de pensamentos em imagens visuais possa ser igualmente consequência da 
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atração que a lembrança figurada visualmente, aspirando por reanimação, 
exerce sobre o pensamento separado da consciência e que luta por se 
expressar [itálicos nossos]. (FREUD, 2012, p. 574) 

	
O autor não se prestou a discutir sobre a técnica de construção de imagens recém 

desenvolvida pela máquina fotográfica e tampouco dissertou sobre os estatutos relativos às 

imagens produzidas por ela, apesar de ter feito aproximações entre o aparelho psíquico e o 

aparelho fotográfico, que recorta e lança alguma luz sobre essas imagens visuais oníricas que 

buscam se expressar.  

Aquilo que o sonho engendra nada mais é do que uma tentativa de dar nova expressão 

às marcas psíquicas remotas inconscientes, que são realizadas prioritariamente pelo 

mecanismo da figurabilidade, responsável por transformar os pensamentos oníricos em 

imagens visuais. Nessa pequena citação de Freud aqui exposta, já conseguimos antever que, 

durante o sonho, haveria uma relação intrínseca à lembrança que, pretendendo ser reanimada, 

luta por se expressar – e, nessa luta, algo se rasga, se funde, se deforma e se recusa a se 

mostrar inteiramente. Faremos um caminho nessa pesquisa contemplando algumas facetas 

das imagens visuais que são elencadas, desde Freud, como um elemento preponderante e 

paradoxal: podem por vezes encobrir experiências afetivas difíceis de serem reconhecidas e 

relembradas e, ao mesmo tempo, permitir o vislumbre daquilo que move o sujeito, daquilo 

que o desloca e que o implica em seu próprio desejo.  

Buscamos desenvolver a pesquisa em três eixos principais, cotejando, em cada um 

deles, discussões freudianas sobre a visualidade. A tentativa foi de nos aprofundarmos nas 

questões teóricas e metapsicológicas de Freud utilizando, de forma transversal, um diálogo 

com alguns autores – da psicanálise e de outros campos – que pensam sobre as imagens.  

O primeiro eixo da pesquisa se refere ao esforço de Freud para erguer uma 

metapsicologia da memória. Após dizer, em Estudos sobre a histeria, a célebre frase de que 

“as histéricas sofrem de reminiscências”, Freud ergueu um esquema para explicar os 

mecanismos dinâmicos que envolvem as lembranças e os esquecimentos. Resgatamos os 

textos considerados pré-psicanalíticos Projeto para uma psicologia científica e Carta 52 que 

deram os primeiros – e importantes – passos para formalizar essas questões. Se no primeiro 

texto, renegado por ele depois, Freud supõe a memória como um processo mecânico e 

neuronal, ainda sem tecer considerações sobre sentido ou conteúdos psicológicos 

propriamente ditos, a Carta 52 já se impõe como um modelo de memória que será sustentado 

até o final de sua vida. Ali, a memória é tomada como representacional e é resultado de um 

material extratificado maleável e dinâmico, que sofre diversos e constantes rearranjos a ponto 
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de que, aquilo que assumimos como lembrança, guardar pouco do evento original factual. Em 

seguida, dialogamos com o texto Nota sobre o bloco mágico, de 1925, um brinquedo de 

escrita tomado por Freud como uma metáfora privilegiada para descrever as dinâmicas 

complexas inerentes da memória. Aqui vamos colocando o pé naquilo que o psicanalista 

havia desenvolvido em seu texto Além do princípio do prazer, de 1920, a respeito da pulsão 

de morte – essa força silenciosa, mais primitiva que a pulsão de vida. A partir daí Freud 

fundamenta a sua teoria do psíquico atravessada e sustentada por impasses que colocam em 

convívio contínuo aquilo que se inscreve e aquilo que não se inscreve, se repetindo de 

maneira incessante.  

O segundo eixo da pesquisa retoma alguns textos de Freud onde ele buscou elaborar 

suas experiências enigmáticas diante de imagens visuais e buscamos tecer um diálogo com o 

terreno da estética. Trabalhamos com o texto Sobre os mecanismos psíquicos do 

esquecimento, de 1898; o ensaio Um distúrbio de memória na Acrópole, de 1936, e, 

finalmente, o texto O infamiliar, de 1919. Como se sabe, esse ensaio faz par com o texto do 

ano seguinte, Além do princípio do prazer, e discute elementos e situações que parecem 

apontar para as vicissitudes estéticas da pulsão de morte. Na última seção desse capítulo, 

retomamos o texto Lembranças encobridoras que foi escrito em paralelo à obra monumental 

de A interpretação dos sonhos. Nele elencamos um aspecto que foi mais explorado na 

pesquisa a respeito do onírico: uma operação de duplo regime onde o visual e o verbal estão 

indissociados. 

No terceiro e último eixo, mergulhamos na obra A interpretação dos sonhos, nos 

concentrando nos capítulos VI e VII. Ali o autor discorre sobre a noção de rébus, um escrita 

pictórica datada da Antiguidade, que funciona como uma metáfora para abordar o trânsito 

entre os registros das imagens e das palavras. Detivemo-nos sobre o mecanismo da 

figurabilidade, que transforma os pensamentos oníricos em imagens visuais e que não 

recebeu tanto destaque para Freud, em comparação aos demais mecanismos. Dois autores 

ganharam bastante importância aqui: o psicanalista francês Jean-Bertrand Pontalis e outro 

francês, o filósofo e historiador de arte, Georges Didi-Huberman. Ambos, com suas 

especificidades, relêem a contribuição da figurabilidade onírica como um movimento de 

rasgadura e abertura para que algo inédito nos sonhos possa se mostrar.  

Daremos ainda alguns passos a mais nessas considerações e, na última parte da 

pesquisa, nos perguntaremos sobre o estatuto das imagens visuais atravessadas por situações 

de grande destrutividade simbólica. Como construir novas imagens diante de violências que 

colocam o sujeito em desamparo face ao abismo do sem-imagem ou do fora da imagem? 
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Trabalharemos com os impasses diante dos sonhos traumáticos elencados por Freud no texto 

Além do princípio do prazer, que contrariam a tese central construída por ele vinte anos antes. 

As imagens dos sonhos traumáticos podem se tornar verdadeiros “clichês”, ou seja, imagens 

repetidas das cenas traumáticas, sem qualquer possibilidade de deslizamento e deformação. 

Trabalharemos nesse momento com as contribuições do psicanalista húngaro Sándor Ferenczi 

no que se refere ao testemunho oferecido pelas imagens visuais.  

Lembremos que Nestrovski e Seligmann-Silva afirmam que uma das importantes 

características da experiência catastrófica é aquela que não se deixa apanhar por formas 

simples de narrativa, justamente por reconhecerem que a palavra pode se engasgar e se 

sufocar dentro desses contextos. Perguntamo-nos em que medida, em situações marcadas por 

profundos impedimentos simbólicos, o psicanalista, na transferência, também se percebe 

demandado para ocupar a posição de testemunha ocular desse instante – condensado e 

registrado em imagens – que não existe mais na vida de quem conta a sua história e traz 

aspectos ainda não assimilados ou mesmo não assimiláveis de sua experiência.  

Em 1944, alguns membros do Sonderkommando 7  de Auschwitz-Birkenau 

conseguiram fotografar clandestinamente o processo de gaseamento como operação de 

extermínio a que foram submetidos milhões de judeus. As quatro fotografias, depois de serem 

expostas, se tornaram centro de uma polêmica que envolveu, de um lado, aqueles que eram 

contrários a qualquer tipo de tentativa de representação dos campos8 e, de outro, os que 

defendiam a importância de todo registro daquele período sombrio, fosse escrito ou visual. O 

filósofo e historiador da arte Georges Didi-Huberman defende os múltiplos regimes das 

imagens que, se entremeando às palavras, são sempre incapazes de dizer tudo sobre qualquer 

experiência, sobretudo uma experiência catastrófica como foi a Shoah. Trazendo à tona os 

elementos bastante complexos em torno dos quais orbita o tema do testemunho, para o autor, 

essas quatro imagens são documentos extremamente valiosos por indicarem uma pequena 

parte do horror que nós só podemos imaginar.  

																																																								
7 Sonderkommando ou comando especial foram unidades de trabalho forçado compostas por prisioneiros em 
campos de extermínio organizados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A função dos prisioneiros 
ali era de executar uma das tarefas mais críticas do campo: auxiliar os militares a se livrarem dos corpos que 
saíam das câmeras de gás. Frequentemente eram mortos após algum tempo de serviço.  
8 Gérard Wajcman, psicanalista francês, pertenceu ao primeiro grupo. Ele supunha que oferecer um olhar àquelas 
imagens equivaleria, de imediato, à ilusão de que a vivência do campo como um todo ou até mesmo o crime 
nazista, se mostraria naquelas quatro imagens. Tinha-se, assim, a ideia de que o real se dissolveria naquilo que se 
apresenta como visível. Contra a tese – e até mesmo o elogio – do inimaginável do que teria sido o horror do 
campo, é que Didi-Huberman defende os registros visuais enquanto um gesto de transmissão, oferecendo-nos 
uma possibilidade para imaginar o que nunca conseguiremos reter e saber por completo.  
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Segundo o filósofo francês, diferentemente do autor desses registros – e dos outros 

prisioneiros que participaram dessa cena que beira o impensável –, as quatro imagens 

sobreviveram e, por isso mesmo, temos o dever ético de olhá-las, de pensar sobre elas, de 

falar com elas. Em Imagens apesar de tudo [2004]/(2020), livro que pretendeu discutir essas 

quatro fotografias, vindas à luz em uma exposição sobre a memória dos campos, em 2001, 

Didi-Huberman faz uma consideração que nos é valiosa: “uma imagem surge amiúde no 

momento em que a palavra parece falhar, uma palavra surge frequentemente quando é a 

imaginação que parece falhar” (DIDI-HUBERMAN, 2020, p. 45).  

Alguns anos depois, em seu ensaio Cascas [2011]/(2017), o autor registra sua ida a 

Auschwitz-Birkenau. Realizando um trabalho de observação similar ao de um arqueólogo, 

que caminha com a cabeça mais baixa do que o habitual, olhando as “coisas chãs”, reúne e 

monta fragmentos que vai encontrando nessa visita tão dolorosa. Vendo por meio de sua 

câmera fotográfica, registra as imagens e escreve as palavras, voltando a pensar, mais uma 

vez, sobre os quatro registros fotográficos daquele real implacável – os únicos testemunhos 

visuais produzidos pelos próprios prisioneiros, em agosto de 1944, naquele mesmo lugar onde 

agora ele se encontrava. As cascas de bétulas que ele recolhe dali se assemelham a essas 

superfícies frágeis que são as imagens. Nesses quatro registros visuais, seus autores tiveram a 

intenção de transformar aquele real histórico em possibilidade de memória para o futuro, 

transformar o trabalho de morte em trabalho de olhar, e realizar um gesto que indicasse 

alguma possibilidade de transmissão.  

 
Sessenta e sete anos mais tarde, após Birkenau tornar-se um campo 
arqueológico sossegado e silencioso, só me resta filtrar isso pela mediação 
fotográfica de algumas imagens feitas precipitadamente e, por sua descrição 
literária, para dar forma, lacunarmente, à minha própria emoção perante essa 
história. (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 108-109) 

 

Aqui não temos qualquer pretensão de fazer um paralelo direto entre a experiência 

traumática dos campos de concentração do que ocorreu em Altamira, e tampouco entendemos 

que as fotografias nas duas situações ganham o mesmo estatuto. Apenas nos servimos dessa 

consideração do autor para pensarmos sobre esse ato de memória, essa ação testemunhal que 

se tece entre os registros visuais e verbais, na transferência.  

Da afirmação do filósofo acima exposta, depreendemos que as imagens e as palavras, 

enquanto aquilo que pode restar para se transmitir sobre uma experiência potencialmente 

traumática, não carregam a totalidade de evento algum, são sempre impotentes diante do 

todo, de forma que o caráter das palavras e, também das imagens, seja estruturalmente 
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lacunar e fulgurante. Salientamos que as imagens são absolutamente solidárias às palavras, e 

não existe nenhuma imagem que já não seja constitutivamente atravessada pelo que o filósofo 

chamou de duplo regime: uma trama complexa na qual o visual está desde sempre implicado 

no verbal.  

Conforme já anunciado, trabalharemos com os aportes concentuais fundamentais 

trazidos pelos franceses Didi-Huberman e Pontalis e também dialogaremos, de maneira mais 

ou menos pontual, com outros autores que nos servirão de guia nesta pesquisa: os filósofos 

franceses Jacques Derrida e Roland Barthes, o filósofo alemão Walter Benjamin e os 

psicanalistas brasileiros Tania Rivera e Paulo Endo. 

 Vamos agora às vinhetas clínicas. 

 

 

Maria Amanda 

 

Mulher de meia-idade, Maria Amanda havia engordado de maneira expressiva desde 

que se estabeleceu na nova moradia, fazia seis meses. Em nosso primeiro atendimento, sua 

fala foi intensamente marcada pela apatia: dizia não ter forças para seguir, falava da “sua 

ilha” com nostalgia, como se não soubesse precisar muito bem tudo o que havia sido perdido 

com ela. Dizia que estava gorda, não se reconhecia na sua nova forma e tomava medicações 

psiquiátricas. Já na nova casa tantas vezes se perdeu, não conseguia achar o caminho de volta 

quando precisava sair para buscar remédios na UBS, para cuidar da saúde. Passou a 

frequentar o posto para fazer sessões com a psiquiatra e pegar prescrição médica, queria 

conversar mais com ela, mas a psiquiatra tinha outros pacientes e o tempo se mostrava 

demasiadamente escasso; engordou devido às medicações, “que são muitas”.  

Maria Amanda conta com profundo pesar que havia sido “obrigada a deixar muita 

coisa pra trás”, objetos e pertences que não couberam no novo lugar – que ela não nomeava 

como lar ou casa. Diz que foi enganada por duas assistentes sociais da Norte Energia, que 

afirmavam que a vida dela, depois da mudança, “com certeza seria melhor... E eu acreditei 

nelas”. Naquele momento pensei sobre a dificuldade que seria ter alguma confiança naquela 

nova dupla que se apresentava diante dela9. Maria Amanda seguiu dizendo sobre os pertences 

valiosos que conseguiu trazer: “Muita coisa eu trouxe, tanta tanta coisa que parece que isso 

																																																								
9 Os atendimentos eram realizados em dupla. Em nosso segundo encontro, dirigiu-me menos a palavra, como se 
não quisesse conversar comigo; concentrava-se em uma conversação maior com a minha dupla de atendimento. 
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aqui vai explodir, outras tantas eu pus no fogo. Queria ter trazido tudo, TUDO!”. Entretanto, 

olhando naquele momento para tantos objetos ao redor, reconhecia que algo estava fora de 

lugar. Eles haviam perdido sentido, mas ela não sabia por onde começar para removê-los do 

lugar em que estavam.  

Maria Amanda foi incluída no Conselho Ribeirinho10, disse que sua casa havia sido a 

morada de seus antepassados, desde seu bisavô. Alguns de seus familiares haviam sido 

enterrados nas proximidades e por isso tinha direito para entrar no coletivo. A ilha onde 

morava foi uma das que não foram submersas com a construção da barragem, e ela dizia que, 

mesmo assim, não sabia se conseguiria voltar a morar lá, construir uma nova casa para si já 

que “lá [no Conselho Ribeirinho] ninguém me deixa falar... eles vão acabar decidindo por 

mim”.  

Lembrou da história comovente de uma ribeirinha que havia se casado com um 

“homem da rua”11, na esperança de ter uma vida melhor. A esperança inicial foi alterada em 

pouco tempo, já que a moça reconheceu que havia perdido parte importante de si quando 

deixou “sua ilha”, sentia-se imensamente sozinha, não tinha com quem conversar. “Em pouco 

tempo ela foi entristecendo muito, muito, foi se fechando até não querer falar com mais 

ninguém, nem com o marido dela”. A moça foi buscando facas que encontrava na cozinha e 

fazia cortes em seu próprio corpo. A tristeza foi tanta, segundo Maria Amanda, que ela não 

suportou, até enforcar-se em uma árvore na frente de casa, fazendo ver seu corpo para quem 

passasse por ali. Eu pensava nas interpretações que Maria Amanda podia dar a essa história, 

na intenção de que ela pudesse falar mais, mas a sua fala se mostrava bastante marcada por 

uma forte sensação de impotência, como se, diante do acontecido ou de sua própria vida, 

nada mais fosse possível ser feito, dito ou mesmo pensado.  

Subitamente fomos interrompidas por um grunhido muito forte vindo do seu quintal. 

Seu cachorro havia se enroscado na rede de pesca que ela havia estendido no varal. Socorrido 

o cão, ela retornou à sala, sorriu e olhou na mesinha ao lado do sofá uma fotografia de si 

mesma em sua casa antiga, na ilha, “alegre, magrinha e feliz”, disse. Notei que a foto estava 

bastante marcada e gasta em uma de suas margens, justamente onde ela punha os dedos para 

																																																								
10 O Conselho Ribeirinho é um coletivo composto pelos ribeirinhos que sofreram o deslocamento forçado e 
lutam para serem reassentados em torno das margens do rio – ou lutam para terem maior acesso ao reservatório 
principal da usina. O Conselho foi formalizado no final de 2016 e é composto por 22 representantes das 
localidades impactadas. É a instância coletiva e soberana para definir as dimensões e localizações adequadas das 
áreas necessárias para a recriação do território ribeirinho.   
11 Alguns dos ribeirinhos com quem conversamos referiam-se à cidade como “rua”. “Casa da rua”, “homem da 
rua”.  
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segurá-la e nos mostrar, e considerei que a fotografia deveria ser revisitada por ela sucessivas 

vezes. Ali se via uma Maria Amanda não muito mais jovem do que aquela que se encontrava 

diante de nós, mas muitíssimo diferente: seu cenho estava rígido e seu olhar era firme – tinha 

algo de potente ali, pensei. Talvez aquela situação em que se encontrava no passado ou 

mesmo o fato de ser fotografada, de ter o seu retrato, fosse importante para ela. Atrás de si, 

víamos uma mata frondosa, densa. Era curioso, pensei: a fotografia dava a impressão de 

Maria Amanda ser minúscula e, ao mesmo tempo, gigante em relação à floresta.  

Ela mostrou seu retrato e reconheceu que algum efeito havia sido produzido em nós, 

chegando a nos questionar. Eu mesma, sem perceber, notei que reagi abrindo mais os meus 

olhos e puxei a cabeça para trás, como se fosse difícil acreditar em transformação tão 

profunda. Cheguei mesmo a dizer, sem perceber, “puxa...” e obtive sua reação: “Agora vocês 

entendem?”; “Vocês viram como tudo era diferente?”. “Eu estou tão mudada... não consigo 

acreditar que eu sou eu”. Sem saber muito bem como seguir, perguntei: “E como era lá?”, e 

apontei para a fotografia. Foi então que Maria Amanda passou a nos contar como era a sua 

vida na ilha. Estranhamente, uma nova mulher havia surgido diante de nós. 

O que teria para ver ali? O que ela gostaria que entendêssemos com essa visão? A 

narrativa de Maria Amanda sobre a sua vida me dava a impressão de ter-se aberto de alguma 

forma. Com seus gestos, ela parecia “cavar” a fotografia bidimensional, descrevendo cada 

ponta da foto como se quisesse nos projetar para sua vida de passado. Aos poucos, durante o 

atendimento, a imagem que tinha de si como potente e trabalhadora quando ainda morava em 

sua ilha, mesmo sendo reafirmada, foi abrindo espaço para novos pensamentos sobre si 

mesma. Disse-nos como sua vida toda havia sido marcada por grandes dificuldades, lembrou-

se de situações de que havia muito tempo não se recordava, como a época em que sofria 

violência doméstica do ex-marido. A mesma violência percebeu ser dirigida à sua filha, por 

parte do atual companheiro dela. “Por que a violência não para nunca?”, pergunta a si mesma 

e a nós. Esse fato, nunca antes dito em voz alta, segundo ela – e talvez até mesmo impensado 

até aquele momento – produziu uma série de lembranças ruins, acontecimentos intocados, 

mas que ainda causavam um grande incômodo nela. “Eu já fui muito trabalhadora! A vida 

sempre foi muito muito dura, mas eu era muito muito muito forte. Sempre fui!”. Contou de 

seu trabalho com pesca artesanal, do esforço que teve que fazer para arcar com os custos e de 

como aprendeu essa prática – ela era muito reconhecida pelo seu manejo com a rede por 

alguns de seus ex-vizinhos. Ao final desse atendimento, Maria Amanda foi expressando sua 

raiva a respeito de seu processo de vida, muita raiva, principalmente de uma das profissionais 

da empresa Norte Energia que, hoje reflete, a “enganou com as suas palavras”.  
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Existe um certo desamparo que sempre esteve ali, latente, silenciado e imperceptível, 

e que ainda não havia ganhado forma, considerei. Ao final do atendimento, ela disse que 

havia refletido bastante depois da nossa conversa anterior e percebido que estava enfastiada 

das medicações que tomava e, também, que crescia dentro dela a vontade de falar mais... 

principalmente sobre as questões relativas ao Conselho Ribeirinho: “Eu não quero mais ficar 

quieta, eles vão ter que me ouvir! Eu tenho o que dizer!”. Antes de nos despedirmos, solicitou 

atendimento para sua irmã mais nova, com quem estava bastante preocupada.  

 

Rosa 

 

Em outro atendimento, estivemos com Braz, uma figura influente na comunidade, e 

sua mulher, Rosa, com aparência frágil, muito magra e portadora de uma voz muito baixa e 

fina. Estávamos ali com a intenção de conversar com Rosa, já que Braz estava preocupado 

com a mulher pois ela havia “pegado depressão” quando se mudou da casa na ilha, 

mostrando-se cada vez mais resistente para se alimentar. Enquanto o marido falava, muitas 

vezes contando sobre o que havido se passado com a mulher, Rosa se mantinha sentada na 

cadeira em silêncio, no canto da sala, e se negava a conversar conosco. Mesmo silenciosa, 

dava-nos a impressão de estar atenta às palavras do marido.  

Braz contou um pouco sobre seu percurso de vida até ali, sobre seu lugar de influência 

tanto em sua ilha como em sua nova casa e disse que, mesmo após a represa ter invadido seu 

antigo lar, ele havia passado a adotar a função de “guia turístico” para aqueles que queriam 

“ver Belo Monte, Belo Monstro, a grande usina que destruiu tudo!”. Instantes depois, Braz 

buscou sua câmera fotográfica para nos apresentar suas fotos antigas armazenadas ali: de seu 

barco, da barragem, do rio e, também, de “Belo Monstro”. “Eu quero mostrar pra vocês!”, 

disse, “olha que coisa!”, falava isso de maneira quase divertida.  

Rosa, ao ver a máquina fotográfica na mão do marido, rapidamente se levantou da 

cadeira e, pela primeira vez, nos dirigiu a palavra. Perguntou se gostávamos de “fotografias 

antigas” e contou das fotos que ela mesma havia feito da casa que hoje não existe mais, agora 

editadas num DVD e adicionadas a uma “música bem bonita, mas triste”, que ela mesma 

havia selecionado. Insistiu de maneira enfática e persistente para que todos na sala vissem as 

fotos – incluindo seus vizinhos de ilha que acompanhavam a conversa de longe. Disse que 

seria bom todos “matarem a falta”, juntos.  

Reunidos, fomos à sala de televisão e lá Rosa apresentou o seu filme fotográfico com 

muito orgulho. “Ah, que beleza, olha! OLHA!”. Movimentava-se, punha-se de pé ao lado da 
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televisão e por vezes se sentava, dividindo um lugar do sofá comigo. Narrava, enquanto as 

imagens deslizavam, quem eram os retratados; relembrava “a pedra do Índio”, uma pedra 

enorme, contígua à sua casa, que era destino de lazer da família e que havia sido invadida 

pela água depois da construção da barragem; mostrou-nos o barco da família; sua parte 

preferida do rio; a mata; os filhos; a família reunida.  

“Nada disso existe mais... você acredita?”, afirmou Rosa, como se quisesse conversar. 

A partir dali, contou um tanto da história de sua família, seus pais e irmãos já mortos, dois 

filhos que também já haviam morrido e a preocupação com outro filho que, segundo ela, 

estaria na iminência de cometer um ato assassino, um crime passional. “A nossa cabeça tá 

doente. A cabeça de todo mundo tá doente”, falou em tom grave.  

Enquanto conversávamos, eu refletia se precisaríamos ter visto uma pequena (mas 

importante) parte daquilo que ela considerava seu passado, para depois termos a chance de 

conversar – se era preciso ver, em oposição a “Belo Monstro”, parte da Bela Vida de certa 

forma ainda intacta para ela. Pensei na ocasião e sigo pensando agora... Enquanto Rosa 

contava aqueles fragmentos da sua história, as fotos continuavam deslizando na televisão em 

looping. Ela olhava para a tela e olhava para mim, e pensei que as imagens pudessem, ali, dar 

algum tipo de apoio, contorno ou sustentação para as imagens que ela tinha dentro de si e que 

pipocavam em forma de lembranças. Seguia contando quem eram as pessoas presentes nas 

fotografias, estava mais interessada em falar delas do que em contar questões íntimas de si, 

considerei na ocasião. Ela afirmou que a maioria delas não mais participava de sua vida: seus 

vizinhos, muitos deles tão próximos antes, não faziam mais parte de sua rede afetiva. Não 

sabia o paradeiro de muitos deles. “Não sei mais onde eles estão, não sei como encontrar e 

acho que eu me sinto muito sozinha”, disse, como se algo tivesse escapulido de dentro de si.  

Depois de um longo silêncio, entre uma ou outra história de um parente ou ex-

vizinho, acabou por falar que aquela era uma “vida de passado”. Como quem quer finalizar a 

conversa, disse que ainda não conseguia, que era muito difícil, mas precisava “aceitar isso” – 

abrindo os braços como se abarcasse a sala onde estávamos e batendo os pés firmes contra o 

chão. Olhou-me, disse que estava com um pouco de fome e perguntou com um sorriso sutil: 

“Aceita um cafezinho?”.  
 

*** 
 

Muitas perguntas nortearam o início desta investigação, algumas delas podem ser 

expressas aqui: de que maneira compreender a inserção daquelas fotografias, naquele 
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contexto transferencial? As imagens assumiram o estatuto de “prova de realidade” em um 

momento de retorno às ilhas remanescentes? Puderam servir de apoio narrativo àquelas duas 

pessoas que nos contavam sobre si? Promoveram alguma abertura narrativa? De alguma 

forma, associativa? Algo precisaria se colocar como cena para o olho do outro – ou será que, 

tocada pelas imagens, pudemos escutar outra coisa? Muitas dessas perguntas são 

irrespondíveis e apenas sondáveis, já que não há possibilidade de retorno do projeto e não 

pudemos recolher, no tempo, o efeito nessas duas pessoas atendidas. Entretanto, 

reconhecemos que justamente pela ausência de respostas definitivas, esses recortes clínicos 

nos levaram a construir esse estudo teórico.  

As duas vinhetas nos serviram de inspiração e ponto de partida para o estudo teórico 

que se seguirá, e voltarão a ser discutidas no último capítulo da pesquisa. No corpo do 

trabalho não faremos interpretações dessas fotografias, mas iremos interrogar os diversos 

estatutos que as imagens visuais podem receber na teoria psicanalítica freudiana, alimentados 

por alguns teóricos de áreas transdisciplinares.  
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2. Pede-se fechar os olhos: de uma cena à Outra cena  
 

 

Anunciadas as duas vinhetas clínicas e as primeiras bases sobre as quais buscaremos 

nos assentar ao longo desta pesquisa, tratemos de frisar uma importante consideração a 

respeito do caminho percorrido por Freud em sua busca de decifrações do inconsciente. O 

filósofo e psicanalista francês Jean-Bertrand Pontalis oferece importantes considerações a 

respeito do lugar ocupado pelo visível e pelo invisível na clínica psicanalítica. A seguinte 

contribuição nos servirá de ponto de partida para o estudo teórico que virá adiante: 

 
A psicanálise libertou o imaginário, estendeu para além do campo da 
percepção o domínio do visível e assinalou sua influência tanto na vida 
pessoal quanto coletiva: os sonhos, devaneios, fantasias, cenas visuais, o 
teatro privado e as cidades ideais dos visionários nunca param de nos 
acompanhar. Em outro sentido, porém, ela desacredita esse visível, 
destituindo-o da condição a que ele se aspira: o inconsciente [...] não se dá a 
ver. (PONTALIS, 1991, p. 161) 

 
Abriremos alguns caminhos para pensarmos a concepção, neurológica de início e, 

posteriormente, metapsicológica, de Freud sobre as marcas e os traços psíquicos. A princípio 

acreditando na literalidade das “visões” evocadas por suas pacientes histéricas, Freud aos 

poucos pôde fechar seus olhos, ou ao menos um de seus olhos, e, a partir do divã, conceituou 

a Outra cena como definitiva. Foi nessa passagem, de certa forma, que o inconsciente, o qual 

nunca se dá a ver diretamente, passou a interessá-lo.  

A teoria psicanalítica deu seus primeiros passos, bastante instáveis, a partir do 

entendimento que Freud atribuiu à sintomatologia apresentada por suas pacientes quando, 

ainda neurologista, foi a Paris para conhecer o método investigativo bastante peculiar do mais 

famoso médico da época, Jean-Martin Charcot, com suas pacientes histéricas internadas no 

Hospital de Salpêtrière. Acompanhando as cenas espetaculares promovidas pelo médico 

francês no auditório do hospital, Freud paulatinamente define o espetáculo bastante próprio 

do inconsciente.  

Em 1882, Charcot inaugurou o serviço de neurologia do hospital, o maior da Europa, 

que rapidamente passou a ser popularmente referido como “a cidade dos loucos”. Sobre esse 

lugar, Elisabeth Roudinesco e Michel Plon, em Dicionário de psicanálise, afirmam: 

 
As epilépticas contavam vívidos pesadelos, histórias de membros mutilados, 
de mulheres devoradas por uma espécie de crustáceo com cabeça de pássaro; 
tudo parecia surgir das trevas da Idade Média; as histéricas cuidavam de suas 
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companheiras, simulando maravilhosamente todas essas doenças. Possuídas 
pela mania especular de mimetizar o sofrimento dos outros, assemelhavam-
se como acrobatas, bufões molhados, vibrantes e esfarrapados, ensinando a 
loucura do mundo e a miséria do povo (1998, p. 17). 

	
Paralisias, cegueiras, estados de ausência de consciência, tiques nervosos, alucinações, 

entre tantos outros sintomas, caracterizavam as crises histéricas. O médico francês percebeu 

que poderia suprimir essas manifestações, ou até mesmo fabricar novas, pela sugestão 

hipnótica. As famosas Leçons du mardi eram os seminários semanais oferecidos por Charcot 

para que homens importantes da cultura e médicos de toda Europa testemunhassem a histeria 

transformada em espetáculo teatral.  

Para o filósofo e historiador da arte Georges Didi-Huberman, em seu livro A invenção 

da histeria [1982]/(2015), o corpo histérico, para ser compreendido, precisou ser olhado e 

cristalizado em retratos fotográficos. A série de imagens da Iconografia fotográfica de 

Salpetrière mostrava as “posturas do delírio”, o que o levou a pensar que a clínica da histeria 

– retratada e pensada – caminhava de mãos dadas com a própria invenção dessa categoria 

psicopatológica. Sobre a espetacularização promovida por Charcot, o autor chega a afirmar 

que a histeria, tal como fabricada em Salpêtrière no último terço do século XIX, poderia ser 

considerada um capítulo da história da arte. “A histeria, em todos os momentos de sua 

história, foi uma dor forçada a ser inventada, como espetáculo e como imagem; chegou até a 

inventar a si mesma” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 21). Quanto mais o médico solicitava a 

reprodução de certos mimetismos, mais a paciente correspondia para ser capturada como uma 

imagem cristalizada.  

Nas ciências médicas da época predominava a construção do saber com base no 

campo visual; o conhecimento era adquirido pela via do olhar, e Charcot, o médico visual12, 

como era conhecido, precisava que a paciente histérica se deixasse mostrar como objeto de 

estudo. Para Didi-Huberman, Charcot era um médico que possuía aquilo que muitos 

designariam de “olhar clínico” ideal e supostamente puro, capaz de ver o que se mostrava 

apenas pela via do patológico:  

 
Avaro na fala, mas tão eficaz que parece, em retrospectiva, ter sido o grande 
diretor teatral dos sintomas, os quais em contrapartida, falavam com ele por 
si mesmos. E nessa dramaturgia silenciosa o sintoma se tornava sinal: ao que 
parece, bastava a Charcot ordenar um movimento ao doente, ou fazer vir 

																																																								
12 Em 1893, na ocasião da morte de Charcot, foi Freud quem escreveu um necrológio, afirmando: “Ele não era 
alguém que fazia elucubrações, nem um pensador, mas tinha uma natureza artisticamente dotada segundo os 
seus próprios termos, um visual, um vidente” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 109).  
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para seu lado um segundo e um terceiro enfermos, para que, na mesma hora, 
a visibilidade da convocação dos pacientes se transfigurasse numa 
visibilidade de explicação. (2015, p. 45) 

	
Visibilidade de explicação, ou seja, uma demonstração feita ao médico a partir de uma 

manifestação visível de suas pacientes. Que efeitos teriam sobre elas?  

O psicanalista francês Pierre Fédida (1996) assinala que, ao sofrer de reminiscências, a 

histérica ficaria fechada em torno dessa imagem traumática, e a sugestão hipnótica, com a 

intenção da liberação da excitação excessiva, acabava por reforçar sua captura. “Sabe-se que 

tudo está lá, inclusive a natureza da observação na Salpêtrière, para confirmar a foto-lógica da 

imagem em sua manifestação excessivamente visual” (FÉDIDA, 1996, p. 206). As fotografias 

tiradas no hospital acabariam, dessa forma, reforçando a manifestação patológica, 

confirmando essa representação traumática das pacientes. O corpo histérico, conforme 

acompanhamos, se faz notar a partir de uma forma que se mostrava bastante excessiva, 

repetida e cristalizada, na busca de per-formar uma cena da qual padecia.  

A hipnose, que já se revelava como importante método de acesso a essas pacientes, 

ganhou novo estatuto com as cenas histéricas promovidas por Charcot. O médico-

hipnotizador era um observador dotado de um instrumento que lhe permitia prolongar sua 

visão para além daquilo que se oferecia de maneira espontânea. Assim, o médico francês se 

definia como um fotógrafo: “Sou, absolutamente, apenas o fotógrafo: inscrevo aquilo que 

vejo” (CHARCOT apud DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 55).  

A fotografia (do grego fós – luz e grafis – instrumento para escrever, gravar, desenhar 

ou pintar) enquanto imagem fixada sobre uma placa de cobre, tem seu nascimento datado da 

primeira metade do século XIX13. O recurso fotográfico foi rapidamente incorporado nos 

campos médico, policial e da antropologia criminal14 (em seu indício, no sentido de prova 

judicial), na medida em que se propunha, com a lente objetiva, a captação minuciosa, um 

olhar específico, que nenhum outro aparato era capaz de alcançar. A fotografia estava 

assentada em bases científicas positivistas a ponto de se tornar a verdadeira retina do 

cientista. Albert Londe, o responsável por dirigir, em 1880, o serviço fotográfico de 

Salpetrière, diz que  

																																																								
13 A primeira fotografia reconhecida é uma imagem produzida em 1826 pelo francês Joseph Nicéphore Nièpce, 
mas foi com Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) e seu processo de revelação muito mais curto, que a 
fotografia vai ganhando cada vez mais espaço até se popularizar como produto de consumo em 1888. 
14 Cesare Lombroso, pai da Criminologia, ansiava pela detecção das causas da criminalidade. Para tanto, também 
se pautou por pesquisas empíricas, utilizando-se do aparato fotográfico. Depositiva uma fé nas fotografias de 
rostos e cérebros que pudessem dar prova incontestável para a suposta detecção de traços que identificassem 
indivíduos criminosos.  
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podemos até dizer que, em muitos casos, uma simples prova que fala aos 
olhos diz mais do que uma descrição completa. [...] Sabemos que a chapa 
fotográfica não é sensível aos mesmos raios que a nossa retina; portanto, em 
alguns casos, poderá dar-nos mais do que o olho, mostrar-nos o que este não 
teria como perceber. (LONDE apud DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 59-60) 

	
Londe se propôs a tirar fotos dos pacientes com seu aparelho de doze objetivas, que 

permitiam capturar sequencialmente as poses “sintomáticas” das pacientes de Charcot. A 

fotografia como modelo supostamente ideal de percepção da realidade instaura uma 

redefinição do ver, na medida em que, em última instância, coloca a impossibilidade de 

realmente ver alguma coisa sem antes tê-la fotografado. Com a lente objetiva do instrumental 

fotográfico, a ciência positivista se apossou da fotografia para ver melhor os seus objetos de 

estudo. Ver para provar, descrever e prever. A visão totalizante – e totalitária – sobre o objeto 

de estudo era aquilo que poderia garantir o poder e o domínio do cientista sobre ele.  

A ideia por trás da criação do serviço fotográfico de Salpêtrière era a de oferecer um 

registro incontestável, fiel, duradouro e transmissível da histeria. Sua intenção era, 

fundamentalmente, cristalizar e memorizar para todos, em uma única imagem, ou uma série 

de imagens, todo o tempo de investigação, contrapondo imagens novas às anteriores, 

provando que as anomalias do tempo presente são nada mais do que o resultado direto da 

doença, não tendo se reproduzido antes. “Logo, ela devia cristalizar o caso como um Quadro: 

não um quadro extenso, mas um quadro em que o Tipo se condensaria em uma imagem única, 

ou numa série unívoca de imagens – a fácies” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 74). Segundo o 

autor, fácies é “aquilo que se obstina em resumir e generalizar o caso, é o que se obstina em 

possibilitar sua previsão, e isto, sob a aparência de um rosto” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 

77). O recurso fotográfico traria a possibilidade de uma análise minuciosa do retrato de uma 

série de enfermos na intenção de investigar a identidade de cada moléstia. Sobrepondo cada 

uma dessas imagens, buscava-se fazer desaparecer os traços individuais de cada um para 

realçar as modificações comuns15.  

																																																								
15 Podemos citar, ainda, o antropólogo e estatístico inglês Francis Galton (1822-1911) citado por Freud em um 
sonho que teve com a imagem estranha e distorcida do tio Joseph (no capítulo IV de A Interpretação dos sonhos) 
para definir o mecanismo da condensação onírica. Em 1877, chamado pelo diretor do sistema prisional da Grã-
Bretanha que estava assustado com o número crescente de crimes, Galton desenvolveu uma técnica de projeção 
de diversas fotografias de rostos de detentos reincidentes, na qual ele acelerava a exposição de cada uma delas, 
resultando em uma superexposição progressiva, sob um mesmo suporte, das imagens dos rostos dos detentos. 
Sua intenção era a de que essas novas imagens condensadas revelassem os elementos fisionômicos 
determinantes de criminosos. O interessante é que a empreitada se mostrou frustrada, ou seja, as feições 
singulares de cada criminoso uma vez superpostas não se mostravam mais na imagem combinada, pelo 
contrário. Tal como formulado por Freud em seu sonho do tio Joseph, tanto a condensação onírica como a 
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Nota-se qual seria o propósito fundante do centro fotográfico em Salpêtrière, onde se 

descartam as singularidades para que seja possível ver e provar traços comuns entre as 

pacientes consideradas loucas. A pretensão era a de definir com contornos bastante claros e 

visíveis o solo comum que demarcaria a loucura. É justamente a tarefa oposta, ou seja, a 

escuta da singularidade o que fundaria, definitivamente, a revolução freudiana. Mais ainda: a 

psicanálise se instalou na prerrogativa de que o sujeito, essencialmente dividido pelo 

inconsciente, é permeado por zonas cinzentas. Na busca por se encontrar, ele acaba, 

incessantemente, se desencontrando da sua própria imagem. Marca-se a partir daí um hiato 

entre o sujeito do inconsciente e uma suposta identidade clara e translúcida passível de 

captura e de visibilidade integral.  

A fotografia, sublinhamos, logo depois do seu nascimento, foi rapidamente assimilada 

no campo científico. O importante a reter aqui, contudo, é a compreensão dos limites dessa 

intenção: em retrospecto, a fotografia vem justamente subverter o esquema epistêmico ao qual 

ela estava destinada a confirmar. O ideal fundamental se mostrou inatingível, e o que as 

imagens fotográficas permitiram mostrar foi o sofrimento de mulheres aprisionadas dentro de 

seus próprios enquadramentos.  

 

A fotografia, portanto, seria afinal uma técnica “pouco segura”, lábil – e 
também mal-afamada. Ela põe corpos em cena: labilidade. E, em tal ou qual 
momento sutil, desmente-os (inventa-os), submete-os, antes, a uma espécie 
de extorsão figurativa. Como figuração, ela continua a enunciar o enigma de 
um “jazer do corpo inteligível”, enquanto dá a entender alguma coisa e 
enquanto esse entendimento é sufocado. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 95) 

	
É importante apontarmos essas considerações para pensarmos o caldo cultural e 

epistemológico no qual o jovem Freud estava imerso. Desde o início da sua carreira até a 

virada para o século XX, ver mais e melhor foi, igualmente, uma preocupação central para 

ele. Enquanto trabalhava em seu laboratório, ele desenvolvia procedimentos de observação 

microscópica do sistema nervoso central, chegando muito perto da noção da estrutura de um 

neurônio, e aprimorou uma nova técnica de exame das camadas anatômicas na qual 

depositava grandes esperanças. Ele queria ver, e acreditava que a sua visão clara seria capaz 

de levá-lo a inúmeras descobertas. O jovem neurologista, portanto, confiava inicialmente no 

acesso ao real pela percepção e pelos instrumentos óticos. Sabemos, contudo, que a 

																																																																																																																																																																													
própria prática de montagens fotográficas realizadas por Galton possuem o caráter mais de velar do que de 
revelar alguma coisa.   
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psicanálise só poderia surgir quando a focalização desse real fosse alterada radicalmente, 

declinando-se de qualquer substrato perceptualmente visível. 

Ele foi a Paris em 1886 e passou seis meses em Salpêtrière, com o intuito de se 

aproximar das descobertas de Charcot. Ele ficou impressionado com a inteligência e a 

destreza de seu mestre e, em 1892, publicou a tradução para o alemão do Prefácio e Notas de 

rodapé à tradução das Conferências das terças-feiras de Charcot. Na publicação, buscou 

apresentar para a comunidade médica alemã as inovações dessa nova categoria nosográfica 

empreendida pela hipnose; mas são também notáveis as intenções do jovem médico em se 

diferenciar do francês, o que se mostra em muitas de suas notas de rodapé. Na primeira delas, 

por exemplo, Freud admite que a sua compreensão a respeito dos ataques histéricos, segundo 

seus estudos, divergia bastante das considerações empreendidas por Charcot: 

 
Procurei abordar o problema dos ataques histéricos segundo um outro 
critério diferente do descritivo; examinando pacientes histéricos em estado 
hipnótico, cheguei a novos achados, alguns dos quais mencionarei aqui. O 
ponto central de um ataque histérico, qualquer que seja a forma em que este 
apareça, é uma lembrança, a revivescência alucinatória de uma cena que é 
significativa para o desencadeamento da doença. É esse evento que se 
manifesta de forma perceptível na fase das “attitudes passionelles”; mas 
também está presente quando o ataque parece consistir somente em 
fenômenos motores. O conteúdo da lembrança geralmente é ou um trauma 
psíquico, que, por sua intensidade, é capaz de provocar a irrupção da histeria 
no paciente, ou é um evento que, devido à sua ocorrência em um momento 
particular, tornou-se um trauma. (FREUD, 2006, p. 107) 

	
Aqui ele estava claramente aludindo àquilo que seria o nascimento da clínica 

psicanalítica, ou dos achados clínicos, feitos em parceira com o médico dos médicos de 

Viena, Joseph Breuer. Depois de Salpetrière, Freud iniciou a prática da hipnose com suas 

pacientes e foi assim que percebeu essa técnica como um recurso de investigação – 

investigação para desvendar a gênese da sintomatologia apresentada pelas suas pacientes. Ele 

teria visto na descrição dos ataques histéricos das pacientes de Charcot e nas aulas a que 

assistiu – e, portanto, nas imagens que presenciou e estudou – a chave para o ato inaugural da 

psicanálise, ao passar a interrogar os sintomas psíquicos que se descortinavam diante dele 

como eventos da palavra. Para Didi-Huberman, Freud, antes de começar a ouvir as fantasias e 

memórias de suas histéricas, tomou-as primeiro, tal qual seu professor Charcot, como objetos 

do olhar. Ao escutar suas vozes em seu consultório, ele fundamentaria a teoria do trauma 

como uma cena e, portanto, como uma imagem das reminiscências – no duplo sentido de 

lembrança e cicatriz – inscrita em sua história de vida, que seria atualizada de maneira falhada 

e que só poderia ser acessada através de palavras.  
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Da maneira como passou a utilizar a sugestão hipnótica, Freud promoveu uma 

redefinição do olhar sobre suas pacientes. Nos seminários de Charcot, a histeria não passava 

de um espetáculo no qual ao clínico era vedada a capacidade de enxergar uma outra cena em 

que o próprio doente se insere. A partir dessa guinada do olhar, o jovem médico teria acesso 

ao teatro interior de suas pacientes, e a extinção do sintoma decorreria da supressão (da 

catarse/ab-reação) da cena que o engendra. A hipnose, nesse sentido, era utilizada como um 

instrumento capaz de investigar não o doente em si, mas aquilo que o doente viu no passado e 

que se reatualizaria no presente.  

O encontro de Freud com Joseph Breuer foi decisivo. Em diálogo constante com ele, 

aos poucos concluiu que os sintomas apresentados eram um precipitado de numerosas 

situações – cenas – traumáticas de ordem sexual. A hipnose permitiria recuperar os nexos 

entre o sofrimento, a forma dos sintomas e as “reminiscências”16. A dupla de médicos 

compreendia que as situações vividas com intensa carga afetiva pelas pacientes e até então 

impedidas de serem expressas ou liberadas ganhariam, com a ajuda da hipnose, um destino 

que não mais fosse o do sintoma e do sofrimento.  

Para o psicanalista francês Hervé Hout (1991), nesse período, Freud entendia que as 

imagens invisíveis com as quais o sujeito histérico se debatia eram imagens visíveis reais que 

pôde, enfim, relatar verbalmente. “A fala do sujeito é a segunda visão que Freud adquire, 

aquela de que estavam privados os clínicos como Charcot” (HOUT, 1991, p. 44). Quando a 

paciente passa a relatar a cena em que se encontra, Freud desloca-se da condição de 

espectador passivo para a de investigador, posição de quem escuta e de quem quer 

compreender, de quem quer menos se deixar arrebatar pela reprodução das cenas e mais se 

indagar pelas palavras, tão enigmáticas, que compõem as cenas. Ao escutar as histéricas, ele 

promoveu uma inversão decisiva, dando-lhes estatuto de sujeito e não apenas de objeto de 

estudo.  

Em 1893, Freud e Joseph Breuer publicam seus pensamentos em um artigo que, em 

1895 [2010] seria incluído no livro intitulado Estudos sobre a histeria. Nele, os autores 

assinam conjuntamente a declaração de que a sexualidade impingida precocemente seria a 

principal responsável pelos traumatismos psíquicos que desencadeavam a histeria. Vejamos 

aqui um trecho descritivo dessa lógica até então criada por essa dupla: 

 
																																																								
16 Freud definiu como reminiscências os resquícios que a produção do sintoma apresenta em ligação à lembrança 
patogênica. É daí que vem a célebre frase: “As histéricas sofrem de reminiscências”, em Estudos sobre a 
histeria.  
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Esses achados – de que, no caso dessa paciente, os fenômenos histéricos 
desapareciam tão logo o fato que os havia provocado era reproduzido em sua 
hipnose – tornaram possível chegar-se a uma aplicação sistemática. Cada 
sintoma individual nesse caso complicado era considerado de forma isolada; 
todas as ocasiões em que tinha surgido eram descritas na ordem inversa, 
começando pela época em que a paciente ficava acamada e retrocedendo até 
o fato que levara à sua primeira aparição. Quando este era descrito, o 
sintoma era eliminado de maneira permanente. (BREUER; FREUD, 2010, p. 
68-69) 

	
A busca pela remissão dos sintomas era até aqui central, e o esquecimento, nessa 

concepção, era considerado como um limbo da memória e causador dos sintomas neuróticos. 

Estando Freud imbuído de uma concepção da memória marcada pela ideia de armazenamento 

de conteúdos, a escuta se destinava a evocar a lembrança de suas pacientes atingindo a cura e 

a decorrente eliminação de seus sintomas. Ou seja, a escuta do psicanalista se sustentava 

sobre uma crença de que bastaria acessar um depósito fixo de memórias esquecidas, cenas 

vividas pelo sujeito, para eliminar, de uma vez por todas, o mal do esquecimento causador do 

adoecimento psíquico.  

Discutindo essas questões, Paulo Endo (2018) oferece uma consideração a respeito da 

função e da destinação proposta pela técnica da hipnose, a qual, nesse contexto, se prestava a 

expulsar do aparelho psíquico o conteúdo tóxico e patogênico de suas pacientes:  

 
Lembrar e dizer o lembrado significava, portanto, uma operação que 
reestabelecia entre a justa representação e o afeto a restauração de um elo 
que, por sua vez, reconstituía a lembrança tornada, a partir de então, palavra, 
ex-pressão conduzindo o conteúdo expelido “para fora” do psiquismo. 
(ENDO, 2018, p. 82) 

	
Para o autor, Freud trabalhava no campo da memorização, distante dos fenômenos da 

recordação, ainda invisíveis para ele. Endo está apoiado nas considerações da egiptóloga e 

historiadora alemã Aleida Assmann [2011]/(2016), que buscam diferenciar as noções de 

memorização e recordação.  

O fenômeno da memória, na variedade de suas ocorrências, não é transdisciplinar 

somente no fato de que não pode ser definido de maneira unívoca por nenhuma área; dentro 

de cada disciplina ele é contraditório e controverso. A partir do campo dos estudos literários, 

a pesquisadora nos adverte sobre duas correntes discursivas que entendem de maneiras 

diversas a função da memória: ars e vis. A primeira se sustenta na noção da mnemotécnica 

romana (mnemotécnica significa arte da memória, “arte” no sentido de técnica da memória) 

que objetiva o armazenamento confiável e a recuperação idêntica das informações inseridas 

na memória. Já o processo de recordação (vis – “potência”) difere muito da primeira. A 
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recordação não trabalha com as concepções de armazenamento e não age contra o 

esquecimento, mas o contrário: o ato da recordação opera dentro do tempo. O esquecimento é 

parte inerente do recordar e aponta para o paradoxo que, em tudo aquilo que se lembra, ao 

mesmo tempo, algo se esquece. A recordação procede basicamente de forma reconstrutiva:  

 

[S]empre começa no presente e avança inevitavelmente para um 
deslocamento, uma deformação, uma distorção, uma revalorização e uma 
renovação do que foi lembrado até o momento de sua recuperação. Assim, 
nesse intervalo de latência, a lembrança não está guardada em um repositório 
seguro, e sim sujeita a um processo de transformação. A palavra ‘potência’ 
indica, nesse caso, que a memória não deve ser compreendida como um 
recipiente protetor, mas como uma força imanente, como uma energia com 
leis próprias. (ASSMANN, 2016, p. 33-34) 
 

 

Mesmo que esta pesquisa não realize um percurso pormenorizado das teorizações 

transdisciplinares sobre a memória, devemos ter em mente o valor das contribuições de Freud, 

que alimentaram substancialmente este campo a partir do determinante inconsciente. 

Conforme veremos ao longo desta pesquisa, aos poucos o psicanalista vienense compreendeu 

que a lembrança não deveria ser tomada em sua literalidade, e tampouco é o que teria mais 

valor em um percurso de análise. O esquecimento também se mostraria de maneira paradoxal 

e plural, tornando-se parte inerente e integrante do processo de memória. Em outras palavras, 

Freud compreenderia que a memória se dá, por meio do imperativo do inconsciente, em um 

complexo jogo entre lembrança e esquecimento. Retomaremos essa discussão sobre o 

percurso empreendido por Freud no capítulo seguinte.  

Voltemos um pouco no tempo, então. Freud foi se dando conta de alguns limites do 

uso da hipnose e do método catártico. Além de não conseguir hipnotizar um grande número 

de pacientes, constatava que elas não se lembravam da revivescência da cena causadora de 

seu sofrimento, mesmo que seus sintomas tivessem sido suprimidos. Em outros casos, notava 

que algumas chegavam a produzir sintomas diferentes dos iniciais, o que o levou a reconhecer 

a ineficácia do método terapêutico utilizado até então. A evocação da lembrança, mesmo com 

sua capacidade de ab-reação, não era suficiente para promover a cura de suas pacientes. Ao 

contrário, ele percebeu que haveria no sofrimento delas um conflito que as impedia de se 

lembrar da cena penosa ao retomar o estado de vigília. Ao supor que a consciência da 

paciente se defendia do conteúdo penoso, Freud formula a noção de recalque – segundo a qual 

a instância consciente e as manifestações inconscientes seriam incompatíveis entre si. Em 

1894, ele diz: 
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A doutrina do recalque converteu-se no “pilar” fundamental para o 
entendimento das neuroses. A tarefa terapêutica precisou ser concebida de 
outro modo; sua meta já não era ab-reação do afeto engarrafado em vias 
falsas, mas a descoberta de recalcamentos e seus levantamentos e 
substituição pós-operação de juízo que podia terminar na aceitação ou na 
desaprovação do rejeitado naquele momento. Dei razão desse novo momento 
do processo designando o procedimento de indagação e terapia não já de 
catarse, e sim de psicanálise. (FREUD, 1989, p. 50) 

	
Já psicanalista, ele observou que seria necessário refazer o histórico dessa vivência, 

real e/ou fantasiada, a fim de levar as pacientes a acessarem a representação traumática17 

inconsciente que as fazia sofrer. Seguindo um caminho próprio, ele abandonou a hipnose e, 

por consequência, o método catártico, e definiu a associação-livre como via régia para acessar 

os fenômenos inconscientes durante uma sessão, tendo a atenção livre como sua 

contrapartida. O divã ganhou um importante destaque na clínica freudiana, dando-nos a 

devida dimensão de que as imagens visuais inconscientes que emergem da fala de suas 

pacientes não seriam mais imagens a serem olhadas, e sim escutadas.  

Mas até que ponto o olhar na clínica freudiana seria totalmente deixado de lado? Essa 

é uma das questões sobre as quais Pontalis (1991) tentou refletir. Para ele, Freud, com seu 

divã, marcaria a separação entre o ver, que até então ganhava muito destaque na clínica, e o 

pensar. A atração pela imagem seguia tão ativa que foi preciso forçar uma separação entre o 

olho e o pensamento, para que o segundo pudesse surgir em sua plena forma. A poltrona que 

se localiza atrás do divã nada mais é do que a materialização dessa divisão entre o olhar e o 

pensamento; é promovendo essa separação que a psicanálise institui o perder de vista como 

condição para soltar o pensamento. Apesar de reconhecermos que houve esse movimento na 

teoria freudiana – acreditar, em um primeiro momento, nas cenas factuais encenadas por suas 

pacientes para depois desacreditá-las, pedindo-lhes não que encenassem, mas que falassem 

mais, associando livremente –, Freud nunca deixou de dar a devida importância ao visual – o 

visual permeado pela via da palavra. Visual que não mais estará atrelado direta ou 

necessariamente ao visível.  

Se a fala do analisando aponta para uma fantasia psíquica ou uma recordação, não 

importa: o que ganha relevância, ao contrário, é aquilo que toca, perfura o sujeito e o 

																																																								
17 Importante reforçar que estamos na primeira tópica dividida em inconsciente, pré-consciente e consciente, na 
qual o trauma ainda estaria relacionado à teoria do recalque e seria produto direto de uma representação que não 
pôde tornar-se consciente. Tal conceito sofrerá uma radical redefinição a partir de 1920, no ensaio “Além do 
princípio do prazer” (FREUD, 2010), quando o trauma passa a adquirir o estatuto daquilo que resiste à 
interpretação. 
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concerne. O visual estará sempre compondo e integrando a cena psíquica, a Outra cena, como 

Freud formula em seu texto de 1900, que passa a se fazer ver (e a se sombrear e obscurecer) a 

partir dos recursos da palavra. É a fantasia psíquica que ganha os devidos contornos, e é dela 

que se irá tratar a clínica freudiana formulada a partir de então. O efeito do sexual infantil no 

aparelho psíquico – essa condição traumática estruturante, esse retorno dos restos – é que 

seria a causa da neurose. A fantasia é um enredo que organiza as linhas, as malhas de tensão 

produtoras da subjetividade, dos modos de desejar e dos modos de sofrer; a fantasia não 

deixará de ser encenada, mas ganhará expressão a partir de sua narração18. As imagens 

invisíveis evocadas pelas pacientes histéricas são, dessa forma, um produto no qual se 

transportam fragmentos de lembranças recalcadas, o que, certamente, não se confunde com 

uma reprodução direta das cenas vividas ou vistas.  

O psicanalista vienense abandonou sua primeira teoria do trauma, teoria de sedução, 

na medida em que passou a não acreditar mais em sua neurótica19. Entendemos, a partir desse 

momento, que ele estaria se questionando, pela primeira vez, sobre tomar a fala de suas 

pacientes como uma cena ocorrida em sua literalidade, e não como resultado de fragmentos 

de verdade psíquica, cujas conexões com os fatos objetivos da vida passam sempre por 

caminhos singulares e tortuosos. Apesar de as imagens visuais evocadas terem alguma relação 

com elementos de lembranças reais, as associações entre elas não correspondem à realidade: 

as lembranças são falseadas por meio de fragmentações, condensações, deslocamentos, 

deformações, censuras, e por recombinações das impressões sensíveis, visuais – 

prioritariamente – e auditivas, tornando-se impossível reencontrar a conexão de suas origens.  

																																																								
18 O universo onírico é o exemplo preponderante, conforme veremos adiante, é um “drama imagético” 
(RIVERA, 2012) e será a partir de sua narração que se oferecerá um caminho de acesso aos conteúdos 
inconscientes de seu sonhador. 
19 “Eu não acredito mais na minha neurótica”, disse Freud a Fliess em carta datada de 21 de setembro de 1897. 
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3. O aparelho psíquico freudiano como um aparelho de memória 

 

 

Freud precisou se deixar arrebatar pela experiência em Salpetrière e em seu 

consultório para ir em busca de formulações teóricas que dessem conta da complexidade do 

fenômeno. Alguns enigmas que até então não haviam encontrado respostas adequadas se 

impuseram a ele: como se podia pensar o fator causador da patologia histérica? E como se 

daria o tratamento desse modo tão específico de sofrer?  

Conforme vimos, em Estudos sobre a histeria, Freud formula que as histéricas sofriam 

de reminiscências. Mas o que significa sofrer de reminiscências? Ao que parece, significa que 

o sofrimento de suas pacientes se daria de forma paradoxal: haveria, de um lado, no 

inconsciente, um excesso de lembrança e, de outro, um impedimento ao acesso dessa 

lembrança à consciência, ou seja, do ponto de vista da consciência, haveria um esquecimento.  

Para sustentar essa tese seria necessário um esquema que tentasse explicar os 

mecanismos dinâmicos que envolvem a lembrança e o esquecimento. A memória foi 

ganhando um profundo destaque, o que fez Freud, desde seus primeiros escritos até o final de 

sua obra, esforçar-se para explicar seu funcionamento. Ele pensou o aparelho psíquico como 

um aparelho de memória constituído de distintos e sucessivos registros, e aquilo que 

chamamos de realidade psíquica como uma construção resultante das transmissões – 

traduções e não traduções – entre esses sistemas, suas falhas e ruídos.  

A memória é a responsável pela reconfiguração de informações passadas, sejam elas 

vivenciadas ou fantasiadas e, mais do que isso, a partir da memória é possível construir novas 

representações, e isso só se estabelece devido à capacidade de reorganização das 

representações, das marcas que a compõem.  

Vamos apresentar, sucintamente, o que veremos neste capítulo. Os trabalhos Projeto 

para uma psicologia científica de 1895 (1996), bem como a retomada e a revisão de alguns de 

seus conceitos na carta 52 a Fliess (1986), escrita um ano depois, são textos nos quais Freud 

buscou erguer um edifício teórico capaz de explicar o funcionamento da memória, seu 

processamento e sua produção. No primeiro texto o autor supõe a memória como um processo 

mecânico e neuronal, ainda sem fazer considerações sobre o sentido ou os conteúdos 

psicológicos propriamente ditos. Já a carta 52 se impõe como um importante embrião daquilo 

que será sustentado, durante boa parte de sua obra, a respeito da primeira tópica. 

Destacaremos, ainda, a revisão desses primeiros escritos contidos na obra A interpretação dos 

sonhos nos quais Freud diz que os sonhos seguem, em geral, as “facilitações” antigas, 
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pressupondo o onírico em sua eterna reapresentação das marcações psíquicas de tempos 

remotos.  

Trabalharemos, ainda, com o texto de 1925, Nota sobre o bloco mágico, em que Freud 

descreve um brinquedo complexo de escrita. Será esse brinquedo a metáfora que melhor 

servirá para o funcionamento e o dinamismo de memória, contemplando o aparelho psíquico 

perceptivo e, também, as noções a respeito dos processos que trabalham contra a formação de 

representações. O psicanalista vienense, nesse último texto, abarca suas noções recentemente 

desenvolvidas na metapsicologia sobre a pulsão de morte e a segunda tópica.  

 Finalmente, no último subcapítulo desta seção apostamos em algumas considerações 

acerca da memória concernente ao âmbito cultural, já que Freud, com sua teorização a 

respeito do inconsciente, pertence a uma gama de autores que contribuíram para essas 

formulações. É na arena pública que a disputa pela memória se apresenta. É nessa última 

parte que absorveremos algumas das fundamentais noções do filósofo francês Jacques Derrida 

sobre o bloco mágico, atribuindo a ele não uma associação com a memória, mas com o 

arquivo.  

 

 

3.1 O Projeto para uma psicologia científica e Carta 52 

 

 

Em seu Projeto para uma psicologia científica, enviado a Fliess em trocas epistolares 

e abandonado por Freud, vindo à tona somente em 1950, após a sua morte, o autor propõe 

uma abordagem materialista, segundo a qual as células matrizes que compõem o sistema 

nervoso se dividem em três: phi (Φ), psi (ψ) e ômega (ω). O modelo de sistema nervoso 

proposto por Freud se sustenta na capacidade de os neurônios conseguirem escoar a 

energia/excitação oriunda tanto do meio externo quanto interno de maneira eficaz20. A 

principal diferença entre tais sistemas é a característica de se reter ou não a quantidade (Q) 

que passa através dos neurônios. A retenção ou não retenção se dá pela existência ou não de 

																																																								
20 No texto de 1895, Freud expõe a noção de que o aparelho nervoso (que depois ganharia o nome de aparelho 
psíquico e receberia uma elaboração metapsicológica) visa criar mecanismos de escoamento de energia (Q) em 
seu interior. Para Freud, o desprazer sentido pelo aparelho indica tensão energética, e o prazer é provocado pelo 
escoamento dessa energia. No caso da excitação produzida pelo estímulo exógeno, o sistema nervoso funciona 
de acordo com o modelo de arco reflexo; contudo, no caso da tensão provocada pelos estímulos endógenos (o 
germe da ideia de pulsão), os neurônios agiriam de tal forma a viabilizar uma “ação específica” (o autor dá o 
exemplo da fome, cuja ação específica seria a busca de obtenção de alimento).  
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barreiras de contato; a hipótese dessas barreiras de contato sugere que haveria duas classes 

distintas de neurônios: os permeáveis e os impermeáveis. Luiz Alfredo Garcia-Roza explica 

que a diferença entre uma e outra classe é o que marca a formação da memória: 

 
Os primeiros sendo os que deixam passar Q como se não tivessem barreiras 
de contato e que depois de cada passagem retornam ao mesmo estado 
anterior e os segundos sendo os que opõem uma resistência ao livre 
escoamento de Q através das barreiras de contato. Estes, depois de cada 
excitação, podem ficar diferentes do que eram anteriormente, constituindo 
assim, uma memória. (GARCIA-ROZA, 2016, p. 50) 

	
Em outras palavras, os neurônios phi (Φ) pertencem à classe dos neurônios 

permeáveis, que não oferecem resistência ao escoamento de Q, recebem energia do mundo 

externo e são destinados à percepção; já os neurônios psi (ψ) são impermeáveis, o que 

significa que são dotados de resistência e retentivos de Q, além de receptores de estímulos 

endógenos. Os neurônios psi, ao contrário dos neurônios phi, ficam em um estado diferente 

depois que os estímulos ultrapassam a barreira de contato. Após vencer o obstáculo imposto 

pela barreira, a passagem de energia deixa uma trilha, um traço que se tornará um caminho 

privilegiado para futuros fluxos de Q. Freud elaborou a noção de “facilitação” para explicar 

esse fenômeno. Quando há uma passagem parcial de Q pelas barreiras de contato, elas são 

alteradas ou marcadas. Essa alteração é fruto de uma diminuição de resistência que implica 

que a cada nova excitação o mesmo caminho seja percorrido. De acordo com Garcia-Roza, a 

memória neurônica seria caracterizada pela menor ou maior facilitação apenas entre os 

neurônios psi (ψ); o grau de facilitação dependeria exclusivamente da quantidade de Q com a 

qual o neurônio teria de se confrontar. 

É importante termos claro, contudo, que tal concepção de memória empregada por 

Freud se relaciona com o processo de trilhamento que a passagem de Q produz, ou seja, não 

teria nenhuma relação com conteúdos psicológicos. Segundo Bezerra (2013), o conceito de 

facilitação é elemento chave para se compreender o que Freud queria designar como 

memória. Ou seja, é no Projeto que Freud introduz a noção de marcas mnêmicas21.  

 
O importante no conceito é que ele não trata apenas da facilitação do 
escoamento da quantidade (isto é, da passagem de energia por um e mais 
neurônios), mas de todo um sistema de caminhos, dificuldades e facilitações 

																																																								
21 A noção de marcas mnêmicas é devidamente retomada – e reformulada em bases metapsicológicas – por 
Freud no capítulo VII da Interpretação dos sonhos (2012). De toda forma, no Projeto vemos um primeiro 
esboço mecânico do processo onírico. Isso significa que Freud, já em 1895, compreende que os sonhos 
respondem a um regime de marcação próprio e estabelecido.  
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que permitem o estabelecimento de algumas rotas privilegiadas e reforçadas 
(pelo uso repetido) e outras que, apesar de abertas, vão se fechando por 
desuso. (BEZERRA, 2013, p. 130) 

	
Freud postula ainda um terceiro tipo de neurônio: ômega (ω). Os outros dois sistemas 

se referem ao nível inconsciente de um ponto de vista econômico. O ômega é próprio da 

percepção-consciência e, diferentemente dos outros dois sistemas apresentados, tenta 

responder às questões ligadas à ordem da qualidade subjetiva da experiência da realidade. O 

fator temporal é inerente a essa classe de neurônios, eles são capazes de transmitir para o 

sistema psi períodos de excitação determinados. As vivências fundamentais, tais como a 

satisfação22 e a dor23, impactam decisivamente o funcionamento da consciência.  

Ao introduzir o sistema ômega (ω), Freud se depara com alguns impasses que tenta 

resolver na carta 52 endereçada a Fliess, datada de 1896. Nessa correspondência, o autor 

amplia a noção de memória esboçada no ano anterior ao inseri-la em um complexo sistema de 

retranscrições. Ou seja, se no texto de 1985 o esquema da memória dizia respeito a uma rede 

neuronal e material, agora se trata de uma memória estratificada, que se dá e se processa em 

diversas camadas. Esse complexo sistema se organiza através da articulação e da afetação 

mútua entre os três sistemas: transferindo quantidade (Q) e qualidade entre si e exercendo 

uma forma de excitação recíproca. 

No novo esquema apresentado, verificamos um edifício mais sólido para a 

compreensão do aparelho psíquico, dividido em percepção-consciência, pré-consciente e 

inconsciente. A memória é então tomada necessariamente como representacional, e é 

resultado de um campo dinâmico e extratificado, composto por um material – os traços 

mnêmicos – extremamente maleável, que sofre diversos e constantes rearranjos.  

Antes de nos atermos a essa carta propriamente dita, devemos ainda discutir uma 

importante contribuição de Freud contida no texto de 1895 (1996), a saber: as noções de 

																																																								
22 A experiência de satisfação é fundamental para o entendimento de como o aparelho psíquico é estruturado e 
como se dá a emergência do desejo, da alteridade, em suma, da subjetividade humana. Para explicar tal 
experiência, Freud parte da noção de desamparo original e oferece o exemplo de um bebê que, aturdido pela 
fome, é apresentado por outra pessoa a um alimento (seio, mamadeira etc.), o que provoca o escoamento de 
tensão interna: a satisfação. A imagem mnêmica desse objeto-alimento, ou seja, a representação do objeto será 
reinvestida a próxima vez que se repetir o estado de fome. Caso a representação do objeto não venha 
acompanhada do próprio objeto, ocorre aquilo que Freud nomeou como frustração. 
23 A dor é o protótipo daquilo que será desenvolvido em 1920, em Além do princípio do prazer (2010), e diz 
respeito à dificuldade representacional do aparelho psíquico. Nessas situações, ocorre uma falha nos processos 
de regulação de Q, levando a um aumento brutal de tensão e incapacidade de regulação dentro do aparelho 
psíquico.  
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representação-palavra24 e representação-objeto. O autor afirma que a representação-palavra é 

um complexo composto por elementos acústicos, visuais e cinestésicos: a imagem acústica, a 

imagem visual de letras, a imagem motora da fala e a imagem motora da escrita. De acordo 

com Bezerra (2013), Freud nos mostra que a aprendizagem da linguagem se dá pela 

associação gradual entre uma imagem acústica, a palavra ouvida, e uma imagem cinestésica, 

resultante do movimento físico da fala do próprio sujeito ao pronunciá-la; as palavras vão 

sendo aprendidas na medida em que essas imagens vão-se aproximando. Contudo, o 

significado veiculado pela representação-palavra se dá pela associação que estabelece com a 

representação-objeto – mais precisamente, entre a imagem acústica da representação-palavra 

e a imagem visual da representação-objeto. Ainda, o autor lembra o fato de que a 

representação-objeto não é o mesmo que a duplicação, tal qual uma imagem especular, de um 

objeto na mente. Ao contrário, ela também se faz por uma complexa rede associativa 

composta por elementos sensoriais: imagens acústicas, visuais e táteis. Há, porém, uma 

diferença fundamental entre as representações-palavra e as representações-objeto em termos 

daquilo que as caracteriza: enquanto as primeiras, uma vez constituídas, não alteram as 

imagens acústicas e visuais que as compõem, nas segundas há sempre a possibilidade de 

novos elementos sensoriais e perceptivos serem acrescentados à representação. 

 
A representação de objeto é uma inscrição do aparelho psíquico de certos 
aspectos de objeto, que mudam de acordo com as ocupações em presença. 
Novas representações de palavras podem se associar às anteriores, 
modificando a percepção de uma palavra num contexto moldado por essas 
novas associações, mas a estrutura da representação não é alterada. Já no 
caso da representação de objeto, novos elementos sensoriais, novas formas 
de perceber o objeto em questão, podem ser acrescentados à sua 
representação, modificando-a. [...] Como essa representação é cambiante, o 
sentido derivado das duas representações é marcado pelo deslizamento e 
pela não fixação. (BEZERRA, 2013, p. 154) 

	
Na medida em que Q investida em uma representação-objeto se transfere para uma 

imagem acústica da palavra e, em seguida, para sua imagem cinestésica, produz-se uma 

percepção. Essa percepção faz surgir um signo de qualidade, o que acaba por tornar a 

representação-objeto consciente. Segundo essa concepção, é na medida em que se adquire a 

capacidade da linguagem, representação-palavra, que as representações-objeto ganham acesso 

																																																								
24 Freud já havia esboçado a função da linguagem na vida psíquica em seu trabalho sobre as afasias, escrito em 
1891.  
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à consciência e podem ser, então, evocadas. Ou seja, para que uma imagem mnêmica se torne 

consciente, ela precisa vir acompanhada, necessariamente, de uma cadeia de palavras.  

 

* 

Chegamos agora na carta 52, de 6 de dezembro de 1986, em que Freud retoma e 

aprofunda a temática da memória em diálogo com Fliess. Ali o autor teoriza os mecanismos 

psíquicos como diversas modalidades de registros mnêmicos, formados em um processo de 

estratificação que parte da percepção em direção à representação-palavra; é aqui também que 

Freud aborda a questão da sexualidade (como evento externo que acomete o sujeito, e não 

como condição constitutiva) ligada aos aspectos prazerosos e desprazerosos relativos às 

lembranças, passíveis ou não de acessarem o sistema consciência. Os registros também 

representam a realização psíquica de épocas sucessivas da vida, o que indica a questão de uma 

temporalidade psíquica25.  

No esquema apresentado por Freud, teríamos:  

— em primeiro lugar, as percepções, W (Wahrnehmungen), ou P, que correspondem 

aos neurônios em que se originam as percepções, ligadas à consciência e que não conservam 

traço mnêmico algum do acontecido, pois consciência e memória são mutuamente 

excludentes;  

— WZ (Wahrnehmunszeichen), ou Ps., os primeiros registros psíquicos, seriam as 

impressões ou os signos de percepção, as indicações de percepção que constituem a primeira 

inscrição do ocorrido e associam-se por simultaneidade, mas não podem alcançar por si 

mesmas a consciência;  

— a segunda forma de transcrição ou registro, a inconsciência, UB (Unbewusstsein), 

ou Ics., ordena tais signos segundo outras relações, talvez causais, constituindo traços, 

lembranças conceituais que também não têm acesso à consciência;  

— a pré-consciência (Vorbewusstsein), ou Pcs., constitui a terceira transcrição, 

relacionada às representações verbais que correspondem ao Eu oficial, e é o que torna o 

acesso ao consciente possível, de acordo com certas regras. A partir daqui, pode-se produzir 

uma consciência do pensar, secundária, como efeito posterior (Nachtraglich) na ordem do 

tempo (FREUD, 1896). 
																																																								
25 A memória enquanto resultado de sucessivos registros, tal como formulada nessa carta, apresenta as bases 
arqueológicas que serão retomadas ao final de sua obra, no texto “Construções em análise”, de 1937. Lá, 
também, a memória se apresenta como estratificada, e o analista se põe a construir (a hipotetizar) um passado 
imemorial e profundamente atual. Ou seja, nesse texto, Freud trata da condição de uma memória não 
representada e inacessível, uma memória imemorial ou, ainda, uma memória inconsciente.  
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A memória, portanto, está na ordem da substituição, é fruto de sucessivos processos de 

tradução, o que indica que ela guarda pouco da percepção e do evento original. A noção de 

impressão, ou signo de percepção, alude ao primeiro momento de elaboração do material 

mnemônico; as impressões são marcas de um processo energético, mas não podem produzir 

uma lembrança do acontecimento26.  

A partir da carta 52, o aparato psíquico passa a ser concebido como composto por 

diferentes camadas as quais o material mnêmico atravessa. Essa nova disposição organiza o 

aparelho psíquico em signos de percepção, de um lado, e registros da inconsciência e da pré-

consciência, de outro.  

Apesar de ser consenso entre psicanalistas a importância e a validade desse esquema 

freudiano, vale pontuar certas dúvidas suscitadas por ele: a consciência, de maneira bastante 

enigmática, aparece nas duas extremidades do esquema, o que também ocorre no capítulo VII 

de A Interpretação dos sonhos. Apesar de ganhar o mesmo nome (consciência), aquela que 

está ao lado do registro P está ligada aos neurônios nos quais se geram as percepções e que 

não conservam traço algum, em contraposição ao registro Pcs., a outra extremidade, a que ela 

comparece como consciência do pensar, efeito posterior na ordem do tempo (ou a posteriori). 

Como situar as duas consciências ou essas duas qualidades de consciência? O que significa 

dizer que memória e consciência são mutuamente excludentes, conforme afirma Freud em sua 

carta?  

Conforme notamos, a memória é inconsciente e estaria excluída tanto no primeiro 

momento, o da consciência-percepção, quanto no último, o da consciência do pensar. Daí 

decorre uma nova pergunta: quando os signos conseguem ser sucessivamente transcritos e 

podem acessar a consciência do pensar, então não ficam mais inscritos como memória? 

Excluindo-se mutuamente consciência e memória, como fazer o inconsciente tornar-se 

consciente – busca de Freud nesse período de sua obra? Como realizar a transcrição dos 

signos de percepção se eles, em si mesmos, são incapazes de se tornar conscientes?  

O próprio Freud vai esclarecendo algumas dessas questões ao longo de sua carta; 

outras, contudo, seguem sem resolução27. O autor pontua que o processo de transcrições e 

																																																								
26 Esta consideração abre um importante caminho para os teóricos que se debruçam sobre pacientes não 
neuróticos, e que sofreram traumas em fases primitivas, considerando o trauma, é efeito das marcas psíquicas 
sob a forma de impressões. Botella e Botella (2016) nos ajudam a compreender que, nesses casos, a memória 
seria concebida enquanto memória sensorial ou traço perceptivo, não tendo alcançado a qualidade de 
representação do traço mnêmico, ou seja, não participa das sucessivas transcrições.  
27 Existem muitos textos posteriores em que o autor irá remeter a essa carta. A interpretação dos sonhos, bem 
como Os dois princípios do funcionamento psíquico, de 1914, são apenas alguns deles. Em seu Vestígios do 
tempo (2005), Adela Gueller afirma que uma das dificuldades de compreensão desse texto reside na tentativa de 
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retranscrições atende a aspectos econômicos do psiquismo, sendo que cada transcrição 

corresponde a uma inibição da anterior e a uma retirada da carga de excitação. Além disso, 

cada fase está separada no tempo, ou melhor, há um intervalo de tempo necessário para que 

uma operação seja sucedida por outra. Essa espécie de desgaste de excitação, operada pela 

transcrição, acarreta um apagamento paulatino dos traços, e é o que configura uma defesa 

normal para transcrições da mesma espécie e do mesmo período psíquico. Quando se verifica 

a ocorrência de determinado evento que produz uma certa quantidade de desprazer, seu 

registro mnêmico tem meios de inibi-lo, uma vez que a lembrança é reativada. Já a defesa 

patológica é ativada contra traços mnêmicos de uma fase anterior que ainda não tenham sido 

traduzidos. São os casos relativos a eventos de ordem sexual, provocados por agentes 

externos, em tempos remotos. A evocação da lembrança, nessa concepção, traria a mesma 

quantidade de desprazer de quando houve o evento.  

 

Nesse caso, a lembrança se porta como se fosse um evento atual [...]. 
Portanto um evento sexual de uma fase atua na fase seguinte como se fosse 
um evento atual e, por conseguinte, não é passível de inibição. O que 
determina a defesa patológica (recalcamento), portanto, é a natureza sexual 
do evento e sua ocorrência numa fase anterior. (FREUD, 1996, p. 210) 

	
A retranscrição não se produz devido à emergência de desprazer, culminando em 

recalque e fixação. Conforme acompanhamos a leitura da carta, notamos a indicação bastante 

importante de Freud, ao afirmar que as experiências sexuais também liberam prazer e não 

apenas desprazer. Essa cota de prazer “não inibível”, ou seja, realizada, vem acompanhada 

por aquilo que Freud nomeia por compulsão.  

 
Nem todas as experiências sexuais liberam desprazer; a maioria delas libera 
prazer. Assim, a reprodução da maioria delas está ligada a um prazer 
impossível de inibir. Esse tipo de prazer não-inibível constitui uma 
compulsão. Portanto, somos levados às seguintes teses: quando uma 
experiência sexual é recordada numa fase diferente, a descarga de prazer é 
acompanhada pela compulsão, e a descarga de desprazer, pelo recalcamento. 
Em ambos os casos, a tradução para as indicações da nova fase parece ser 
inibida (?) (FREUD, 1996, p. 210). 
 

É importante observar que já em 1896 Freud insere o termo compulsão, que virá a se 

tornar um conceito com uma roupagem diferente muitos anos depois em “Recordar, repetir e 

																																																																																																																																																																													
Freud de espacializar um modelo que é basicamente temporal. O maior interesse na Carta 52, porém, reside na 
tentativa de Freud se conceber o psíquico por meio do modelo de escrita, que também busca mataforizar a 
dimensão (a)temporal do aparelho psíquico.  
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elaborar”, de 1914 (2010). Não haveria tradução possível até o sistema Pcs., ou seja, uma 

lembrança ligada às representações-palavra, nem para aquilo que se torna compulsório e 

tampouco para aquilo que sofre o recalque e se torna esquecimento para a consciência: em 

ambos os casos trata-se de uma memória inconsciente e inacessível.  

Antes falando sobre a memória e seus impeditivos, relativos aos processos de 

esquecimento e operados pelo recalque, agora Freud marca a compulsão como mais uma 

modalidade da memória, também associada a um caminho que dificulta o acesso à 

consciência. No texto de 1914 ele chega a dizer: “É lícito afirmar que o analisando não 

recorda absolutamente o que foi esquecido e reprimido, mas sim o atua. Ele não o reproduz 

como lembrança, mas como ato, ele o repete, naturalmente sem saber que o faz” (FREUD, 

2010, p. 199-200). Repetir em ato, na transferência, algo que parece impossível de se dizer. 

“Enquanto ele permanecer em tratamento, não se livrará desta compulsão à repetição; por fim 

compreendemos que este é seu modo de recordar” (p. 201). Repetir sem saber que está 

repetindo algo que é da ordem de uma memória inconsciente parece reforçar o postulado 

inicial de Freud de que consciência e memória se excluem mutuamente.  

Tratamos na clínica psicanalítica não exatamente do passado, mas justamente daquilo 

que fracassou em passar e, fundamentalmente, daquilo que resistimos em saber que deixou de 

passar. Sobre essas mesmas questões, Adela Gueller, psicanalista argentina, se faz a seguinte 

pergunta: “Por que nos lembramos mais do que esquecemos do que daquilo que conseguimos 

lembrar?” (GUELLER, 2005, p. 53). Parece haver, com essa indagação, uma indicação da 

força do inconsciente. Da força, justamente, que faz do inconsciente uma presença 

intermitente que se mostra mais potente ao se ausentar.   

Uma das tarefas cruciais da clínica psicanalítica será a de tramitar por esse 

esquecimento mal feito, digamos, que insiste em existir e segue impingindo dor ao sujeito, e 

trabalhar até que seja esquecido verdadeiramente, narrado e historicizado. Que faça o passado 

de fato passar. Em 1920 Freud dará novas cores para essa força que ele nomeará de 

compulsão à repetição, dando-lhe o devido destaque para os fenômenos observados na clínica 

e também nos fenômenos culturais da época. Uma força, diz ele, que tende a levar a tensão ao 

estado inorgânico, indo contra o registro do simbólico e das ligações e inscrições. Trata-se de 

uma força mortífera que insiste radicalmente para promover não apenas esquecimentos, mas, 

sobretudo, apagamentos. Apagamentos de rastros e de sinais, ou seja, que não deixam vestígio 

consciente algum. Entramos então em uma zona metapsicológica ainda mais complexa na 

qual se fundamenta uma memória que não teria como ser esquecida, já que nunca foi 

lembrada, e não teria como ser lembrada, já que não esteve inserida em uma cadeia 
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representacional. Como pensar a memória fora do escopo representacional? E ainda: como 

lembrar e historicizar algo que de antemão insiste em ser apagado?  

A reformulação sobre o funcionamento do aparelho psíquico com suas possibilidades 

e impossibilidades de inscrições, traduções e marcações, tal qual um texto, mesmo que 

embrionárias na Carta 52, ganhará uma nova expressão em seu ensaio de 1925, Nota sobre o 

bloco mágico (2010). É isso que veremos a seguir, lendo esse artigo com algumas das 

indicações do filósofo francês Jacques Derrida – leitor crítico da obra freudiana e que a 

alimentou substancialmente. Será o filósofo que atribuirá ao brinquedo do bloco mágico 

freudiano um protótipo não da memória, mas de uma concepção inédita de arquivo.  

 

 

3.2 Bloco mágico 

 

 

Antes de entrarmos no texto freudiano, vejamos brevemente como o filósofo francês 

Jacques Derrida articula algumas das noções ali presentes. Em seu texto capital “Freud e a 

cena da escritura” [1967]/(2009), o autor propõe uma leitura de que Freud, na esteira de uma 

determinada tradição filosófica, constrói múltiplas metáforas para ilustrar as relações entre 

razão, experiência, percepção e memória. Imagens gráficas já haviam sido utilizadas desde 

Platão e Aristóteles para tentar ilustrar essas mesmas questões; o que o criador da psicanálise 

introduz, contudo, é “um novo tipo de questão sobre a metaforicidade, a escritura e o 

espaçamento em geral [...]. A estrutura do aparelho psíquico será representada por uma 

máquina escrita” (DERRIDA, 2009, p. 293). Máquina de escrita essa que desde 1895, para 

Derrida, estava já colocada para Freud, com seus determinantes de “traço”. No entanto, lá se 

tratava de explicar a memória tendo como base as ciências naturais, fincando sua 

argumentação ainda sobre o léxico neurológico, fisiológico e positivista. Trinta anos mais 

tarde, contudo, em Nota sobre o bloco mágico, Freud resolve certos problemas contidos no 

texto anterior e oferece um aparelho complexo que dá conta “da permanência do traço e da 

virgindade da substância e recepção, da incisão dos sulcos e da nudez sempre intacta da 

superfície receptiva ou perceptiva” (DERRIDA, 2009, p. 295).  

É no brinquedo do bloco mágico que Freud rearticula a noção de aparelho psíquico 

incorporando a nova tópica psíquica e, fundamentalmente, sua segunda teoria pulsional. 

Trata-se de um pequeno brinquedo composto de um bloco de resina e duas folhas, uma de 

celuloide transparente e outra de papel encerado translúcido. Ao escrever no papel, a resina 
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marca as duas folhas, permitindo a constituição de uma escrita. A segunda folha, aquela que 

realmente recebe as impressões, serve como proteção para a primeira. Se esta estivesse 

diretamente em contato com o bloco de resina, rasgaria facilmente. Ao retirá-las do contato 

com o bloco, as folhas voltam a ficar vazias, enquanto todas as marcas passam para a resina. 

Com o tempo, as marcas vão se acumulando, transformando-se em traços incompreensíveis e 

interferindo na superfície de contato das folhas. Freud encontra aí uma metáfora para pensar a 

articulação entre receptividade ilimitada da percepção e a conservação de traços duráveis pela 

memória. O brinquedo ainda serve para figurar o processo de “suspensão do contato” entre 

consciência e inconsciente através da separação periódica entre as folhas e o bloco.  

É notório que tanto a carta 52, quanto a própria A interpretação dos sonhos são obras 

que formalizam um constructo teórico capaz de supor o aparelho psíquico tanto como uma 

concepção de texto (leitura e decifração singular) quanto como uma máquina da escritura. 

Como o próprio Freud afirmou, os sonhos, construídos como uma escrita, submetidos aos 

mecanismos de condensação e deslocamento, se assemelham aos hieróglifos. Para Derrida, no 

material onírico, “trata-se de manipular elementos contidos no tesouro hieróglifo, um pouco 

como uma palavra escrita se iria inspirar em uma língua escrita” (DERRIDA, 2009, p. 306). 

Todavia, Derrida destaca algo importante a respeito da singularidade do texto onírico, 

considerando que, se o sonhador escreve um texto, é porque ele inventa sua própria 

gramática, seu léxico e sua sintaxe. Não há material significante ou texto prévio, nem mesmo 

código anterior à própria produção textual onírica. O texto consciente também não está 

submetido a uma tradução e nem é transcrição de um material inconsciente. Não há portanto 

qualquer indicador material de uma suposta origem.  

 
Não existe texto escrito e presente noutro lugar que desse ocasião, sem ser 
por ele modificado, a um trabalho e a uma temporalização (pertencendo esta, 
se seguirmos a literalidade freudiana, à consciência) que lhe sejam exteriores 
e flutuariam na sua superfície. Não existe texto presente em geral nem 
mesmo há texto presente-passado, texto passado como tendo sido presente. 
[...] O texto inconsciente já está tecido de traços puros, de diferenças em que 
se unem o sentido e a força, texto em parte alguma presente, constituído por 
arquivos que são sempre já inscrições [itálico do autor]. (DERRIDA, 2009, 
p. 311).  

	
Sendo assim, se não há texto presente em outro lugar, é porque a memória é uma 

contínua e incessante interpretação de marcações psíquicas, de “traços puros” conforme nos 

diz o autor. As lembranças não são imutáveis, mas são reconstituições operadas sobre o 
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passado e em contínuo remanejamento. O que temos é, assim, um sistema dinâmico que, a 

partir do presente, integra traços mnêmicos em relações que se constituem a posteriori. 

 Apesar de os sonhos serem denominados como a escrita de um texto enigmático, em A 

interpretação dos sonhos Freud recorreria a uma metáfora de escrita ainda mais rudimentar, 

com operadores de ordem visual: o dispositivo utilizado para descrever as marcações 

psíquicas, seus investimentos, seus traços mnêmicos, a relação entre a parte perceptiva e o 

inconsciente se dariam através do modelo de uma máquina ótica (FREUD, 2012, p. 564). Ele 

lança mão de metáforas de produção e visualização de imagens tais como telescópio, máquina 

fotográfica, lupa, etc., afirmadas como analogias grosseiras e imperfeitas, acenando para o 

funcionamento e para o processamento do aparelho psíquico. Contudo, já ali Freud indica que 

o conteúdo do sonho é uma escrita figurativa (Bilderschrift), um enigma figurado. Derrida, 

sobre essas considerações freudianas, diz: “Bilderschrift: não imagem inscrita mas escrita 

figurada, imagem dada não a uma percepção simples, consciente e presente, da própria coisa 

– supondo que isso exista –, mas a uma leitura” (DERRIDA, 2009, p. 320). É o que Freud 

nomearia como rébus. Ele acaba por afirmar que o conteúdo figurado é, portanto, uma 

escritura que se assemelha mais a uma cadeia significante cênica do que a um quadro 

pictórico. Forma cênica essa que não se deixa ser compreendida integralmente, tal como os 

hieróglifos datados da Antiguidade.  

 No texto de 1925 Freud faz uma ressalva ao dizer que esse brinquedo nomeado como 

bloco mágico “promete ser mais eficaz do que a folha de papel e a ardósia [...]. Sua aparência 

é modesta mas, se olharmos mais de perto, descobriremos na sua construção uma notável 

analogia com o que supus ser a estrutura do nosso aparelho de percepção” (FREUD, 2012, p. 

270).	

Ele oferece duas vantagens: “uma superfície de recepção sempre disponível e marcas 

duradouras das inscrições recebidas” (FREUD, 2012, p. 270). Insistindo no caráter protetor da 

folha de celuloide, sem a qual a folha de cera seria rasgada ou perfurada, o autor retoma nesse 

ponto o que já havia dito em Além do princípio do prazer ao desenvolver a ideia de que o 

aparelho perceptivo consistiria em duas camadas: uma proteção externa contra estímulos, com 

a função de diminuir a magnitude das excitações que chegam, e a superfície receptora de 

estímulos por trás dela, o sistema Pcp-Cs. Levantando-se da tábua de cera a folha da cobertura 

– celuloide e papel encerado –, a escrita desaparece, torna-se invisível. A tábua de cera, 

todavia, conserva esse traço já desaparecido. A respeito desse desaparecimento/conservação 

do traço, Derrida afirma: “A escrita substitui a percepção antes mesmo desta aparecer a si 

própria. A ‘memória’ ou a escrita são a abertura desse próprio aparecer. O ‘percebido’ só se 
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dá a ler no passado, abaixo da percepção e depois dela” (DERRIDA, 2009, p. 329). Exaltando 

o caráter paradoxal desse dispositivo, bem como do próprio aparelho psíquico, que marca e 

desmarca inscrições, configurando-se como um texto visível e invisível, legível e ilegível ao 

mesmo tempo, Derrida dirá que  

 

os traços não produzem portanto o espaço da sua inscrição senão dando-se o 
período de sua desaparição. Desde a origem, no ‘presente’ da sua primeira 
impressão, são constituídos pela dupla força de repetição e de desaparição, 
de legibilidade e de ilegibilidade. (DERRIDA, 2009, p. 331) 

	
Esse “período de desaparição” é o que resulta do mecanismo de defesa do recalque. A 

escritura seria, dessa forma, impensável sem o recalque. Ela precisa se deixar invisível para 

poder ressurgir, posteriormente e em outro lugar. 

Muitos anos depois, no texto Mal de arquivo: uma impressão freudiana 

[1995]/(2001), Derrida afirmou que a metáfora erguida pelo bloco mágico representa não a 

memória, mas o arquivo28, conferindo ao psiquismo uma qualidade de escrita mnêmica e, 

sobretudo, hipomnêmica. Esse brinquedo, com a sistematização de seu funcionamento e 

concretude, confere o apoio externo como inerente e atrelado à constituição do arquivo. Uma 

concepção de arquivo nova, permeada e sustentada por contradições e paradoxos, é aqui 

formulada pelo autor:  

 

O arquivo como impressão, escritura, prótese ou técnica hipomnésica em 
geral, não é somente o local de estocagem e de conservação de um conteúdo 
arquivável passado, que existiria de qualquer jeito e de tal maneira que sem 
o arquivo acreditaríamos ainda que aquilo aconteceu ou teria acontecido. 
Não, a estrutura técnica do arquivo arquivante determina também a estrutura 
do arquivo arquivável em seu próprio surgimento e em sua relação com o 
futuro. O arquivamento tanto produz quanto registra o evento [itálicos do 
autor]. (DERRIDA, 2001, p. 29) 

	

																																																								
28	A palavra “arquivo” vem do termo arché, que, além de “início”, “origem” e “autoridade”, significa 
“repartição pública” e “escritório público”. Derrida apontou para a ambiguidade irredutível da palavra arché 
quando indicou a ligação entre commencement e commandment (“início” e “ordem”, respectivamente). O que 
condiciona a existência de um arquivo são sistemas de registro que agem como meios de armazenamento 
externos. O mais importante para sua existência é a técnica da escrita, que removeu a memória de dentro do ser 
humano e a tornou fixa e independente dos portadores vivos. No Egito antigo, por exemplo, a escrita foi 
utilizada para fins comerciais e administrativos: as colheitas obtidas eram entregues ao Estado que, por sua vez, 
a redistribuía, agindo como uma instância de provisões. Construiu-se um sistema de armazenamento e de 
provisões em larga escala por meio da proteção organizacional da escrita – tais documentos não se 
decompunham com o tempo. “Assim, a partir do arquivo como memória da economia e da administração, surge 
o arquivo como testemunho do passado” (ASSMANN, 2016, p. 367). Para Assmann, Derrida enxerga o arquivo 
como uma categoria política: para ele não há poder político sem o controle sobre os arquivos, sem o controle 
sobre a memória.    
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A exterioridade é fundamental à constituição do arquivo, que arquiva ao mesmo 

tempo que produz o evento arquivável. O arquivamento aponta, portanto, para o passado, bem 

como para o presente e o futuro, em um encadeamento e uma produção incessante, bastante 

dinâmica. Ao pensar o arquivo derridiano, estamos atrelando a ele a ideia de abertura, do 

porvir.  

A pergunta que Derrida se coloca não estará restrita a como se arquiva determinado 

evento – considerando a existência de modos diversos de arquivamento –, mas se refere 

também à qualidade dos fatores externos que participam desse processo de arquivamento. É o 

que veremos a seguir.  

 

 

3.3 O bloco mágico como metáfora arquival: algumas contribuições de Derrida e suas 

reverberações  

 

 

Até aqui viemos discutindo, prioritariamente, algumas considerações acerca da 

qualidade intrapsíquica relativa aos processos de memória. Entendemos, contudo, que o 

alcance da teoria psicanalítica não se restringe ao âmbito apenas individual, muito pelo 

contrário. A psicanálise, desde seu nascimento, contempla os determinantes inconscientes 

singulares que se entretecem no laço social, no meio cultural e compartilhado. Nessa última 

seção caminhamos nessa direção e nos perguntamos sobre os impasses em torno dos quais as 

memórias culturais conseguem ou não se materializar. Levando em consideração as ideias de 

Derrida, como pensar o paradoxo inerente ao arquivo, quando as inscrições da memória 

cultural se tornam impedidas, até mesmo impossíveis de serem realizadas?  

Monumentos, memoriais, bem como inúmeros outros locais de memória institucional 

que ocupam o espaço público, imbuídos de história, demonstram essa exterioridade 

indispensável à existência do arquivo, tal como formulado por Derrida.  

 Uma ressalva importante é apontada pelo psicanalista Paulo Endo (2018), quando 

afirma que as questões relativas à memória cultural compõem um problema ético não apenas 

pela discussão sobre os registros do que deve e pode ser lembrado e esquecido, mas sobretudo 

sobre aquilo que jamais será esquecido porque nunca foi lembrado. Essas questões “ficam 

como que de fora das questões da memória, não se assuntam, não se pode perscrutá-los” 

(ENDO, 2018, p. 77). Justamente, a grande contribuição da psicanálise aos estudos da 

memória política e cultural se verifica na medida em que define o inconsciente como um 
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“lugar (topos) ou um lugar terceiro (in between), estrangeiro, excluído (a-topos) do ponto de 

vista da razão, da consciência e da memória evocativa” (ENDO, 2018, p. 78). Isso porque 

Freud, em seu pensamento, produz fendas, buracos e solavancos que vão além e ficam aquém 

das dinâmicas entre o lembrar e o esquecer, incluindo nesses processos as dinâmicas 

inconscientes que os determinam. Endo lança mão dos aspectos paradoxais, próprios da 

categoria da memória, para indicar os desafios que a clínica psicanalítica tomará para si, 

continuamente, desde Freud até os dias de hoje.  
 

Podemos dizer genericamente que, para a psicanálise desde Freud, 
interessam as dinâmicas do des-lembrar (o percebido consciente que foi 
esquecido); do mal-lembrar (do que não pode ser inteiramente lembrado a 
não ser pela via de sinais, indícios e pistas: os sintomas); do lembrar-
encobrindo (daquilo que se lembra precisamente para que não seja possível a 
lembrança, tornada difícil e dolorosa) [itálicos nossos]. (ENDO, 2018, p. 79) 
 

Como notamos, as categorias do “lembrar” são múltiplas e complexas na medida em 

que evidenciam os aspectos plurais daquilo que se configura como memória. Para o autor, 

uma dessas complexidades se apresenta na formação dos sintomas, já que são a demonstração 

de um “lugar terceiro da memória, um lugar outro, que se instala fora das dinâmicas inerentes 

ao lembrar e ao esquecer” (ENDO, 2018, p. 79). São marcadamente repetitivos e sem chance 

de trabalho psíquico a realizar, produzindo efeitos que condenam o sujeito ao não 

esquecimento e, ao mesmo tempo, o impedem de lembrar: “o sintoma exibe, portanto, o 

desejo convertido em limbo” (ENDO, 2018, p. 80). O desejo, apartado da consciência via 

recalque, se mostra um repetido incessante que não se aloja em lugar algum. Será 

precisamente nesse sem lugar que a escuta analítica deverá se instalar – para que uma 

primeira história possa começar a se ensejar. A clínica, nesse sentido, estará imbuída de 

perscrutar e interpelar o sintoma para dele poder ter a chance de advir o desejo.  

Sabemos, a partir das noções trazidas por Freud, que o recalque é um mecanismo 

psíquico defensivo que opera na intenção de impedir a vinda das representações inconscientes 

à luz da consciência, mas ele também catapulta aquilo que insiste em reaparecer e se mostrar 

no sujeito. Nessa medida, o recalque também serve de condição para que uma memória possa 

se fazer a partir da produção de restos, reatualizações cifradas, retornos em forma de rastros 

enigmáticos que demandarão sua decifragem, dando a oportunidade de alargamento do campo 

simbólico.  

A partir de 1920, contudo, o psicanalista esteve às voltas com os processos disruptivos 

de grandes magnitudes e com as questões relativas ao além do princípio do prazer, seus 

devires e seus impeditivos representacionais. Entre os sintomas que insistiam em se 
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reapresentar em seu consultório e a guerra que havia se avizinhado, Freud buscou novos 

instrumentos teóricos para a decifração dos fenômenos que o rodeavam. Ele fundamentaria aí 

a sua teoria do psíquico atravessada e sustentada por impasses que colocam em convívio 

contínuo aquilo que se inscreve e aquilo que não se inscreve, fazendo-se repetir de maneira 

incessante. Insistimos com a pergunta: como fazer lembrar e tentar inscrever algo que está 

fora do campo representacional? Paulo Endo indica a complexidade dessa questão no âmbito 

cultural.  
 

Populações inteiras extintas que jamais serão encontradas; pessoas e vidas 
indigentes e não identificadas que pereceram em porões jamais alcançados 
pelas pesquisas e pelas mídias; outros que sumiram em prisões e valas 
comuns são, quando muito, representados por flâmulas genéricas de tais 
massacres, assassinatos e extermínios que, por sua vez, não poderão repor os 
traços da existência singular dos que desapareceram completamente nesses 
processos de erradicação. (ENDO, 2018, p. 77) 

 

Para de alguma forma reconhecer a violência a que foram impingidos, erguem-se 

memoriais ou monumentos, ou rituais fúnebres endereçados a essas vítimas; contudo, tais 

gestos tratam de um impossível, que seria a restituição singular, única, de cada um daqueles 

que tiveram suas vidas e histórias perdidas e apagadas. Esses não estão mais vivos para contar 

o que lhes sucedeu – ou frequentemente não têm escuta e visibilidade para terem suas 

histórias contadas. Endo aponta para um sentido problemático da memória, a ser interpelado 

com cuidado quando, e principalmente, há a deflagração do uso massivo da violência e da 

força bruta. Marcados por excessos, apagamentos, silenciamentos, destruições, tais eventos 

históricos promovem grande destrutividade simbólica, o que nos convoca e mobiliza a pensar 

como nos posicionaremos e qual destino daremos àquilo que desapareceu sem deixar pegadas 

ou rastros.  

A egiptóloga e historiadora alemã Aleida Assmann traz para si a pergunta e se dedica 

a avaliar os limites, os impasses e os alcances possíveis das produções culturais sobre a 

memória e sobre o arquivo na sociedade ocidental. Aqui, um pequeno excerto em que nos 

convoca a pensar:  

 
Portanto, os denominados locais de memória, como locais estatísticos por 
sua própria natureza física e imóvel, apontam para a possibilidade de que os 
locais possam tornar-se sujeitos, portadores de recordação e possivelmente 
dotados de uma memória que ultrapassa amplamente a memória dos seres 
humanos. (ASSMANN, 2011, p. 317) 

	
Essa discussão é extremamente importante quando contextualizada em nossas bordas 
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brasileiras. Em um país tingido por sucessivas violências e massacres que vitimizam uma 

parcela bastante expressiva e específica de sua população, e cuja memória social é 

caracterizada por imensas lacunas e apagamentos, devemos insistir para fazer valer uma ética 

cultural da memória. Os acontecimentos traumáticos nacionais seguem sendo produzidos 

impingindo dor sem qualquer constrangimento e pontos de barragem e, mesmo a posteriori, 

têm muita dificuldade em ganhar materialidade e alguma forma de inteligibilidade no espaço 

público.  

Pequenas pólvoras aqui e ali, todavia, conseguem se acender demonstrando que 

também nós somos capazes de escrever e inscrever a história a contrapelo. Relembremos a 

recente manifestação política29 que incendiou a estátua de Borba Gato, um dos mais cultuados 

bandeirantes paulistas. Tal ação, agenciada pelo ativista Paulo Lima, tinha a finalidade de 

trazer à público a problematização sobre a figura de Borba Gato e, com ela, chamar atenção 

para esse monumento que condensa uma ferida aberta de um passado – reatualizado no 

presente incessantemente – traumático nacional. Ao lançar fumaça nesse monumento, ao 

realizar esse ato criativo, instauram-se outras imagens associadas a ele: desanuviamos tanto a 

paisagem como a mentalidade excessivamente bandeirante e colonialista da sociedade 

paulista e brasileira. Compreendemos que essa ação vai na contramão das tentativas 

sucessivas de apagamento, pelo contrário: vai na direção da promoção de rupturas nos muros 

que nos impedem de reconhecer a nossa história de violência colonial e racial.  

O espaço público, em qualquer lugar que seja, está amplamente marcado pelas 

disputas por visibilidades e narratividades de acontecimentos violentos do passado social. Os 

locais de memória, portanto, abarcam aquilo que se faz visível e legível, mas, sobretudo, 

trazem em sua materialidade aquilo que também está invisível e ilegível – e, justamente por 

abarcarem essas dimensões, trazem para a cena pública uma importante dimensão de 

perturbação e de estranhamento.  

São essas questões que nos incitam a seguir com certas perguntas em torno das 

consequências de uma falta de suporte mínimo para que algo possa se registrar e se inscrever. 

Acreditamos que aquilo que fica totalmente desprovido de discurso e de visibilidade sai do 

campo do saber e desaparece da história, tornando-se imperscrutável.  

 
																																																								
29 No mundo todo os monumentos estão sob contestação. Esse processo não começou agora mas foi catalizado a 
partir da morte de George Floyd, homem negro morto pelo policial branco em Minneapolis ocorrida em 25 de 
maio de 2020. Na cidade de São Paulo, uma série de monumentos vêm sendo questionados por movimentos 
sociais. Os casos mais radicais são os relacionados aos bandeirantes cuja atuação se sustentou na escravização, 
propagadores de doenças e violadores de territórios indígenas.  
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*** 

 

Cabe agora nos remetermos a um texto freudiano que também foi escrito após o 

surgimento da pulsão de morte na metapsicologia e que contempla as questões abarcadas aqui 

a respeito das consequências da presença e da ausência de suportes externos materiais para 

que inscrições mínimas sejam passíveis de circunscrição.  

Esse ir e vir, a interdependência entre o meio social, cultural e o subjetivo, interno, já 

estava colocada na obra freudiana desde seus primórdios, mas encontramos, em “A negação”, 

texto publicado em 1925 – e escrito logo em seguida de Nota sobre o “bloco mágico” –- 

novas e importantes considerações sobre as mesmas questões.  

Nesse pequenino e condensado texto o autor fundamenta a concepção de que uma 

ideia, uma representação ideativa, pode aceder à consciência, ou seja, superar um 

recalcamento, sob a condição de que o mesmo conteúdo seja negado, apresentando-se sob a 

fórmula “não”. Ou seja, trata-se de uma forma paradoxal de o recalcado aceder à consciência, 

somente através de sua negação. Freud ressalta que a negação é uma maneira bastante 

particular de o sujeito tomar conhecimento do recalcado, sem no entanto admiti-lo, 

reconhecê-lo. Haveria, portanto, uma separação entre função intelectual e processo afetivo: 

verifica-se a admissão intelectual do recalcado, mas a condição afetiva ligada ao conteúdo 

recalcado segue permanecendo fora da consciência. A tarefa da função intelectual do 

julgamento, para o autor, consiste em afirmar ou negar conteúdos de pensamento. Vejamos 

um longo trecho em que ele discute essa questão. 

 

A função do juízo [Unteilsfunktion] tem, essencialmente, duas decisões a 
tomar. Ela deve atribuir ou desatribuir uma qualidade a uma coisa, e ela deve 
aceitar ou contestar a existência de uma representação na realidade. A 
qualidade, sobre a qual se deve decidir, poderia ter sido boa ou má, útil ou 
nociva. Na linguagem das mais antigas pulsões orais seria assim expresso: 
‘isto eu quero comer ou quero cuspir’ […]. A outra das decisões da função 
do juízo, aquela sobre a existência real de uma coisa representada (prova de 
realidade), constitui um interesse do Eu-Real definitivo que se desenvolve a 
partir do Eu-Prazer inicial. Agora, não se trata mais de saber se algo 
percebido (uma coisa) deve ou não ser acolhido no Eu, mas se algo presente 
no Eu como representação pode também ser reencontrado na percepção 
(realidade). Como podemos ver, trata-se novamente, da questão do fora e do 
dentro. O não real, o que é meramente representado, o subjetivo, é apenas 
interno; o outro, o que é real, está presente também no exterior [itálico 
nosso]. (FREUD, 2019, p. 143-144) 

	
Não entraremos na discussão sobre esse par de opostos que Freud nomeia como “não 

real” – subjetivo – e o “real” – como aquilo que se apresenta no exterior. O autor cita 
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diretamente, em um momento específico do texto, o “prazer de negar em geral, o negativismo 

de certos psicóticos” (FREUD, 2019, p. 144), o que nos leva a considerar que ele estaria 

dialogando não apenas com aspectos inerentes à pacientes neuróticos clássicos, mas também 

com a psicose.  

O que nos interessa aqui é indicar a relevância da experiência compartilhada, isso que 

o autor frisa como representação na realidade. Os processos psíquicos subjetivos são 

interdependentes daquilo que está colocado, material e concretamente, no meio social e 

cultural. Conforme o autor argumenta, todas as representações carregam em sua origem as 

percepções que são sucessivamente deformadas, o que o leva a constatar que a existência da 

representação já é uma garantia importante para a realidade do representado.  

A função intelectual do juízo incluirá no Eu ou expulsará aquilo que se encontra 

dentro ou fora de si. A afirmação em oposição à negação diz respeito à oposição entre 

pulsões de vida e de morte, a mesma oposição que diz respeito à integração e a expulsão, à 

introjeção e à projeção. “A afirmação [Bejahung] – como substituto da união – pertence a 

Eros; a negação – sucessora da expulsão – pertence à pulsão de destruição” (FREUD, 2019, p. 

145).  

Apesar de não nos aprofundarmos nessa tema na presente pesquisa, não podemos 

deixar de mencionar sobre os negacionismos, que têm levantado inúmeros debates 

transdisciplinares na contemporaneidade. A intelectual e pioneira nos estudos sobre cultura 

negra no Brasil, Lélia Gonzalez, na década de 80, já havia feito uma articulação entre esse 

mesmo texto freudiano e os contornos inerentes do racismo à brasileira. Segundo a autora, de 

maneira geral, a cultura brasileira se sustenta sob a égide do racismo por denegação30 

(GONZALEZ, 1988, p. 72). O repetido mito de que “não há racismo no Brasil” reflete 

precisamente essa questão: o “não” como aquilo que marca a negação, vem justamente 

confirmar a ideia de que há racismo em nosso país, mas o mesmo não é passível de 

reconhecimento e tampouco de assimilação no discurso social.   

Compreendemos que esse parêntese aqui esboçado vem lançar uma luz sobre as 

questões que estamos tentando construir a respeito dos locais de memória institucionalizados 

que se destinam a inscrever apenas uma parte do passado traumático, sobretudo o nacional. 

Perguntamo-nos de que forma, e em que medida, a realidade material compartilhada pode dar 

ao sujeito condições mínimas e instrumentos capazes de validar uma percepção de ordem 
																																																								
30 Segundo Laplanche e Pontalis, no vocabulário de psicanálise, o verbete “negação” (verneinung), ao ser 
traduzido para o francês, se assemelha ao termo négation, no sentido gramatical e lógico, como também por 
dénégation ou déni, que implicam contestação ou recusa. (2004, p. 295) 



 
 

 

	

60	

interna? A pergunta invertida também pode guardar pertinência: quais seriam os efeitos nos 

sujeitos quando a realidade material deslegitima, recusa, nega percepções da realidade 

psíquica? Sabemos de antemão, contudo, e é importante fazermos essa ressalva aqui, que 

responder genericamente a essas questões não seria possível. Sem a pretensão de fechar essa 

discussão, estamos buscando desenhar apenas algumas linhas de força para seguirmos em 

nossas reflexões.  

Voltemos mais uma vez às considerações de Derrida para avançar nessas questões. 

Sofrendo trepidações, abalos, fraturas e convulsões de alta voltagem sob o regimento da força 

da pulsão de morte, as primeiras impressões, as primeiras marcações psíquicas não encontram 

caminho para percorrer e ficam impedidas de sofrer recombinações para ganhar alojamento 

representacional. Obediente à lógica inconsciente, que subverte e embaralha a equação 

recordar-esquecer, a concepção freudiana de memória, se já era marcada por contradições, a 

partir de 1920 faz operar ainda mais os paradoxos: na mesma medida em que resistem às 

forças do tempo, permanecendo sempre presentes, as marcações psíquicas também sofrem e 

estão submetidas a um complexo jogo de forças que visam o seu apagamento. Em termos 

derridianos, a pulsão de morte é essa força que ele nomeou como arquiviolítica.  

 

É como se Freud não conseguisse mais resistir à perversidade irredutível 
desta pulsão que ele nomeia pulsão de morte ou pulsão de agressão ou 
pulsão de destruição, como se estas três palavras fossem nesse caso, 
sinônimas. Mais tarde Freud dirá que essa pulsão com três nomes é muda. 
Ela trabalha, mas, uma vez que trabalha sempre em silêncio, não deixa 
nenhum arquivo que lhe seja próprio. Ela destrói seu próprio arquivo 
antecipadamente, como se ali estivesse, na verdade, a motivação mesma de 
seu movimento mais característico. Ela trabalha para destruir o arquivo: com 
a condição de apagar mas também com vistas a apagar seus “próprios” 
traços. Ela devora seu arquivo, antes mesmo de tê-lo produzido 
externamente. (DERRIDA, 2001, p. 21) 

	
Essa ameaça de uma força que tende a fazer apagar, a fazer desaparecer as pegadas 

que o próprio arquivo buscaria reter está contida no brinquedo do bloco mágico freudiano, 

modelo exterior que sistematiza o funcionamento do aparelho psíquico após os múltiplos 

reviramentos provocados pela pulsão de morte na teoria psicanalítica. De modo 

paradigmático, é através e a partir desse brinquedo que Derrida afirma que a psicanálise 

tornou-se uma teoria do arquivo, não somente uma teoria da memória: “O modelo singular do 

bloco mágico incorpora também o que parecia contradizer” (DERRIDA, 2001, p. 32). Essa 

contradição interna será nomeada por ele como mal de arquivo, e é justamente essa ameaça 

infinita de erradicação dos traços, uma possibilidade de esquecimento para além do recalque, 
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que comporá o desejo do arquivo e, ao mesmo tempo, o desejo da memória, a permanência e 

a retenção e, fundamentalmente, a produção dos traços. É a produção de memória que dá ao 

arquivo derridiano a sua conotação mais pulsante e inovadora, mais viva e pujante, um 

registro aberto ao porvir e a novas derivações, se afastando de um caráter meramente 

armazenador e estático.  

De magnitudes pulsionais extremas, tais como aquelas engendradas pela força 

arquiviolítica, os arquivos culturais e historiográficos embaralham o campo temporal, 

constituindo os arquivos do mal. Não à toa, em sua introdução a Mal de arquivo: uma 

impressão freudiana, Derrida sustenta sua argumentação 31  em torno de desastres que 

marcaram o fim do milênio, nomeando como “arquivos do mal” os eventos dissimulados, 

destruídos, apagados, interditados, desviados que assolaram, de norte a sul, o século passado. 

Com a marcha colocada pelos revisionismos e pela historiografia clássica, o autor pretendia, 

ali, recolocar e reelaborar a noção de arquivo do ponto de vista jurídico e técnico, e também 

político e ético.  

Reafirmamos então: no arquivo trata-se de fazer operar uma contradição elementar e 

dinâmica: de um lado, ele carrega os esforços para a recordação e a simbolização e, de outro, 

traz a iminência da ameaça de morte e extermínio de qualquer possibilidade de 

presentificação e registro psíquico. Indo na direção contrária e se chocando com a 

possibilidade de trabalho psíquico, a pulsão de morte corrobora o trauma em seu caráter 

sempre atual, agindo contra a formação de representações. Em outras palavras: trata-se de um 

eterno e infinito jogo de forças no qual não há garantias. Se a repetição, a reprodução e a 

reimpressão são colocadas a serviço da representação, o arquivo e seu mal trazem em seu bojo 

a ameaça infinita de sua destruição.  

 
Se não há arquivo sem consignação em algum lugar exterior que assegure a 
possibilidade de memorização, da repetição, da reprodução ou da 
reimpressão, então lembremo-nos também que a própria repetição, a lógica 
da repetição, e até mesmo a compulsão à repetição, é, segundo Freud, 
indissociável da pulsão de morte. Portanto, da destruição. Consequência: 
diretamente naquilo que permite e condiciona o arquivamento só 
encontraremos aquilo que expõe à destruição e, na verdade, ameaça de 
destruição, introduzindo a priori o esquecimento e a arquiviolítica no 
coração do monumento. O arquivo trabalha sempre a priori contra si 
mesmo. (DERRIDA, 2001, p. 23) 

	

																																																								
31 O livro foi resultado de um colóquio organizado por René Major e Elisabeth Roudinesco, em 1994, no qual 
Derrida proferiu a conferência intitulada “Memória: a questão dos arquivos”. 
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Sobre aquilo que tem a intenção de fazer valer uma representação na realidade externa 

e se propõe a trabalhar na direção das inscrições do mal na produção da memória, o filósofo 

brasileiro Márcio Seligmann-Silva discute no ensaio A escritura da memória: mostrar 

palavras e narrar imagens (2001) parte do campo artístico contemporâneo que se destina a 

manter em articulação uma estética e uma ética da memória no âmbito social.  

Dentre muitos artistas, destacamos aqui um dos trabalhos de Jochen Gerz, alemão 

nascido em 1940 que não apenas usa sua expressão artística para fazer entrever as 

complexidades e as tensões inerentes do passado (e do presente) nazista alemão, bem como 

promove uma articulação entre expressões visuais e a escritura. Ele escreve com textos e 

imagens: “Para escrever eu necessito de imagens, assim como mostrou-se que para que eu 

tivesse minhas imagens, preciso de textos. Não posso imaginar um sem o outro” (GERZ apud 

SELIGMANN-SILVA, 2001, p. 43). Gerz, para Seligmann-Silva, utiliza-se em suas obras do 

dispositivo fotográfico, já que compreende que a escrita da luz, a escritura visual, também é 

central na arte da memória. “Um conjunto de traços deixados pela luminosidade do ‘real’, 

cuja apresentação – e não re-presentação – está norteando a obra desse autor” 

(SELIGMANN-SILVA, 2001, p. 39). Indo na contramão dos monumentos que, conforme 

Walter Benjamin alertara, carregam as histórias dos vencedores e não dos vencidos e 

encobrem as catástrofes oriundas de seus grandes feitos, Gerz se propõe a produzir e a criar 

visualidades e escrituras no intuito de desvelar, des-recalcar de certo modo, os processos 

históricos que envolvem o enterramento do passado, abordando particularmente eventos que 

comportam violências extremadas.  

A propósito daquilo que finca na carne e desaparece, Gerz se posiciona para ocupar e 

encenar a arte da memória no espaço público. Seu Monumento contra o fascismo (1986-1993) 

na realidade é um antimonumento32 contra o fascismo, realizado em parceria de sua esposa, 

Esther Shalev-Gerz, em Harburg33 e parece dialogar intimamente com o que vimos a respeito 

do brinquedo do bloco mágico. Trata-se de um obelisco às avessas: 12 metros de altura, 

quadrado, com um metro de cada lado, recoberto de chumbo. Pontas de aço se encontravam 
																																																								
32 Conforme esclarece Seligmann-Silva, o termo “monumento” vem do latim monere que significa advertir, 
exortar, lembrar. Na Antiguidade, a tradição de construção de monumentos esteve ligada mais à comemoração 
de vitórias bélicas. Foi depois da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo no contexto do processo de 
memorialização de Auschwitz, que uma nova estética passou a ganhar corpo no espaço público. O 
antimonumento, de certa maneira, funde a tradição do monumento com a comemoração fúnebre. Desse modo, o 
“sentido heróico do monumento é modificado e deslocado para um local de lembrança da violência e de 
homenagem aos mortos” (SELIGMANN-SILVA, 2016, p. 50). Podemos nos lançar na ideia de que os 
antimonumentos carregam a dificuldade e, ao mesmo tempo, o desejo de lembrar situações traumáticas e lutos 
impedidos.  
33	Subúrbio da cidade de Hamburgo	
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atracadas à obra, convidando os espectadores a escrever (inscrever) seus nomes sobre ela. Era 

necessário certo esforço, atrito e agressividade para deixar naquele bloco de chumbo a sua 

marca; quando a superfície ficava repleta de inscrições, o monumento era enterrado dois 

metros até uma nova superfície estar disponível para novas inscrições. Finalmente, em 1993, 

sete anos depois de seu início, os últimos dois metros foram enterrados e o antimonumento 

sumiu, deixando-se entrever apenas em parte.  

Desde essa data ele pode ser visto pelos passantes como uma coluna enterrada e 

encriptada com suas inscrições remetendo a conteúdos de caráter antinazista e nazista – 

recebeu inclusive bala de tiro, o que evidencia a condição de perturbação causada pela obra, o 

que parecia ser precisamente a intenção dos artistas. Seligmann-Silva salienta o fato de que no 

chumbo nada pode ser apagado, e o que o casal Gerz indica é que os traços colocados ali 

poderiam se tornar ilegíveis caso alguma marcação fosse colocada por cima, ou mesmo se 

fossem rasurados – tal ação evidencia que não há nenhuma tentativa de apagamento que seja 

não intencional.  

As inscrições enterradas, embora não contenham todos os procedimentos que 

comporiam o brinquedo do bloco mágico, não demonstrariam senão uma parte: o 

inconsciente, uma escritura onde há puro traço. Ao encenar o desaparecimento desse 

antimonumento,  

 
[A]o invés de uma figurabilidade que tornaria o passado legível – como 
ocorre, por exemplo, em algumas obras de ficção sobre a Shoah – Gerz apela 
para uma super literalidade que violenta nossos hábitos e nossa inércia que 
nos leva a não olharmos para os nossos enormes monumentos do século XIX 
nos centros de nossas cidades. (SELIGMANN-SILVA, 2001, p. 40-41) 

	
Seria possível atribuir algum sentido cultural ao passado nazista e fascista da 

sociedade ocidental moderna? Parece ser essa pergunta que ronda as intenções do casal Gerz. 

Nomeada de Mahnmal (memorial) e não de Denkmal (monumento), sua obra contra o 

fascismo aponta para um passado pesado e negativo e, frequentemente, negado e recusado por 

uma parcela da sociedade alemã.  

De maneira mais intermitente mas também provocativa e disruptiva, podemos aqui 

citar, entre aqueles artistas que se propõem a discutir no espaço público a reativação da 

memória traumática nacional, o artista plástico Fernando Piola e a sua “Operação Tutoia” 

realizada entre 2007 e 2009. A obra consiste no plantio paulatino de espécies de folhagens 
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vermelhas no 36o DP, localizado na rua Tutoia34, em São Paulo. Em agosto de 2007, o artista 

se apresentou como um agente da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo e solicitou 

autorização para cuidar do projeto paisagístico daquela delegacia de polícia. Ao longo de dois 

anos, a operação realizada por Piola se sustentou na transformação gradativa do jardim, 

criando ali um manto vermelho e resguardando a natureza de sua verdadeira intenção dos 

responsáveis pela instituição. As folhagens vermelhas que aos poucos se espraiaram se 

remetiam às violências sofridas no passado ditatorial naquele mesmo espaço, mas o artista 

aludia também à reatualização da violência no presente – mesmo tombado, o ex-DOI-Codi se 

mantém como uma delegacia de polícia e ainda não passou a ser reconfigurado como um 

lugar destinado à rememoração pública. A permissão do artista se estendeu até maio de 2009, 

quando o jardim sofreu uma significativa poda feita pela DP com o propósito de atenuar o 

monocromatismo do paisagismo implantado. Importante mencionar que temos acesso a essa 

obra apenas através das fotografias tiradas pelo próprio artista.  

Na ausência quase completa de uma política de Estado que produza memoriais – ou 

seja, novas inscrições e paisagens e, portanto, novas narrativas em uma tentativa de provocar 

imaginações inéditas a respeito do horror no contexto brasileiro – insistimos, com os 

subversivos, mas pequeninos e transitórios memoriais35. A questão sobre a possibilidade de 

conseguirmos construir novos sentidos às violências engendradas no passado e no presente 

segue em suspenso e, por esse mesmo motivo, demandam de nós esforço teórico, clínico e 

também artístico e político.  

Inseridos que estamos em uma cultura repleta de cataclismas, que almeja a amnésia e 

os apagamentos – e, nos dias de hoje, especialmente, permeados pelos negacionismos de toda 

ordem – há uma ética que deve ser sustentada na busca por revelar, ao invés de ocultar, um 

passado traumático inquietante que segue produzindo efeitos deletérios e nocivos no presente 

e no futuro. Será essa revelação do passado, abarcada por seus inerentes paradoxos, que nos 

mobilizará a pensar e a produzir novas e infinitas produções teóricas, clínicas e estéticas.  

																																																								
34 Como se sabe, o mesmo local abrigou o principal centro de detenção e tortura de São Paulo entre 1970 e 1982, 
o DOI-Codi, no contexto da ditadura civil-militar brasileira, tendo Carlos Alberto Brilhante Ustra como chefe. 
35 Em um local onde até pouco tempo atrás existia um monumento erguido em memória aos povos indígenas de 
Altamira, hoje, nos deparamos com um vazio. A prefeitura afirmou que o monumento oferecia risco à população 
e por isso precisava ser removido. Assim foi feito sem qualquer discussão e sem delongas: no seu lugar, 
deixaram, literalmente, um buraco. Essa imagem, a de um buraco, no lugar de um monumento erguido e 
destinado à memória dos povos originários, no coração da Amazônia, é paradigmática nos dias atuais.	



 
 

 

	

65	

4. O que se esquece, o que se lembra: Freud em três situações 

 

 

Retomemos o caminho feito até aqui para, agora, introduzir uma nova guia na 

discussão. Percorremos o fio construído por Freud, que, no início de sua pesquisa e clínica, 

acreditou na literalidade das cenas evocadas por suas pacientes e, posteriormente, passou a 

considerar o efeito do sexual infantil sobre o psiquismo, que incide sempre de maneira 

singular e imperiosa. Conforme fomos acompanhando, o psicanalista vienense criou um 

instrumental e estabeleceu um léxico capazes de desvendar os trâmites específicos e 

complexos do campo da memória. Se a memória, para a psicanálise, é atravessada por um 

dinamismo de temporalidades e pelos determinantes paradoxais inerentes do inconsciente, a 

partir de 1920, com a conceituação da pulsão de morte, esse campo se torna ainda mais 

complexo. Haveria uma força muito mais primária e constitutiva, que busca desfazer as 

ligações, incidindo em uma repetição incessante que não oferece trégua ao sujeito e, de modo 

ampliado, à cultura.  

Essa discussão será retomada no último capítulo da pesquisa de maneira mais 

pormenorizada, mas, por enquanto, faremos agora um desvio. Voltaremos um pouco na linha 

do tempo, abarcando alguns dos textos da obra freudiana nos quais se deu sua investigação 

para desvendar de que maneira as marcas do infantil se apresentam, se recortam, se deformam 

e, também, ocultam-se no psiquismo. Nossa intenção é de nos aproximarmos, paulatinamente, 

das noções da visualidade presente nas lembranças – estejam nos sonhos ou na vida de vigília.  

Hervé Huot observa que, com a invenção da psicanálise, muitas transformações 

afetaram não apenas as formulações metapsicológicas de Freud, mas também sua 

personalidade. O francês, a respeito do vienense, diz: “Seu olho parece acordar para a 

‘plasticidade’ das coisas, para as impressões” (HOUT, 1991, p. 80). Segundo o autor, o olho 

aberto de Freud para a plasticidade e a visualidade foi determinante para que ele mudasse 

inclusive o estilo de suas publicações. Além da obra A interpretação dos sonhos, Freud 

escreveu outros dois textos abordando experiências afetivas suas; no primeiro deles o enigma 

residia no esquecimento do nome do autor de uma série de afrescos que ele havia visto 

recentemente. O que intrigou profundamente Freud é que tal esquecimento do nome vinha 

articulado à lembrança intensamente vívida das imagens dos quadros. Já o segundo texto, em 

contrapartida, se pautou em uma lembrança infantil sua, bastante detalhada. Os dois artigos 

são Sobre os mecanismos psíquicos do esquecimento de 1898, e Lembranças encobridoras de 
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1899. Este último foi escrito em paralelo a A Interpretação dos sonhos, que exploraremos 

com vagar no capítulo 5 desta pesquisa.  

Além desses textos, buscaremos discutir outros dois ensaios freudianos fundamentais 

para nós, já que são experiências nas quais ele se vê perturbado diante de imagens visuais, e 

que explicitam as suas preocupações sobre o campo da memória. Os ensaios são Um distúrbio 

de memória na Acrópole, escrito em 1936, e O infamiliar, de 1919 – este último, 

fundamentalmente, contempla o caráter estético das formações do inconsciente e, conforme 

veremos, articula-se profundamente às considerações sobre a pulsão de morte.  

 

 

4.1 Signorelli: a imagem como encobrimento  

 

 

O texto Sobre os mecanismos psíquicos do esquecimento [1898]/(1996) é a análise 

empreendida pelo próprio Freud para investigar uma experiência de esquecimento vivida por 

ele. Em viagem de volta a Viena, depois de visitar em Orvieto os afrescos sobre o fim do 

mundo intitulados Juízo Final, Freud tenta recomendar a um colega o trabalho do pintor, 

porém seu nome, que lhe era tão familiar, escapa-lhe à memória. Esse esquecimento o intriga 

e o irrita profundamente. No esforço de resgatar o nome do pintor, Freud passa a se lembrar 

dos detalhes do dia em que visitou a cidade, do nome de outros artistas, mas nada o faz 

alcançar o nome do artista dos afrescos.  

 

Exerci minhas faculdades de recordação, fazendo desfilar pela memória 
todos os detalhes do dia que passara em Orvieto, e me convenci de que nem 
sequer a mais íntima parte dele fora obliterada ou se tornara vaga. Pelo 
contrário, eu era capaz de evocar os quadros com maior nitidez sensorial do 
que me era comum. Vi diante de meus olhos, com nitidez especial, o 
autorretrato do artista - com o rosto sério e as mãos cruzadas -, que ele 
pusera no canto de um dos quadros, próximo ao retrato de seu predecessor 
na obra, Fra Angelico da Fiesole; mas o nome do artista, geralmente tão 
familiar para mim, permanecia obstinadamente oculto (FREUD, 1996, p. 
275-276). 

	
O esquecimento termina até que o nome, Luca Signorelli, é enunciado por um italiano 

culto em quem esbarra alguns dias depois. E aqui, logo após o nome ser enunciado, Freud se 

dá conta: “Imediatamente, minha lembrança ultranítida dos traços do mestre, tal como 

representados em seu retrato, esmaeceu-se” (FREUD, 1996, p. 275-276).  
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Em seu texto, Freud vai descrevendo minuciosamente a dinâmica psíquica envolvida 

no fenômeno de seu esquecimento e a “ilusão de memória” de nomes substitutos, 

estabelecendo semelhanças sonoras entre o nome Signorelli – esquecido – e Botticelli e 

Boltraffio – lembrados. Ao longo de sua interpretação, o autor constrói relações sonoras e de 

sentido entre as palavras nas línguas alemã e italiana, nomes de lugares e pessoas, e as 

palavras recalcadas. No entendimento de Freud, elas traziam consigo a ligação que havia 

entre “morte e sexualidade” em uma conversa tida com o seu amigo. Aos poucos, Freud 

estabelece esses dois enigmas psíquicos, morte e sexualidade, especialmente pela notícia do 

suicídio de um de seus pacientes por uma perturbação de ordem sexual.  

Nosso interesse, entretanto, é abordar um fenômeno menos explorado nesse 

esquecimento de Freud que traz a relação que queremos estabelecer entre a imagem pictórica 

contida nos afrescos e o esquecimento do nome do pintor – elementos que, como se percebeu, 

estavam diretamente associados à lembrança penosa do suicídio de seu paciente. Freud nota 

que, simultaneamente ao esquecimento do nome, havia em sua lembrança uma vividez 

sensorial imagética atípica dos quadros e, em especial, o autorretrato do pintor. 

Ao abordar o mesmo texto, a psicanalista Adriana Barbosa assume que Freud 

apresenta uma descrição minuciosa dos processos de condensação e deslocamento sonoros 

que o fazem chegar às figuras substitutivas da palavra esquecida: 

 
Trata-se de um processo de transformação psíquica do nome recalcado que 
se apoia na assonância das palavras para ganhar outra figura para o mesmo 
afeto que liga sexualidade e morte. Essa transformação carrega uma 
dimensão negativa e uma dimensão positiva, numa operação que ocorre por 
simultaneidade. A dimensão negativa está no esquecimento/recalcamento da 
palavra Signorelli, esse nome que figurou a ligação entre morte e 
sexualidade, enigmas psíquicos estes que tanto mobilizam quanto escapam à 
representação. A dimensão positiva está presente na aparição das imagens 
hipernítidas do pintor e das palavras substitutas, carregadas de afeto. (...) 
Trata-se das primeiras descrições freudianas dos enigmas da sexualidade e 
da morte que são eixos tanto de estruturação do psiquismo quanto da teoria 
psicanalítica. (BARBOSA, 2014, p. 105) 

	
Freud não havia se contentado em descrever os efeitos formativos que a imagem do 

quadro provocou nele ou em tecer articulações diretas entre o conteúdo da série de afrescos e 

seu esquecimento; para ele, essa relação era insignificante: “A afinidade entre os conteúdos 

deles – de um lado, o “Dia do Juízo”, e de outro, a morte e a sexualidade – parece muito 

superficial [itálico nosso]” (FREUD, 1996, p. 278). Sua interpretação, ao contrário, baseou-se 

apenas naquilo que o autor assumiu como profundo e oculto, ou seja, na associação entre as 

palavras, visto que se tratava, justamente, do esquecimento de um nome. De todo modo, 
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apesar de ele privilegiar a associação entre as palavras para buscar o sentido de seu 

esquecimento, devemos lembrar que a conversa com seu amigo se dá a partir da descrição que 

ele faz dos aspectos plásticos do quadro. São, portanto, as imagens que o fazem ir em busca 

de um nome, temporariamente impossível de ser acessado. Podemos considerar, portanto, que 

a relação entre imagens visuais e palavras é um tema bastante importante nesse caso: 

entendemos que a sua visão do quadro, assim como o que foi suscitado em Freud a partir 

dessa visão, contribuiu para o esquecimento do nome de seu pintor36. Barbosa desenvolve 

uma hipótese, que supõe três etapas, para explicar o que pode ter acontecido com Freud 

quando se colocou diante dos afrescos e os efeitos decorrentes disso: 1) a imagem da obra 

ofereceu figuras37 para a angústia de Freud, promovendo uma condensação desse afeto, antes 

disforme, no nome Signorelli; 2) o nome é esquecido, e; 3) o apagamento do nome se desloca 

para a imagem lembrada e ultranítida do artista.  

 Apesar de ele não se ter detido no impacto do conteúdo visual do quadro, encontramos 

uma pista na descrição de um dos afrescos vistos por ele feita pelo crítico de arte Eli Faure:  

 
E lá o corpo humano, estendido como um feixe de cordas, tornara-se uma 
mecânica expressiva, onde os nervos quase desnudados lançavam a paixão 
nos membros em jatos de chama curtos e repetidos [...] Eram os primeiros 
nus anatômicos. A ciência italiana do corpo humano se revelava com 
precisão intransigente. Exceto alguns arcanjos vestidos de ferro, que 
guardavam as portas do céu, o resto eram nus. Cadáveres esfolados, pintados 
diretamente, reanimados, relançados no curso da vida com inacreditável 
violência. Curiosas figuras reduzidas, ossos quebrando, mandíbulas 
contraídas, tendões duros como cabos de metal, homens e mulheres berrando 
(FAURE apud HUOT, 1991, p. 269-270). 

	
Huot se espanta com o fato de Freud não ter visto a relação com o conteúdo do 

afresco, que evidenciava uma íntima relação com o sexo e a morte, ambos, no limite, 

irrepresentáveis para o psiquismo: “O ato falho de Freud não é apenas o de ter esquecido o 

nome do pintor desses afrescos, mas o de não ter visto neles o sexo e a morte” (1991, p. 270).  

Imediatamente depois da lembrança do nome do pintor, Freud afirma que a imagem 

ultranítida dos traços representados em seu retrato ficou esmaecida. Esse é um elemento 

bastante importante para pensarmos a relação entre imagem, ultranítida neste caso, e o 

esquecimento do nome e o seu inverso: a lembrança do nome e palidez da imagem. Como 
																																																								
36 Não estamos negando o desenvolvimento proposto por Freud para justificar o seu esquecimento, mas apenas 
afirmando que mais um elemento (subestimado por ele, na época da escrita de seu artigo) pode ter contribuído 
para o fenômeno.  
37 A noção de figurabilidade será apresentada por Freud no texto A interpretação dos sonhos (2012) e ganhará o 
devido destaque nesta pesquisa no capítulo em que trataremos desse texto.  
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podemos entender a relação entre a intensidade dos elementos plásticos durante o 

esquecimento do nome e sua decorrente palidez após a recordação? Retomemos a sequência 

em três etapas proposta por Barbosa (2014), que nos leva a considerar que, tanto no primeiro 

quanto no terceiro tempo desse processo, o que ocorre é uma figuração produzida pelo afeto.  

 

[…] [U]ma figura mobilizada pelo impossível de recobrir de maneira plena, 
com imagens ou palavras, as experiências com a morte e sexualidade. Os 
traços inscritos a partir dessas experiências comparecem inadvertidamente 
na intensidade perceptiva da imagem. A morte e a sexualidade, no limite 
irrepresentáveis, estão intensificadas e foram convocadas a se fazer 
simbolicamente no encontro com a forma e a expressão da obra, gerando 
todo esse trabalho psíquico de ligação (imagem ultranítida, por exemplo) e 
desligamento (esquecimento, por exemplo). (BARBOSA, 2014, p. 106) 

	
A psicanalista brasileira Tania Rivera (2008) conjuga dois regimes de representação, 

duas expressões dominantes a partir das quais caracteriza as imagens visuais trabalhadas no 

campo da psicanálise e também nas artes e na literatura: as imagens-muro e, seu avesso, as 

imagens-furo. Longe de serem meras classificações estanques, essas duas expressões se 

sobrepõem uma à outra o tempo todo e se reviram mutuamente. Na primeira delas, se verifica 

uma leitura na qual as imagens se prestam a garantir uma certa unidade, uma noção 

homogênea e tranquilizadora do mundo. As imagens se orientariam a velar e a encobrir, ou 

mesmo a enganar o que se vê, ao passo que as imagens-furo tratariam de uma 

problematização da realidade e carregam uma dimensão do irreconhecível, o que provoca 

uma dimensão de perturbação. Nesta segunda concepção está a potencialidade de quebra de 

sentido, pois as imagens, provocando sensações de arrebatamento, podem vir a produzir 

brechas, cortes, permitindo novos enlaces e movimentações. Escapam a um todo integrado, 

pelo contrário, ensejam fendas. Podemos pensar que em algumas situações, tais como em 

algumas experiências estéticas, as imagens visuais têm a potência de indicar alguns instantes 

de uma experiência inovadora, de promoção de novos pensamentos e de novas associações. 

Alguma quebra de sentido. Sentindo-se tocado no seu íntimo, perfurado, algo se põe em 

movimento.  

Estamos de acordo quanto à ruptura de formas de significação como um dos efeitos da 

experiência estética, tais como acentuados por Freud na experiência de O Infamiliar38, bem 

como a respeito do impacto causado pela estátua de mármore e sentido por ele em seu 

																																																								
38 Tradução de 2019, realizada por Ernani Chaves e Pedro Heliodoro Tavares para a editora Autêntica, em 
comemoração dos cem anos de escrita do ensaio freudiano. Entre as traduções anteriores mais conhecidas em 
português para o termo Das unheimliche, temos: “O estranho”, “O inquietante” e “O estranho-familiar”.   
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“Moisés de Michelângelo” (1914). Foi justamente através e a partir do encontro com algumas 

obras de arte que Freud se colocou a pensar,  

 
como se ele tivesse que se livrar do fascínio através da observação (o Moisés 
de S. Pietro in Vincoli), do mistério através da investigação (a Sant’Anna) e 
do encanto através da interpretação (a Gradiva). Mas, a princípio, ele se 
deixou arrebatar, captar por uma imagem, um movimento ou um andar, 
numa captura que é a única passível de provocar o despojamento de si e a 
falência de qualquer pensamento garantido (PONTALIS, 1991, p. 208). 

	
O fascínio pelas imagens pode carregar a potencialidade de construção de novos 

pensamentos, na medida em que provoca espaços irreconhecíveis que podem pedir novas 

construções de sentidos, incessantemente.  

A respeito da experiência de Freud em Orvieto, concordamos com Barbosa (2014) 

quando a autora afirma o risco em considerar que a experiência de ruptura e do sem sentido se 

dá pelo apagamento da palavra, bem como em tomar as imagens visuais, exclusivamente, 

como pertencentes ao campo da alienação ou da dessubjetivação: “[...] a falta de sentido, 

dentro de um campo prévio de recursos de significação, mobiliza as tentativas sempre 

incompletas de encontrar as figuras para o disforme do afeto, sejam elas imagens ou palavras” 

(BARBOSA, 2014, p. 107). De todo modo, a hipótese que se formula a partir dessa 

experiência de Freud em Orvieto é a de que o esquecimento é provocado pela ruptura entre o 

ver e as condições de acolher o que se viu e as associações decorrentes dessa visão.  

No capítulo anterior discutimos que as lembranças apresentadas pelas pacientes 

histéricas de Freud reapareciam de maneira traumática, geralmente sob uma forma plástica, 

visual. Na intenção de cura, ele tentava fazer com que elas enunciassem essa lembrança, 

ensejando um “deslocamento” da plasticidade da lembrança para a sua expressão verbal. De 

forma semelhante, quando Freud tenta se lembrar do nome do autor dos afrescos de Orvieto, 

aparece para ele a lembrança plástica e vibrante do retrato do artista. “Signorelli” ilumina-se 

quando a lembrança do nome não se fez possível; ao passo que, quando o nome é enunciado e 

lembrado, obscurece-se o retrato. A respeito do aspecto vivo das imagens sensíveis oníricas, 

em seu texto de 1900, Freud retoma resumidamente seu estudo sobre as histéricas e afirma 

que  

 

as cenas infantis (sejam elas lembranças ou fantasias) são vistas 
alucinatoriamente quando se consegue torná-las conscientes, perdendo esse 
caráter apenas quando comunicadas. Também é conhecido o fato de que as 
mais remotas lembranças infantis conservam o caráter da vivacidade 
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sensível até idade avançada mesmo no caso de pessoas que normalmente não 
são visuais para lembranças (FREUD, 2012, p. 574). 

	
O registro simbólico não exclui o campo do visual, ao contrário, é participante dele. 

Daí depreendemos, que, quando o polo “enunciador” se cala, o polo “visual” parece ficar 

sobreinvestido – essa carga suplementar se esvai assim que a enunciação reaparece. Apesar de 

afirmarmos essa operação entre dois polos, apontando para o sobreinvestimento de um em 

detrimento do outro, como se fosse possível separar e distinguir claramente o campo do visual 

do campo da palavra, trataremos de sustentar a tese contrária. Como veremos a seguir, as 

imagens que permeiam e que produzem as fantasias, as lembranças e as memórias 

inconscientes, tais como se apresentam nos sonhos, são apenas acessíveis a um interlocutor 

em forma de palavras, dando-nos uma evidência incontestável de que o campo visual e o 

campo verbal estão embrenhados, se afetam mutuamente e são irredutíveis um ao outro.  

 

 

*** 

 

Buscaremos agora tratar de outro texto, Um distúrbio de memória na Acrópole (carta 

a Romain Rolland), escrito em 1936, no qual Freud tem mais uma sensação de arrebatamento 

diante de uma imagem: dessa vez, uma paisagem. De maneira diversa de sua experiência em 

Orvieto – em que o enigma consistia no esquecimento do nome do pintor, negligenciando os 

conteúdos plásticos tão importantes dos quadros vistos –, o texto agora analisado nos leva a 

considerar que o arrebatamento provocado por essa paisagem foi o que o levou a escrever, e a 

endereçar sua escrita a um interlocutor. Em sua troca epistolar com o renomado escritor 

francês por conta de seu aniversário, Freud escreve num vai e vem, marcando três 

temporalidades distintas: o presente, o passado remoto e o próprio distúrbio de memória 

diante da Acrópole: a vivência de um fenômeno ocorrido em 1904, ainda incompreendido, e 

que nos últimos anos de sua vida voltou a ser lembrado por ele.  

Como era seu costume naquela época, Freud tirava férias com seu irmão mais novo e, 

naquele ano, pretendiam passar algum tempo na ilha de Corfu, na Grécia. No caminho, eles 

param em Trieste, no norte da Itália, e lá visitam um amigo de seu irmão que, sabendo da 

ideia dos dois, desaconselhou-os vivamente, sugerindo como destino a cidade de Atenas. Os 

dois irmãos, deixando a casa do triestino, ficam de péssimo humor e enxergam apenas 

dificuldades para concretizarem a sugestão do amigo. Durante algumas horas vagam pela 

cidade até a abertura do guichê da companhia de navegação e, curiosamente, sem hesitação, 
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compram imediatamente os bilhetes para Atenas. No dia seguinte, após a chegada à Acrópole, 

lançando o olhar sobre a paisagem ao redor, Freud tem o seguinte pensamento: “Então tudo 

isso existiu realmente, tal como nós aprendemos na escola?!” (FREUD, 2010, p. 439). Em 

seguida afirma:  

 

Colocado de forma mais precisa, a pessoa que fez o comentário separava-se, 
de maneira bem mais aguda do que geralmente se notava, de uma outra que 
percebia esse comentário, e ambas estavam assombradas, ainda que não pela 
mesma coisa [...]. Uma comportava-se como se fosse obrigada, sob o 
impacto de uma observação indubitável, a crer em algo em cuja realidade até 
então lhe parecera incerta. [...] Mas a outra pessoa estava justificadamente 
surpresa, pois não sabia que a existência real de Atenas, da Acrópole e 
daquela paisagem era objeto de dúvida. Esperava isso sim uma manifestação 
de enlevo e admiração (2010, p. 439). 

	
Essa manifestação de incredulidade, de dúvida, e a divisão verificada pelo próprio 

Freud, em que uma parte de si se espanta com o que vê e a outra se surpreende com tal 

espanto, é nomeada por ele como um “estranhamento”, que, neste caso, o acompanhou por 

mais de três décadas. Na carta, ele busca estabelecer sua interpretação a respeito dessa 

experiência de vacilação na própria percepção dos sentidos, um “elemento de dúvida na 

realidade” (FREUD, 2010, p. 444). Freud nota que o distúrbio de memória vivido naquela 

situação, aos 48 anos, dizia respeito a uma deformação em seu pensamento, de quando ele 

estivera no colegial, e ao fato de não ter acreditado na existência daquele lugar. Ao longo de 

sua explanação, contudo, ele reconhece o real motivo de sua incredulidade: o que estaria em 

jogo na Acrópole era sua incredulidade com relação àquilo que os seus olhos viam. “Não me 

lembrei simplesmente de que na juventude duvidara de algum dia chegar a ver a Acrópole; 

afirmei, isto sim, que naquele tempo não acreditara em absoluto na realidade da Acrópole 

[itálico nosso]” (FREUD, 2010, p. 444).  

O autor afirma retomar39 duas características gerais dos fenômenos de estranhamento. 

A primeira consiste em uma finalidade de defesa do Eu, que busca manter algo longe de si, 

que nega e rechaça as sensações e os pensamentos penosos ou insuportáveis provenientes 

tanto do meio interno quanto do externo – tais mecanismos podem ganhar expressão máxima 

em casos de despersonalização, por exemplo. A outra característica aponta para a dependência 

																																																								
39 Não está indicado em lugar algum, nem em seu texto e tampouco nas notas do tradutor, mas entendemos que 
ele está se referindo ao seu ensaio escrito em 1919, onde formaliza suas concepções a respeito do infamiliar. A 
experiência de estranhamento e de espanto provocado pela Acrópole e diversas outras experiências cotejadas no 
texto de 1919 têm base comum.  
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do Eu em relação ao passado, para o tesouro de lembranças, vivências difíceis do Eu muitas 

vezes reprimidas, e que não são admitidas pelo sujeito sem objeção.  

A deformação da lembrança ocorrida na Acrópole parece sugerir que Freud tenha se 

aproximado de algo que não poderia ser reconhecido e assimilado diante de si. Não acreditar 

nos próprios olhos, “o que eu vejo não é real”, indica a sua própria descrença de algum dia ir 

tão longe em sua vida. O desejo e o prazer de viajar que ele sempre teve correspondiam à 

insatisfação com as condições financeiras de sua família, principalmente à crítica que ele 

dirigia, quando criança, ao pai. O estranhamento sentido por ele derivaria, portanto, no seu 

entendimento, de um impulso de piedade em relação ao pai, que era comerciante, não teve 

formação ginasial e nem saberia da importância da Acrópole. Em sua interpretação expressa 

nessa carta, escrita quando ele tinha quase 80 anos de idade, ao mesmo tempo que reconhece 

ter superado seu pai, Freud identifica-se com ele, já que também estava imerso em sua velhice 

e se via impedido de viajar.  

A respeito dessa vacilação ocorrida diante da Acrópole, o autor trata, em sua carta, “de 

uma imagem, a da Acrópole, e essa imagem é testemunha de uma questão de efetividade 

(incredulidade/convicção): isto é efetivo?” (RIVERA, 2001, p. 30). Apoiada na interpretação 

do psicanalista francês Guy Rosolato, a autora nos diz que  

 
trata-se na recordação sobre a Acrópole de uma visão proibida da intimidade 
do corpo materno [...]. Rosolato sublinha que o que Freud viu sobre a 
Acrópole foi sobretudo o Parthenon em ruínas, a ausência de templo. O 
Parthenon, edifício que continha a deusa virgem, Atenas invencível, com a 
cabeça de medusa sobre o peito. Freud contemplou, na Acrópole, ‘o que não 
pode se ver’, lança Rosolato – (e completa: ‘não é isto o próprio da 
contemplação?’). (RIVERA, 2001, p. 30) 

	
Seja o infinito, o horror, ou qualquer outra coisa que indique as falências da 

capacidade de representação, “o que não pode se ver”, tangenciam aquilo que se configura 

como da ordem da contemplação. Em outras palavras, mais do que o derivado do belo ou de 

alguma satisfação pulsional, essa imagem provocou em Freud uma sensação de desorientação 

e divisão.  

Um outro exemplo desse tipo de contemplação frente a uma imagem, dessa vez 

pictórica, pode ser observado no texto “A cabeça da Medusa”, de 1922 (e publicado apenas 

em 1940). Diante da obra de Caravaggio40, o psicanalista interpreta a cabeça da criatura 

																																																								
40 Medusa era, segundo a mitologia grega, uma das três górgonas, irmãs monstruosas filhas de dois deuses 
marinhos, Fórcis e Ceto. Ela possuía o poder de petrificar, com o seu olhar, as pessoas que olhavam para ela. 
	



 
 

 

	

74	

repleta de serpentes como a ameaça de castração sentida por qualquer menino diante do sexo 

materno. Em sua explanação, o autor indica o paradoxo do horror inerente a essa imagem, já 

que ali se entrevê justamente a castração. 

 
Se os cabelos da Medusa são muitas vezes retratados nas obras de arte como 
serpentes, estas procedem também do complexo da castração, e, 
curiosamente, por mais terríveis que sejam elas próprias, contribuem de fato 
para mitigar o horror, pois substituem o pênis, cuja falta é a causa do horror. 
(FREUD, 2011, p. 327) 
  

Freud ignorou, na interpretação do seu distúrbio de memória, os aspectos que 

indicavam esse impossível de ver: a relação entre o “não poder ver” e a castração materna. Ao 

olhar o vazio da Acrópole, entretanto, ele percebeu, sim, uma indicação de que a imagem 

vista diante de si o abalou, o que provocou uma experiência de divisão e estranhamento. Não 

teria sido esse abalo diante da Acrópole, o motivo pelo qual trinta anos depois ele ainda se viu 

aturdido? 

Vejamos agora, alguns anos antes dessa carta, as bases sobre as quais ele assenta a sua 

definição de estranhamento.  

 

 

4.2 Um mais além: o infamiliar 

 

 

Em seu texto magistral O infamiliar [Das Unheimliche], escrito em 1919, Freud 

retrata a sensação de estranhamento, bastante paradoxal, diante daquilo que é familiar; o 

sentimento de desconhecer o que parecíamos conhecer há tanto tempo. Muito já se falou a 

respeito das contribuições desse texto para o estudo da estética, das artes em geral e da 

literatura em particular; isso porque, em suas primeiras páginas, o autor anuncia adotar uma 

noção de estética até então inédita, que reside para além da doutrina do belo, estendendo-a às 

“qualidades do nosso sentir” (2019, p. 29). Freud diz que, dentro dessa categoria ampla, a 

estética, aquilo que é negligenciado pela literatura especializada41 é justamente o seu próprio 

																																																																																																																																																																													
Perseu, herói grego, insere em seu escudo um espelho fazendo com que Medusa se veja refletida ali. Ela é 
petrificada por seu próprio olhar e tem, nesse momento, a cabeça cortada por ele.  
41 Não será o foco deste trabalho adentrar na história da estética, incluindo aí as categorias do sublime e do belo, 
temas densos e marcadamente complexos. Optamos, isso sim, por acompanhar Freud naquilo que, justamente, 
ele afirma ter sido negligenciado pela literatura especializada.  
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foco de interesse, a saber: o infamiliar. Na busca de estabelecer uma primeira delimitação de 

unheimlich, ele afirma:  

 
Não há nenhuma dúvida de que ele diz respeito ao aterrorizante, ao que 
suscita angústia e horror, e, de todo modo, estamos seguros de que essa 
palavra nem sempre é utilizada num sentido rigoroso, de tal modo que, em 
geral, coincide com aquilo que angustia [...]. Gostaríamos de saber o que é 
esse núcleo comum, que permite diferenciar, no interior do angustiante, algo 
“infamiliar”. (FREUD, 2019, p. 29) 

	
Ao contrário das meticulosas exposições de estética da época que preferiam se ocupar 

de sentimentos belos e grandiosos, dos sentimentos positivos derivados dos objetos evocados, 

Freud se esforça para estabelecer uma inteligibilidade para aquilo que é repugnante, 

contraditório e penoso; no limite, seu interesse está naquilo que também evoca o disforme.  

Nesse ponto acreditamos ser necessário realizar um pequeno excurso sobre algumas 

das ideias do filósofo inglês Edmund Burke apresentadas naquele que é um dos mais 

influentes livros de estética do século XVIII. Consideramos essa digressão importante porque 

entendemos que foi Burke o responsável por abrir uma trilha fundamental, a qual foi 

ramificada e cimentada por muitos filósofos que vieram depois dele42. O inglês mergulhou no 

caldo sombrio, extraindo dali questões que serão mais bem circunscritas por Freud em seu 

texto de 1919.  

Remetemos o leitor ao tratado Uma investigação filosófica acerca da origem das 

nossas ideias sobre o sublime e do belo (1757). A obra distanciou-se das ideias clássicas 

racionalistas e platônicas sobre a arte, caminhando em direção àquilo que iria se configurar 

como o período do Romantismo, que floresceria até o século seguinte. Para Burke, o que nos 

afeta e nos toca na arte e na natureza diz mais respeito ao que se sugere do que ao que se diz 

explicitamente; ou seja, é o poder da sugestão o elemento estimulador determinante para a 

imaginação. A fantasia e a imaginação, para o autor, imbricam-se de modo orgânico a 

elementos obscuros: quanto menos reconhecemos, sabemos ou vemos, mais a nossa 

capacidade de imaginação é mobilizada e estimulada. Referindo-se a essas noções, Burke 

afirma que:  

 
Uma judiciosa obscuridade em alguns aspectos contribui para o efeito geral 
da imagem [...]. Na arte como na natureza, as imagens escuras, confusas e 
incertas, mais do que aquelas que são claras e determinadas, têm sobre a 

																																																								
42 Kant, sobretudo, Schopenhauer e Schiller são aqueles que contribuíram de maneira expressiva para esse 
debate.  
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fantasia um poder maior de formar as grandes paixões. (BURKE, 2016, p. 
68) 

	
A obscuridade possui uma forte ligação com o não ver e com o não saber, e é 

precisamente o desconhecimento que estimula isso que Burke nomeia como grandes paixões. 

“É nossa ignorância das coisas que faz toda a nossa admiração e, principalmente, excita as 

nossas paixões. Conhecimento e familiaridade fazem que as causas mais marcantes causem 

pouca emoção” (BURKE, 2016, p. 69).  

É nesse mesmo livro que o autor trata dos efeitos do belo afastando-o da categoria do 

sublime43, o qual ele define como uma modalidade geral da experiência estética encontrada 

em lugares múltiplos, e não apenas nas obras de arte. Os aspectos estéticos do sublime são 

vislumbrados em sons, imagens, paisagens e em obras de arte. Para Burke, contudo, 

diferentemente de outros teóricos do mesmo período histórico, o sublime está assimilado a 

algo bastante específico:  

 
Tudo o que de algum modo seja capaz de excitar as ideias de dor e perigo, 
isto é, tudo o que seja de alguma maneira terrível, ou que diga respeito a 
objetos terríveis, ou que opere de alguma forma análoga ao terror, é fonte do 
sublime; ou seja, é capaz de produzir a emoção mais forte que a mente é 
capaz de sentir [itálicos nossos]. (BURKE, 2016, p. 52) 

	
O sublime carrega em si, potencialmente, algum aspecto violento. Conforme 

acabamos de acompanhar nesta citação, o cerne do sublime, tal como assinalado por Burke, é 

a sua ligação de parentesco com a dor, o perigo e o terror. São as formas que carregam as 

variáveis de excesso, que escapam à apreensão e ultrapassam a nossa capacidade de 

nomeação. Diante do sublime estamos todos em confronto com a fragilidade inerente de nossa 

condição humana: a vastidão, a intermitência, a privação, a luz excessiva e a escuridão; o 

grito dos animais; a grandiosidade; as forças da natureza e o vazio infinito são os elementos 

em torno dos quais Burke define a noção do terror e que são abordados em cada capítulo de 

seu tratado. A respeito da noção de dor e sua associação aos estados-limite que o sublime 

produz, temos a seguinte constatação do filósofo: “Aquilo que em geral torna a própria dor, se 

me é permitido dizê-lo, mais dolorosa, é ela funcionar como uma emissária do rei dos 

terrores, isto é, da morte” (BURKE, 2016, p. 52). A certas distâncias e sofrendo algumas 
																																																								
43	A presente pesquisa não tem como objetivo realizar um estudo detalhado sobre o histórico da estética na 
filosofia. Cabe apenas citar que Burke foi quem abriu os caminhos para uma futura tradição da filosofia alemã, 
prioritariamente, que distinguirá cada vez mais a categoria do sublime (associando-a ao sentimento de angústia, 
dor e horror; em suma, dos limites da própria representação) da categoria do belo, que até esse momento estará 
ligado ao terreno do gosto e de elementos apaziguadores e harmônicos.	
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modificações, as sensações de perigo e de dor podem provocar algum prazer; entretanto, se 

perto demais, são inassimiláveis – ou são assimiladas como terroríficas.  

 

* 

Depois dessa breve digressão, retomemos agora o texto O infamiliar. Há um 

compilado bastante expressivo de situações e fenômenos por meio dos quais se nota esse 

sentimento que Freud buscará expor em seu ensaio que também estão remetidos ao universo 

do negativo e do sombrio e que já estavam indicados no tratado de Burke – entretanto, 

também é digno de nota que Freud desenvolve algumas hipóteses inéditas e que são 

imperscrutáveis no texto do filósofo inglês.  

Adentrando esse longo e denso ensaio freudiano, vamos por partes.  

O primeiro aspecto que chama atenção, e que merece ser comentado, diz respeito à 

construção formal do seu texto. Diferente da grande maioria de seus escritos, nos quais o 

leitor sente-se levado pela mão, caminhando pelas minúcias e pelo ordenamento mental 

meticuloso do autor, nesse ensaio Freud parece querer nos direcionar menos à luz da razão. 

Ao contrário, indica alguns zigue-zagues e também forja certas fraturas, zonas opacas, 

hiâncias e obscuridades. Acaba por transmitir ao leitor uma sensação de desorientação 

bastante expressiva, o que nos indica que tanto o conteúdo abordado ali quanto a forma 

narrativa são indissociáveis.  

A sensação de infamiliaridade, acentua o autor, pode-se mostrar em impressões 

sensíveis, vivências e situações, bem como na arte e na literatura, e carrega uma sensação de 

terror remetendo ao velho conhecido, a um núcleo íntimo. Através de sua pesquisa semântica 

dessa palavra alemã, notamos a extrema dificuldade de tradução para outras línguas – e o 

termo na língua alemã é aquele que explicita o paradoxo que Freud buscará discutir aqui. Em 

toda a sua análise, nota-se o caráter ambivalente44 da palavra negada pelo prefixo Un-, que 

coincide com o seu oposto que significa algo familiar. “Em suma, familiar [heimlich] é uma 

palavra cujo significado se desenvolveu segundo uma ambivalência até se fundir, enfim, com 

seu oposto, o infamiliar [unheimlich]. Infamiliar é, de certa forma, um tipo de familar” 

																																																								
44 Antes traduzida como “O Sinistro”, “O Estranho”, “O Inquietante”, “O Estranhofamiliar”, tal ambivalência foi 
forjada, recentemente, pelo neologismo in-familiar. O sufixo heim, ao longo de sua evolução na língua alemã, 
indicava inicialmente uma aproximação com “home” ou “casa”. Ao longo do tempo, tal evolução caminhou em 
direção à ambiguidade do mesmo termo, ou seja, aquilo que se configura como doméstico e familiar passa a ser, 
também, aquilo que diz respeito ao secreto. Na medida em que há o adicional Un, esse prefixo da negação e que 
indica a marca do recalque, há também uma duplicação da ambiguidade. Ver mais em “Freud e o infamiliar”, 
artigo de Gilson Ianinni e Pedro Tavares (2019), a respeito dessa nova tradução. 
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(FREUD, 2019, p. 49). Aquilo que é familiar, “pertencente à casa” (FREUD, 2019, p. 37) se 

transmuta em algo que deveria ter permanecido escondido: o mais íntimo que se torna 

estranho e incômodo45. Freud percebe essa mesma partícula como índice do recalcamento. Ou 

seja: o índice aponta para o retorno do recalcado, remetendo portanto ao inconsciente, àquilo 

que deveria ter permanecido oculto mas que veio à tona, o que deveria ter ficado em meio às 

sombras mas veio à luz.  

Ao longo de sua exposição, são enunciados os diversos motivos evocadores de tal 

infamiliaridade, tais como a onipotência dos pensamentos (o que se fantasia magicamente), o 

encontro com o duplo, a repetição involuntária de situações, a emergência do recalcado, a 

angústia de castração e a nossa relação com a morte, expressão máxima do território do 

inapreensível. O próprio inconsciente, a que se referem tantas dessas questões – exploradas 

pela psicanálise –, acaba por levá-lo a dizer que, para muitas pessoas, a própria psicanálise é 

da ordem do unheimlich.  

O autor faz uma afirmação contundente a respeito da diferença entre o sentimento de 

infamiliar remetido às vivências pessoais e a criação artística. Ao ser forjado e apresentado de 

determinada forma, o sentimento de infamiliaridade na arte se torna muito mais poderoso do 

que quando é vivido. Acrescentaríamos, contudo, que, em condições especiais, a realidade 

mesma parece fundir-se com o terreno do absurdo, tornando-se indiferenciada dele, tal como 

em eventos que escapam à capacidade simbólica: guerras, eventos disruptivos ou mesmo, 

agora, a emergência de uma pandemia viral que afeta toda a humanidade de maneira 

irreversível. Diante dessas situações excepcionais, não é incomum ouvirmos expressões que 

indiquem que a realidade “se parece com a ficção”. Aqui, também, seguimos pensando na 

catástrofe provocada pela usina hidrelétrica de Belo Monte e na transformação do que era 

familiar para aquela comunidade ribeirinha em radical estranheza.  

Em busca de delimitar melhor os contornos do universo da literatura fantástica, o 

crítico literário búlgaro Tzvetan Todorov publica Introdução à literatura fantástica 

[1970]/(2010); um livro que, embora seja passível de críticas na atualidade, fornece uma base 

sólida para circunscrever esse gênero literário bastante heterogêneo.  

Para que o fantástico seja uma categoria compreensível, Todorov enumera três 

condições principais. A primeira é que a narrativa deve suscitar uma hesitação no leitor entre 

																																																								
45 Vem a calhar a nova tradução do Das unheimliche por O incômodo, realizada por Paulo Sérgio Souza para a 
editora Blucher (2021). O tradutor indica, mais fortemente com a palavra “incômodo”, o aspecto espacial 
salientado por Freud no texto original e que não foi incorporado pela maioria dos tradutores de língua 
portuguesa-brasileira.  
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uma explicação natural e uma explicação sobrenatural para os acontecimentos narrados. É 

precisamente nessa hesitação o cerne marcado por esse gênero: no limiar tênue e oscilante 

entre o lógico e o ilógico, o natural e o sobrenatural. A segunda condição é quando a 

hesitação sentida pelo leitor também se verifica por uma personagem, normalmente a 

protagonista; tanto um como o outro experimentam, dessa forma, sensações comuns que 

também oscilam entre o possível e o impossível, dentro da construção narrativa. Por fim, a 

terceira e última condição é uma exigência para o leitor, que adquire, em sua teoria do 

fantástico, um papel central na construção do efeito essencial do gênero. Para que ocorra o 

efeito de hesitação, é crucial que o leitor adote uma determinada atitude em relação à forma 

de leitura e à interpretação do texto. É preciso que o leitor não adote uma interpretação 

alegórica dos eventos narrados (não deve compreendê-los como acontecimentos meramente 

metafóricos ou ilustrativos), assim como deve evitar uma interpretação poética do texto.  

Uma vez quebrada a hesitação central ao seu conceito de fantástico, Todorov propõe a 

existência de duas categorias avizinhadas, a saber: o estranho (l’étrange) e o maravilhoso (le 

merveilleux). Enquanto o “estranho” 46  é caracterizado pela resposta explícita de uma 

personagem (principalmente o medo) diante do inexplicável, o “maravilhoso” não requer uma 

resposta por parte das personagens, ele se caracteriza pela existência exclusiva de fatos 

sobrenaturais. Em suma, é na fronteira tênue entre o estranho e o maravilhoso que reside o 

fantástico.  

O conto fantástico “O homem da areia” (1817) foi escolhido por Freud pois nele se 

nota um procedimento psicológico, habilmente construído pelo autor, E.T.A. Hoffmann, 

causando no leitor uma sensação de profunda infamiliaridade. Antes de adentrar no conteúdo 

do conto, Freud faz uma ressalva afirmando que a sensação evocada ali se aproxima da 

angústia avassaladora das crianças – e de certos adultos – em relação à perda dos olhos, 

personificada na figura do homem da areia. Tal angústia de perder parte tão significativa do 

corpo mostra-se substituta de outra angústia ainda mais avassaladora: a angústia de castração. 

O homem da areia, aquele que arranca os olhos das crianças, é personificado na figura do 

advogado Coppelius, que está sempre retornando em passagens decisivas. Essa demarcação 

de Freud é importante pois contraria aquilo que o próprio autor do conto havia assinalado. 

																																																								
46 Em uma passagem do texto, Todorov resgata o unheimlich freudiano, associando-o ao terreno do terror, assim 
como se articula o gênero do “estranho” proposto por ele. Apesar disso, ele também afirma que não há 
coincidência perfeita entre o termo empregado pelo psicanalista e o dele, “seria uma hipótese a verificar” (2010, 
p. 53).  
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Para Hoffmann, uma das mais importantes fontes do estranho, ali, consiste na humanização da 

boneca Olímpia.  

A história se constrói em torno do estudante Nathanael, que, apesar de sua felicidade 

no presente, não consegue esquecer suas lembranças de infância no que diz respeito à 

misteriosa e terrível morte de seu pai. Nas primeiras páginas da história, o jovem é abordado 

por um senhor que vende aparatos óticos; será justamente esse encontro que fará Nathanael 

retomar (reatualizar) um episódio traumático da sua vida. Quando ainda era criança, sua babá 

contou a terrível história do homem que jogava areia nos olhos das crianças que não queriam 

ir dormir. Uma noite, o pequeno Nathanael vê seu pai acompanhado do advogado Coppelius, 

uma figura amedrontadora, o que o faz associá-lo ao homem da areia. O pai de Nathanael 

realizava secretamente manipulações alquímicas, sempre na companhia do advogado, e, certa 

noite, espiando o que os dois faziam, foi descoberto e ameaçado por Coppelius – tal ameaça 

teve grande similaridade à história contada por sua babá. Um ano depois, o pai morre por 

causa de um acidente e Coppelius desaparece em circunstâncias bastante estranhas. Anos 

depois, já um jovem estudante morando em outra cidade, Nathanael acredita reencontrar o 

homem da areia, dessa vez representado na figura de um italiano chamado Coppola, um 

vendedor de óculos, binóculos e outros instrumentos óticos. Compra dele um telescópio a 

partir do qual espia, na casa em frente, a bela e enigmática Olímpia, filha do professor 

Spalanzani. Olímpia recebe o amor do estudante, contudo ela não é humana, mas um 

autômato cuja engrenagem foi elaborada pelo professor e pelo oculista, que lhe introduziu os 

olhos. O jovem chega aos aposentos da boneca e lá testemunha uma briga entre seus dois 

criadores. Os olhos de Olímpia já não se encontram em seu rosto, foram arrancados por 

Coppola e são jogados no peito do amante.  

Freud segue com a narração rápida desse conto até seu trágico final, que culmina no 

suicídio do protagonista. O sentimento de infamiliar proveniente da história diz respeito à 

figura do homem da areia e ao receio de ter os olhos arrancados ou roubados, como um 

substituto para a angústia de castração. O olho e o olhar remetem, portanto, à castração. A 

preponderância do elemento sexual na determinação dos conflitos de Nathanael é também 

relacionada, em um momento específico do texto, às hipóteses de sua teoria do complexo de 

Édipo.  

Analisando o mesmo texto freudiano, Gilson Iannini e Guilherme Rocha (2019) 

assinalam que, ao retomar o tema desse conto fantástico, Freud abordaria, no limite, “da 

dimensão do irrepresentável – que a estética fantástica performa com a roupagem do 

sobrenatural – aquela que Freud quer tornar objeto de uma ciência particular, a ciência do 
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inconsciente” (p. 181). Os autores reafirmam a tese de que o gênero fantástico é um recurso 

por meio do qual o elemento mágico se introduz na experiência e dele decorre a sensação que 

Freud busca salientar em seu texto. Essa sensação é forjada pelo escritor para esconder e ao 

mesmo tempo revelar os temas do horrível, do abjeto, do imoral e do imponderável. Em 

algum momento específico, esses elementos que sempre estiveram à espreita na narrativa irão 

surgir, serão revelados e reiterados. Fazendo vizinhança com Além do princípio do prazer, 

que marca uma das mais importantes viradas epistemológicas freudianas, O infamiliar 

anunciava os grandes temas que seriam abordados em 1920 de maneira mais detida.  

Conteúdos oriundos da cultura da época e que demonstravam uma grande ferida 

narcísica na civilização, tal como a Primeira Grande Guerra que havia deixado um rastro de 

sangue e destruição, bem como as repetições incessantes nos sintomas de seus pacientes, 

fizeram Freud incluir em sua metapsicologia a questão do negativo e do indeterminado, ou 

seja, aquilo que não se deixa representar diretamente, que desfaz ligações e que resiste a toda 

apreensão formal. Ao perscrutar esses aspectos, o texto de 1919 demarcaria as vicissitudes 

estéticas da pulsão de morte.  

Outra situação vivida por Freud e elencada por ele sob o signo do desamparo, 

constituindo um par com a noção de repetição mortífera, se mostra no “eterno retorno do 

mesmo” experienciado por ele em uma viagem à Itália. Na intenção de se livrar de uma rua 

repleta de prostitutas, se viu voltando ao mesmo lugar, incessantemente. Essa vivência 

provocou nele a sensação de estar submetido a um destino inexorável, a uma força 

demoníaca, fazendo alusão aos sintomas que ele percebia na clínica e que tomariam forma no 

texto de 1920. Freud, todavia, nesse texto, parece fazer um prelúdio condensado dos temas 

que surgiriam no ano seguinte.   

 
No inconsciente anímico, é possível, de fato, reconhecer-se o domínio de 
uma incessante compulsão à repetição das moções pulsionais, a qual, 
provavelmente, depende da mais íntima natureza das pulsões, e que é 
suficientemente forte para se impor ao princípio do prazer, conferindo um 
caráter demoníaco a certos aspectos da vida anímica, algo que ainda se 
expressa claramente nas aspirações da criança e que domina uma parte do 
decurso da psicanálise dos neuróticos. [...] Essa compulsão interna à 
repetição pode ser sentido como infamiliar. (FREUD, 2019, p. 79) 

	
Entremos agora no terreno daquilo que também se associa ao “eterno retorno do 

mesmo”, porém, ligado a uma outra questão, a partir da qual Freud retomará o trabalho 

desenvolvido por Otto Rank, O duplo, publicado em 1914. O duplo estaria ligado “à 

identificação com uma outra pessoa, de modo que esta perde o domínio de seu Eu ou 
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transporta o Eu alheio para o lugar do seu próprio” (FREUD, 2019, p. 69), o que resultaria em 

circunstâncias de “duplicação do Eu, divisão do Eu, confusão do Eu” (2019, p. 69). O duplo, 

bem como o infamiliar que lhe é correlato, parece sublinhar a noção radical de 

descentramento do sujeito nele mesmo, um núcleo não idêntico no interior da identidade, 

fazendo desmoronar a suposição de um todo integrado e harmônico que o reflexo da imagem 

de um espelho poderia suscitar. É ali, portanto, onde busca encontrar seu reflexo e poderia 

parecer idêntico a si mesmo, que o sujeito se estranha e se desencontra constantemente.  

Ao citar o livro de Rank, Freud remonta à origem metapsicológica do duplo: “Na 

origem, o duplo era uma garantia contra o declínio do Eu, um ‘enérgico desmentido do poder 

da morte’ (O. Rank), e, provavelmente, a alma ‘imortal’ foi o primeiro duplo do corpo” 

(FREUD, 2019, p. 69). O autor faz referência aqui ao duplo como tributário de uma defesa 

contra a angústia de castração; não à toa, em A interpretação dos sonhos, por meio das 

imagens oníricas, também se entrevê a castração pelo seu avesso, ou seja, pela duplicação ou 

pela multiplicação de certos símbolos genitais, de maneira similar ao que vimos no quadro da 

Medusa pintado por Caravaggio. Tais imagens, entretanto, surgiram do campo do ilimitado 

amor por si mesmo, o narcisismo primário. Nesses tempos remotos e míticos, cada fragmento 

da realidade é sentido como pertencente ao Eu; já a angústia de castração, como um 

ordenador psicossexual, é tributário do reconhecimento da alteridade. Segundo Iannini e 

Rocha (2019), a respeito do processo da alteridade, o que ocorre é que “originalmente 

assimilado ao próprio, o outro, ao se diferenciar, parece manter com o eu uma inquietante e 

paradoxal relação, na qual a identidade e não identidade devem coexistir num mesmo sujeito” 

(IANNINI; ROCHA, 2019, p. 186). É por isso que o duplo, depois de superado esse momento 

de plenitude narcísica, carrega outras notícias e, de uma suposta segurança quanto à 

continuidade da vida, “ele se torna o infamiliar mensageiro da morte” (FREUD, 2019, p. 71). 

 

*** 

  

Em um de seus textos, “Mundos diferentes, sonhos diferentes” (2006), o artista chinês 

Ai Weiwei escreve sobre o retorno à casa onde nasceu e cresceu, localizada em uma pequena 

vila na Second Ring Road, no centro de Pequim. A vila fica em uma das poucas zonas de 

proteção cultural remanescentes, onde não se notam prédios comerciais vultosos ou qualquer 

sinal de modernização que tomou conta da cidade. Na ocasião da preparação para as 

Olimpíadas de Pequim, a cidade toda sofreu uma intensa e radical transformação. Em um dia 

específico, “a cena que se apresentou diante de mim foi inimaginável. O impensável havia 
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acontecido – eu não pude nem mesmo identificar a porta da frente de minha casa” (WEIWEI, 

2006, p. 109). A alameda toda havia sido coberta com uma camada de tinta que brilhava 

estranhamente. Tal transformação não tomou conta apenas de sua casa, mas de todas da 

vizinhança, a tal ponto de não haver a menor diferença entre elas.  

 

Nossa casa foi reformada no início da década de 1990; tinha tijolos cinza e 
uma porta vermelha. No espaço de uma única noite, nosso lar e todos os 
demais lares de todas as alamedas da área tiveram o mesmo destino: uma 
mão gigantesca havia descido e coberto tudo de concreto, eliminando a um 
só tempo todos os traços de história e de memória. (WEIWEI, 2006, p. 110) 

	
O artista acaba por concluir que sua casa, bem como seu país inteiro, foi branqueado 

tantas vezes que “não podemos nem mesmo reconhecer nosso próprio rosto, ou talvez nós 

simplesmente nunca tivemos um rosto” (WEIWEI, 2006, p. 112). A sensação de completa 

indiscriminação, a perda dos traços singulares que manteriam a memória e a história pessoal e 

coletiva vivas, não poderia ser igualmente tomada como uma das fontes do infamiliar? O 

assombro também se apresenta quando o sujeito é lançado rapidamente a uma experiência de 

profunda indeterminação.  

Utilizando o dispositivo fotográfico e atribuindo a ele uma das formas mais 

privilegiadas de expressão artística, Weiwei afirma que é por meio dele que se enxergam e se 

produzem novas imagens da realidade com suas obscuridades, que carregam a potencialidade 

de se chocar, provocando sentimentos de estranheza.  

 

Uma vez que a fotografia se afastou de sua função original como técnica ou 
meio de documentação, ela é apenas um estado fugaz de existência que foi 
transformado numa realidade possível. É essa transformação que faz dela 
uma espécie de movimento e lhe dá seu significado distinto: ela é apenas um 
tipo de existência. A vida é simplesmente um fato inquestionável, e a 
produção de uma realidade indiferente é outro tipo de verdade que não 
revela nenhuma relação genuína com a realidade. Ambas estão esperando 
algo milagroso – o reexame da realidade. Como intermediário, a fotografia é 
um meio que empurra infinitamente a vida e as ações percebidas na direção 
desse conflito desconhecido [itálicos nossos]. (WEIWEI, 2006, p. 8) 

	
Bastante distante da intenção de apreender a realidade ou mesmo de representá-la, Ai 

Weiwei nos mobiliza a pensar sobre esse conflito desconhecido que, de alguma forma, se 

revela nesse choque entre realidades produzido pelo registro fotográfico. Recortando o tempo-

espaço para construir uma imagem visual, a fotografia pode ser configurada em uma 

complexa operação que fragmenta a ilusória unidade da realidade, manipulando o seu 

material original de maneira a transformá-lo, ainda que sob um signo da semelhança, em 
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outra coisa, necessariamente estranha a ela. A fotografia digital e a vasta manipulação de 

imagens por computador são exemplos dessa variação incessante e infinita.     

É importante destacarmos o lugar especial que a arte e a literatura sempre tiveram na 

obra freudiana, e é por esse motivo que chama atenção o fato de Freud não mencionar o 

campo do cinema e da fotografia, então recentemente fundados. As imagens em movimento 

propostas pelo cinema47 e as imagens fixas da fotografia têm um denominador comum que é o 

de estabelecer uma noção até então inédita a respeito das imagens dos duplos48. Sabemos da 

sincronia impressionante entre o surgimento do cinema, a partir das exposições públicas do 

cinematógrafo dos irmãos Lumière, e as primeiras publicações de Freud e Breuer em Estudos 

sobre a histeria, datadas de 1895. Cinema e a psicanálise possuem essa relação curiosa de 

parentesco; cada um buscando trabalhar, com seus próprios referencias internos, aspectos 

concernentes à encenação, ou seja, aspectos que indicam a relação do sujeito e o 

(des)encontro com a sua própria imagem.  

Sobre o fato de Freud não ter se debruçado sobre essas questões, o filósofo francês 

Roland Barthes em A câmera clara (1980) faz uma provocação nessa mesma direção. Ver a si 

mesmo, sem contar com a imagem de si a partir do reflexo de um espelho, havia se tornado 

um ato recente com os novos aparatos técnicos. Antes, na pintura, os retratos se prestavam 

mais a evidenciar determinada situação financeira e social de famílias com alto poder 

aquisitivo. Barthes propõe aqui uma formulação a respeito da fotografia relacionada 

precisamente à concepção de duplo e ao efeito de “distúrbio” na civilização decorrente dela:  

 
É curioso que não se tenha pensado no distúrbio (de civilização) que esse ato 
novo traz. Eu queria uma História dos Olhares. Pois a fotografia é o advento 
de mim mesmo como outro: uma dissociação astuciosa da consciência da 
identidade. Ainda mais curioso: foi antes da Fotografia que os homens mais 
falaram da visão do duplo [itálicos do autor]. (BARTHES, 2012, p. 20) 

 

																																																								
47 Em especial a do expressionismo alemão, que teve seu auge nos anos 1920 e que contava histórias de figuras 
aterradoras e desterradas, aludindo diretamente aos fenômenos distópicos então ocorridos na Europa. 
48 Lembremos que é em seu livro que Otto Rank, além de discorrer sobre o duplo na literatura, falaria do cinema. 
Ele menciona o filme do roteirista alemão Hans Heinz Ewers, O estudante de Praga (1913), inspirado em 
criações dos escritores Edgar Allan Poe e A. T. E Hoffmann. O filme mudo narra a história do estudante 
Balduin, que, ingênuo e louco de amor pela condessa Margit, assina um acordo com o misterioso Scapinelli no 
qual consente que, em troca de cem mil moedas de ouro, este tenha total liberdade para levar com ele o que 
quiser de seu quarto. A imagem do estudante, inicialmente refletida no espelho, é aquilo que busca Scapinelli. Já 
liberta e ganhando vida própria em suas aparições, a imagem se faz presente, assustando e contrariando Balduin 
– principalmente quando acompanhado da jovem condessa. Decidido a dar fim à sua angústia, o jovem atira em 
sua própria imagem com um revólver. Seu duplo de fato acaba por desaparecer, mas, ao se mirar no espelho e 
tocar em seu próprio peito, nota sua camisa manchada de sangue e morre. 	
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O motivo pelo qual Freud não se propõe a analisar essas questões segue em suspenso. 

De todo modo, consideramos que o conto de Hoffmann chama a sua atenção precisamente por 

resvalar no caráter inerentemente falhado do olhar. A noção de repetição (os duplos ou os 

espectros), articulada à série de palavras associativas, sublinha o campo marcado pelo olhar. 

Para além da clara semelhança semântica dos nomes do vendedor de óculos Coppola e do 

advogado Coppelius, cuja associação, na infância, remeteria ao homem da areia, em uma nota 

de rodapé escrita por Freud, lemos: “Coppella = crisol (as operações químicas, durante as 

quais o pai morre); coppo = cavidade ocular (segundo uma observação da esposa de Rank)” 

(FREUD, 2019, p. 57). Ainda, são nas decisivas passagens que provocam ou reforçam o 

enlouquecimento do protagonista, incluindo seu suicídio, que o olho e o olhar estão marcados 

de um jeito perturbador. Hoffmann direta, e talvez Freud, indiretamente, ao escolher o conto, 

pareciam querer contemplar a questão mesma da perturbação inerente à imagem e seu 

correlato, a desestabilização do olhar associada à rede de significantes.  

Acompanhamos no segundo capítulo desta pesquisa que a ciência ocidental, até o 

século XIX, construiu-se a partir do primado da visão, a qual se associava ao poder, ou seja: 

ver nitidamente, apreender o visto e obter um saber e um sentido unívocos a respeito do 

objeto de estudo se relacionavam intimamente. A passagem para o século XX colocou, 

entretanto, a questão do triunfo do visível em franca crise. O nascimento da psicanálise vem 

acompanhado de um novo discurso que também convoca a arte a se repensar e vice-versa. 

Para citarmos apenas um exemplo da arte moderna, o da pintura, o francês Paul Cézanne 

(1839-1906) foi pioneiro pois teria rompido com a organização espacial tradicional proposta 

pela perspectiva – essa técnica de representação que tridimensionaliza o que se vê em uma 

superfície plana bidimensional, atribuindo ao olho a função de ordenar o espaço visual – 

vigente desde o Renascimento, mostrando que não há ordenação natural do espaço visual. 

Com Freud, é também o Eu que se desestabiliza, se descentraliza e se desorienta a partir da 

força do inconsciente, não sendo nunca mais, a partir daí, senhor de sua própria casa.  

Tanto a arte moderna como a psicanálise, portanto, instauram um novo campo no qual 

se marca a disjunção entre saber consciente, ver e poder. O espelho em que o sujeito se mira 

não devolve um todo ordenado, mas o contrário: a ideia de representação se volta mais a um 

despedaçamento de espelhos, tal como mostra exemplarmente a arte cubista. No campo da 

literatura, Hoffmann foi precursor ao formalizar essas questões.  

A visão tal como mostrada pelo estudante Nathanael no conto parece sublinhar as 

noções sobre o engano e a ilusão. Mais que sustentar o triunfo do visível como uma busca por 

seu sentido total, é através do binóculo, esse aparato técnico que nos aproxima daquilo que 
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vemos, que o protagonista se ilude, frequentemente. Hoffmann indica que aquilo que 

olhamos, em vez de devolver qualquer garantia e harmonia, uma ilusão de apreensão do 

mundo, nos olha de volta e se mostra de maneira inescapável e perturbadora, o que produz no 

protagonista – e no leitor – hiâncias, disjunções e um profundo mal-estar. O unheimlich 

sustentado por Freud como aquilo que os estetas até então teriam negligenciado a partir desse 

conto parece convocar um novo paradigma crítico da visualidade, que vai além de um sentido 

ou de um suposto aprazível. Em seu O que vemos, o que nos olha (1992), Didi-Huberman nos 

faz entrever essa concepção:  

 

[Freud] está situado à parte porque define um lugar paradoxal da estética: é o 
lugar onde o que vemos aponta para além do princípio do prazer; é o lugar 
onde ver é perder, e onde o objeto da perda sem recurso nos olha. (DIDI-
HUBERMAN, 2010, p. 227) 

 

Insistimos neste ponto: a passagem para o século XX foi marcada pelas inovações 

tecnológicas que revolucionaram o campo das percepções sobre o mundo, em especial o ver e 

o ouvir. A percepção das coisas à nossa volta sofreu uma revolução, e o mundo dos duplos, 

antes restrito ao universo fantasmagórico literário, pôde ganhar um lastro diferente a partir 

dos novos procedimentos técnicos óticos – tanto pela duplicação própria das imagens fixas 

como pelas imagens em movimento. Tal duplicação estará longe de ser mera reprodução fiel 

ou replicação da realidade. Pelo contrário, os novos instrumentos óticos alteram a percepção 

visual e também possibilitam a construção de novas imagens da realidade permeadas por 

sombras e obscuridades. Forjam e são produtoras de novas realidades.  

Essa sensação de incerteza, a sensação de que aquilo que está se apresentando não 

poderia ter aparecido, a exposição a algo secreto ou realmente sombrio, ou mesmo uma 

vacilação do próprio corpo, mostra alguns pontos em comum entre as experiências estéticas e 

a experiência psicanalítica. A clínica, na qual o sujeito se percebe repetindo certos padrões 

antes imperceptíveis, inapreensíveis e irreconhecíveis, de certa forma invisíveis, surpreende-

se com seus atos falhos ou com palavras que teimam em seguirem esquecidas, também pode 

se apresentar como pertencente ao território do infamiliar. Os sonhos, principalmente, são 

feitos do mesmo material: o sonhador pode ao mesmo tempo ter alguma indicação, na cena, 

de que se trata de si mesmo e, contrariamente a todas as evidências, não se reconhece no 

próprio espelho. Ele tem e não tem um rosto reconhecível, como diz Ai Wei Wei.  

O mesmo hiato entre o sujeito e sua imagem refletida na qual ele se desencontra 

remete para outra experiência vivida por Freud e indicada em nota de rodapé no texto de 1919 
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e nos dá pistas de que esse mesmo texto abarca noções plurais a respeito do corpo: corpo 

incomodado diante do que vê, corpo que não se localiza no espaço e tampouco no tempo. Em 

uma viagem de trem, subitamente, após uma sacudida mais forte do vagão, ele vê abrir-se a 

porta da cabine onde se encontrava e nota um senhor de mais idade, vestindo um robe e um 

chapéu. Levantando-se para dizer ao senhor que se retirasse, constata que estava diante de sua 

imagem refletida em um espelho. O espelho carrega, então, uma dimensão de tela opaca, que 

sedia uma estranheza escondida ao Eu e que sempre estará, porém, à espreita. Conforme diz 

Rivera: “Olhar é se olhar, fazendo-se presa de um suspense, um instante antes mas já diante 

da terrível, inquietante e estranha percepção. Ou: olhar é se fazer olhar e, fazendo-se olhar, 

fazer-se castrar e não castrar, a um só tempo” (RIVERA, 2002, p. 58-59). 

Se falamos até aqui sobre Freud não ter se dedicado a escrever algumas linhas sobre os 

efeitos na cultura da criação da técnica fotográfica, devemos fazer uma pequena ressalva 

agora. Será somente em uma passagem do capítulo III de O mal-estar na civilização, de 1930, 

bastante desiludido com os descaminhos da cultura européia que ele abordará as aquisições 

culturais conquistadas pelo homem ao longo dos séculos para, justamente, se proteger contra 

o desamparo inerente à condição humana. O uso de ferramentas, a domesticação do fogo, a 

construção de moradias são alguns dos exemplos elencados pelo autor para atribuir ao 

humano a tentativa de proteção contra a violência das forças da natureza. Em seguida, 

enumera as conquistas situadas no campo da ciência e do progresso tecnológico: a construção 

de navios e aviões, que enfrentam as forças da água e do ar; a invenção dos óculos, que 

corrigem os defeitos dos olhos, do telescópio, que aproxima as distâncias antes 

intransponíveis, e do microscópio, que ultrapassa os limites da visibilidade. É aí que ele 

afirma a outra função da câmera fotográfica e do disco, dispositivos técnicos a serviço das 

artes:  

 
Com a câmera fotográfica ele [o homem] criou um instrumento que guarda 
as fugidias impressões visuais, o que o disco de gramofone também faz com 
as igualmente transitórias impressões sonoras; no fundo, os dois são 
materializações da sua faculdade de lembrar, de sua memória. (FREUD, 
2010, p. 51) 

	
Discutindo o mesmo texto, Ernani Chaves (2019) aponta para a intenção latente a 

essas invenções modernas, que visariam reter a passagem do tempo e perpetuar, de alguma 

forma, fragmentos do fugidio, conferindo-lhes algum caráter de eternidade. Buscaríamos reter 

a eternidade precisamente por sabermos de antemão da falência dessa possibilidade. São 

invenções técnicas, portanto, que se destinam a uma tentativa de se perpetuar, conservar e 



 
 

 

	

88	

ampliar a memória, em uma luta incessante contra as poderosas forças peremptórias que 

visam os esquecimentos, os apagamentos e, sobretudo, a força da própria morte.  

 

 

4.3 Entre velar e desvelar: a lembrança encobridora 

	
 

Em Paris não tem fim (2003), livro do catalão Enrique Vila-Matas, o narrador que 

vaga pelas ruas parisienses está em busca de memórias longínquas. Entre andanças e 

pensamentos fortuitos, lembra-se de ter ido a uma conferência de Jorge Luis Borges, o autor 

de O aleph49. O escritor argentino, na ocasião, contou uma fala do pai:  

 

Pensei que podia recordar minha meninice quando pela primeira vez cheguei 
a Buenos Aires, mas agora sei que não posso, porque creio que se recordo 
algo, por exemplo, se hoje recordo algo desta manhã, obtenho uma imagem 
do que vi esta manhã. Porém se esta noite recordo algo desta manhã, o que 
então recordo não é a primeira imagem, mas a primeira imagem da memória. 
Assim é que, cada vez que recordo algo, não estou recordando realmente, e 
sim estou recordando a última vez que recordei, estou recordando uma 
última recordação. Assim é que na realidade não tenho em absoluto 
recordações nem imagens da minha meninice, da minha juventude. 
(BORGES apud VILA-MATAS, 2003, p. 152-153) 

 
Depois de recuperar as palavras de seu pai, Borges se cala, até dizer: “Tento não 

pensar em coisas passadas porque, se o faço, sei que o estou fazendo sobre recordações, não 

sobre as primeiras imagens. E isso me deixa triste. Me entristece pensar que talvez não 

tenhamos recordações verdadeiras de nossa juventude” (BORGES apud VILA-MATAS, 

2003, p. 152-153).  

Como as imagens são acessadas pela nossa memória? O que dizer a respeito de 

lembranças verdadeiras, legítimas, e lembranças falseadas? O que elas podem dizer a nós em 

uma temporalidade cronológica distante de quando foram formadas? O que podem encobrir? 

De que trata essa dimensão inacessível a respeito das primeiras imagens da memória?  

Freud parece ter se dedicado a pensar as inúmeras noções acerca do campo da 

memória. Acreditamos que seja no texto Lembranças encobridoras (1899) que ele torna ainda 

																																																								
49 O protagonista de O aleph é aquele que consegue, dentro de um porão no casarão em Buenos Aires prestes a 
ser demolido, ver uma brecha a partir da qual tem acesso a todas as imagens: aquelas vividas, justapostas, 
concebidas e realizadas pelo homem. Um jorro infinito das imagens do mundo.  
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mais complexas essas questões. O excerto a seguir pertence a uma lembrança infantil sua, mas 

contada como se fosse de um analisando seu.  

 
A cena me parece bem irrelevante e não posso compreender por que se fixou 
em minha memória. Deixe-me descrevê-la para o senhor. Vejo uma pradaria 
retangular, com um declive bastante acentuado, verde e densamente 
plantada; no relvado há um grande número de flores amarelas. No topo da 
campina há uma casa de campo e, frente à sua porta, duas mulheres 
conversam animadamente – uma camponesa com um lenço na cabeça e uma 
babá. Três crianças brincam na grama. Uma delas sou eu mesmo (na idade 
de dois ou três anos); as duas outras são meu primo, um ano mais velho do 
que eu, e sua irmã, que tem quase exatamente a minha idade. Estamos 
colhendo as flores amarelas e cada um de nós segura um ramo de flores já 
colhidas. A garotinha tem o ramo mais bonito e, como que por um acordo 
mútuo, nós – os dois meninos – caímos sobre ela e arrebatamos suas flores. 
Ela sobe correndo a colina, em lágrimas, e a título de consolo a camponesa 
lhe dá um grande pedaço de pão preto. Mal vemos isso, jogamos fora as 
flores, corremos até a casa e pedimos pão também. E de fato o recebemos; a 
camponesa corta as fatias com uma longa faca. Em minha lembrança, o pão 
tem um sabor delicioso – e nesse ponto a cena se interrompe. (FREUD, 
2020, p. 15) 

	
Acompanhamos no capítulo 2 desta pesquisa que, após ter constatado que as 

lembranças evocadas por suas pacientes histéricas não eram cenas factuais, mas produto de 

fantasias psíquicas, Freud se pôs a pensar e a escrever sobre o fenômeno onírico e, em 

paralelo, publicou As lembranças encobridoras, no qual descreve a cena acima, que produz 

uma intensa acuidade visual e que é interpretada como lembrança do passado remoto. Apesar 

de, à primeira vista, tanto a produção onírica quanto as lembranças encobridoras comportarem 

muitos graus de similaridade, Freud nesse texto já oferece muitas pistas da diferença entre um 

e outro: a primeira residiria no fato de que as lembranças encobridoras, as lembranças vindas 

de momentos remotos da infância de cada um, diferente dos sonhos, apresentariam uma cena 

que carrega pouco, ou até mesmo nenhum, valor afetivo.  

Foi Pontalis quem reforçou o contraponto entre as lembranças encobridoras e os 

sonhos, na medida em que aquelas se apresentam em sua qualidade descritiva minuciosa e 

estes invariavelmente trazem algo de estranho e indescritível. “[...] Trata-se de destacar uma 

produção muito específica, uma lembrança que oferece traços muito particulares em relação a 

nossas outras lembranças” (PONTALIS, 1991a, p. 215). O autor diz que tais lembranças 

encobridoras não estão relacionadas a fatos considerados importantes nem carregam consigo 

um forte valor afetivo, como o nascimento de uma irmã ou um irmão, o medo, a vergonha ou 

qualquer outro fato e sensação que poderia justificar sua emergência. Tampouco, essa mesma 
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lembrança seria um vestígio que, se trilhado, poderia ensejar a reconstituição de um conjunto 

de outras lembranças, como é o trabalho de um arqueólogo: 

 
Não, a intenção de Freud é manter o enigma: do passado infantil, aquilo que 
é significativo (bedeutsam) é reprimido; o indiferente (gleichgulrig) é 
conservado, e o é com uma profusão surpreendente de detalhes. Num sonho 
perturbador, pode haver detalhes insólitos que aumentam a perturbação. Na 
lembrança encobridora existem tão somente detalhes ínfimos que ocupam 
toda a cena, uma cena indiferente, nem quente nem fria. Esse é o enigma. 
(PONTALIS, 1991a, p. 215) 

	
Que a lembrança mais viva e cristalina, aparentemente mais certeira, é efeito de nossa 

fantasia psíquica infantil, Freud já nos havia alertado. Contudo, entendemos que a grande 

contribuição deste texto foi apontar que as lembranças encobrem uma outra cena, essa sim 

importante e, muitas vezes, excessiva para o aparelho psíquico, dada a intensidade afetiva 

associada a ela. O que se mostra à memória, então, vem carregado de “indiferença”, em 

contraposição a outra cena, marcadamente afetiva, que permanece às sombras. Podemos notar 

essa suposição, de maneira mais evidente, na seguinte afirmação de Freud:  

 

É necessário perguntar-se antes o que leva precisamente o elemento 
significativo a ser reprimido e o elemento indiferente a ser preservado. Só 
podemos alcançar uma explicação se penetrarmos mais a fundo no 
mecanismo de tais processos; e assim formamos a noção segundo a qual 
duas forças psíquicas participam do surgimento destas lembranças, uma 
delas com o propósito de recordar a importância dessa experiência, enquanto 
a outra – uma resistência – opõe-se a que ela seja destacada. As duas forças 
que atuam em oposição não cancelam uma a outra; não acontece a imposição 
de uma das intenções sobre a outra – com ou sem algum prejuízo – e sim 
uma ação de compromisso, análoga em certo sentido à formação da 
resultante de um paralelogramo de forças. (FREUD, 2020, p. 6) 

	
Para Tania Rivera (2011), a lembrança traz consigo algo de paradoxal, pois, na medida 

em que mostra, também esconde algo e vice-versa. A lembrança vela-desvelando ou desvela-

velando; de toda forma, uma cena esconde outra cena, impedindo que vejamos demais. A 

cena encobridora, segundo a autora, funciona como uma tela que encobre a experiência 

traumática, constitutivamente obscura, mas, ao mesmo tempo que a esconde, faz ver outras 

cenas, através de uma montagem de elementos que deslizam e se deslocam no mapa das 

fantasias de cada um.  

Retomemos os conceitos criados pela autora, aqueles que indicam as imagens-muro e, 

seu avesso, as imagens-furo, categorias que, como salientamos anteriormente, não são 

estanques e podem ser tomadas como indissociáveis uma da outra. Entendemos que as 
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vivências infantis deixam suas marcas, mas não são em si cenas reprodutíveis ou mesmo 

passíveis de serem acessadas tais como vividas algum dia. A recordação, portanto, é uma cena 

da fantasia criada pelo sujeito, uma cena (imagem)-muro que vela outra cena para sempre 

perdida e que a análise buscará construir50.  

 

[Freud] acentua a distância entre vivência e representação. A imagem é 
obstáculo, é véu sobre o trauma, e podemos chamá-la nessa vertente de 
imagem-muro. Mas por entre sua trama, em suas lacunas, encontra-se, in-
visível, um acontecimento terrível – em sua vertente, digamos, de imagem-
furo [itálicos da autora]. (RIVERA, 2013, p. 52) 

	
Na mesma direção, temos também a contribuição do francês Maurice Blanchot, em A 

fala analítica (2007), quando o autor afirma que a força de uma experiência analítica estaria, 

justamente, em dissolver aquilo que aparece primeiro em uma anterioridade indefinida. É 

através do silêncio-escutador do analista que o sujeito pode falar sobre o vivido, pode narrá-

lo.  

 
Todo complexo sempre dissimula um outro, e todo conflito primordial só o 
vivemos como já o tendo sempre vivido, vivido como outro e como vivido 
por um outro, não o vivendo por consequência nunca, mas revivendo-o e não 
podendo vivê-lo, e é precisamente essa defasagem, essa inextricável 
distância, essa reduplicação e desdobramento indefinido que, a cada vez, 
constitui a substância do episódio, sua fatalidade infeliz, como que sua força 
formadora, que o torna inapreensível como fato e fascinante como 
lembrança. E será que jamais ocorreu realmente? (BLANCHOT, 2007, p. 
227) 

	
O autor acaba ele mesmo por responder à sua pergunta, afirmando que pouco importa 

se a lembrança é fruto de acontecimentos vividos ou não. O essencial seria “fazer dessa 

narrativa uma linguagem que se recorda e dessa linguagem a verdade do acontecimento 

inapreensível – inapreensível porque está sempre falhado, uma falta em relação a si próprio” 

(BLANCHOT, 2007, p. 227). 

Em seu texto, Freud estabelece, de maneira notável, um regime imagético que se 

articula e se agencia profundamente às palavras, à narratividade. As lembranças projetadas na 

mente de um serão narradas e transmitidas em palavras para seu interlocutor. As palavras 

escolhidas para contar sobre a lembrança encobridora carregarão e, paradoxalmente, 

desmontarão alguns sentidos e remontarão outros de acordo com uma determinada via 

																																																								
50 Remetemos o leitor para o texto freudiano de 1937, “Construções em análise” (FREUD, 2018). 
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associativa. Trata-se de montagem e desmontagem da fantasia, o tempo todo51. Sobre a 

recordação de Freud trazida no início desta seção, Rivera faz um resumo dos elementos 

visuais e do sentido recalcado que ele conseguiu estabelecer em sua interpretação: 

 
Na recordação de Freud, é o amarelo das flores (deflorar) e o gosto 
maravilhoso do pão (ganha-pão) que permitem que se reengatem as fantasias 
referentes ao amor, à pulsão sexual (com a ideia de “de-florar” a menina, 
arrancar-lhe as flores) e à fome, à pulsão de autoconservação (ao ganha-
pão). [...] O amarelo da flor e o gosto do pão são rébus, são escrita pictórica, 
são imagens-significantes em que se revela e se encobre o recalcado [...] A 
lembrança encobridora é uma espécie de fotografia: ela inscreve de forma 
imagético-narrativa, ou seja, deslocada, recortada, enquadrada, montada, o 
essencial na constituição do sujeito, ao mesmo tempo velando e deixando 
entrever o recalcado [itálicos nossos]. (RIVERA, 2011, p. 49) 

	
Conforme indica a autora: “flores/deflorar e pão/ganha pão, é uma ligação tão íntima 

que [...] a psicanálise refaz repetidamente, produzindo novas associações para uma imagem, e 

logo, mais imagens para novas associações” (RIVERA, 2006, p. 73). Freud, em sua obra 

inaugural da psicanálise, buscou justificar e caracterizar o registro imagético ao afirmar que 

os sonhos, com sua profusão de imagens sensíveis, também possuem essa qualidade de escrita 

bastante particular.  

Se, no início de Lembranças encobridoras, Freud parece querer sustentar diferenças 

marcantes e bem estabelecidas entre as lembranças encobridoras e as lembranças “legítimas”, 

ao final, ele acaba por revelar ao leitor justamente a tese contrária. Invariavelmente, quando 

posta em análise, toda e qualquer lembrança se mostra falseada, “[...] elas são falsas na 

medida em que posicionam uma situação em um local em que ela não aconteceu, fazem a 

fusão ou a troca de pessoas ou revelam ser a combinação de dois acontecimentos que estão 

separados” (FREUD, 2020, p. 20). Toda lembrança sofre o efeito de deslocamento e é produto 

de formações de compromisso: “[...] no lugar da imagem mnésica originariamente justificada 

sobrevém outra imagem mnésica, que troca parcialmente de lugar com a primeira por 

deslocamento” (FREUD, 2020, p. 20).  

Tanto as lembranças encobridoras quanto as supostas “não encobridoras” carregam 

um importante elemento em comum. Na maioria das cenas infantis importantes, o sujeito se 

vê na recordação como criança, como um observador, tal como se estivesse de fora, olhando-

																																																								
51 A tradução do título desse mesmo texto para o inglês é “Screen memories”, uma tela projetiva, tal qual a tela 
de projeção de um cinema.  
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se em um quadro. Já que se vê externamente, a cena vista não poderia ser uma reprodução da 

impressão originalmente vivida. Freud ainda adverte que 

 
Onde quer que uma pessoa apareça dentro de uma lembrança como um 
objeto em meio a outros objetos, essa contraposição entre o Eu da ação e o 
Eu da lembrança pode ser admitida como prova de que a impressão original 
passou por uma revisão. É como se um vestígio da lembrança infantil 
recebesse numa época posterior (na qual ela foi despertada) uma retradução 
em termos plásticos e visuais. Mas uma reprodução da impressão original 
jamais nos chegou à consciência [itálico nosso]. (FREUD, 2020, p. 19) 

	
É isso que o faz sustentar a hipótese de que não conseguimos ter lembranças da 

infância, mas apenas lembranças sobre a infância, uma vez que toda lembrança não emerge 

do passado remoto, mas é tardia e retroativamente formada:  

 

Nossas lembranças infantis não nos mostram os primeiros anos de vida 
como eles aconteceram, e sim como eles surgem em um período posterior, 
no qual as lembranças foram despertadas. Neste período do seu despertar as 
lembranças infantis não apareceram, como se costuma dizer, e sim foram 
formadas, e uma série de motivos muito afastados das intenções da 
fidelidade histórica influenciou a formação e também a seleção das 
lembranças [itálicos do autor]. (FREUD, 2020, p. 20) 

	
Será Pontalis quem irá esmiuçar essas considerações para pôr em relevo a função 

psíquica do visual contida na chamada lembrança encobridora. Freud é categórico ao afirmar 

que do infantil restam traços, e não imagens, tampouco lembranças; esses traços são, em um 

segundo tempo, representados de forma plástica e visual.  

 
Os traços se inscrevem, a lembrança dá forma. Ela representa, numa 
sequência ordenada de imagens, traços pontuais que podem não ter em si 
nenhum conteúdo representativo e que, tendo sido gravados em 
circunstâncias e épocas muito diferentes, são passíveis de se combinar entre 
si, por condensação e deslocamento, segundo leis e segundo uma lógica 
desdenhosas do tempo, da verossimilhança e da vivência. (PONTALIS, 
1991a, p. 217) 

	
O psicanalista francês aponta para um “detalhe” da formulação de Freud, ao dizer que 

o traço mnêmico seria retraduzido em forma plástica e visual – ou seja, traduzido de novo, 

como se já fosse produto de uma tradução – e, em todo e qualquer processo de tradução, há, 

invariavelmente, uma perda. Diz ele que “[...] o visual não é uma simples função de apoio a 

uma representação secundária que venha colocar ao alcance da visão traços invisíveis, 

invisíveis na exata medida em que são suscitados pela perda de vista” (PONTALIS, 1991a, p. 

217). Para Pontalis, a ênfase nos elementos visuais atesta aquilo que o traço mnêmico deixou 
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que se perdesse. E o que se “perde” aqui é precisamente o recalcado. Assim, o retorno do 

recalcado – o amarelo das flores arrancadas, por exemplo – se mostra no excesso de 

visualidade.  

 

*** 

 

Dissemos há pouco que a lembrança encobridora pode se assemelhar a um dos 

aspectos concernentes da fotografia, na medida em que inscreve em uma forma imagético-

narrativa, velando e revelando, aquilo que concerne ao sujeito. Sabemos que, na obra 

freudiana, existe a analogia entre o aparelho psíquico e os instrumentos óticos; A 

interpretação dos sonhos, conforme já foi retomado nesta pesquisa, é um dos textos em que 

Freud se utiliza do aparelho fotográfico, ou mesmo do microscópio, como uma metáfora 

rudimentar para descrever o processo de formação e o modo de configuração de imagens 

dentro das instâncias do aparelho psíquico. Rivera é precisa ao afirmar que a analogia com os 

aparelhos óticos nos serviria para pensar a noção do visual no campo do inconsciente, ou a 

chamada Outra cena.  

 

Se o aparelho psíquico funciona como um microscópio, não se trata de saída 
de uma cena a se registrar, mas da retirada de um elemento discreto do 
campo do olhar, para enquadramento e exame pelas lentes. [...] Se a psique é 
como uma câmera fotográfica, ela enquadra e recorta o campo do real, 
escrevendo com luz (revelando) apenas um pedaço de tudo aquilo que deixa 
às sombras. (RIVERA, 2011, p. 45)  

	
Vale retomar ainda uma vez o célebre A câmara clara [1980]/(2012), em que Barthes 

distingue duas vertentes no campo fotográfico: a primeira é a das fotografias que provocam 

um afeto médio, mobilizam um “meio desejo, um meio querer” (BARTHES, 2012, p. 33), e 

sobre as quais é possível tecer comentários sociológicos, históricos ou classificatórios, pois 

pertencem a um campo já bem delimitado e codificado. Nessa vertente, que ele nomeia como 

studium, é possível compreender as fotografias. A segunda vertente é chamada de punctum e 

diz respeito a algo da imagem fotográfica que corre o risco de “picar”, “furar” o olho do 

observador. “O punctum de uma foto é esse acaso que, nela, me punge (mas também me 

mortifica, me fere)” (2012, p. 33). O punctum nada mais é do que um mero detalhe da 

fotografia, mais ou menos imperceptível, que se configura como um “acaso”, pois o que 

atinge o observador é absolutamente singular por corresponder ao ponto em que a foto toca 

aquele que a vê.  
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Em outra passagem de seu livro, Barthes avança ainda mais no efeito provocado por 

esse tipo de imagem fotográfica. O que justamente anima o olhador é o fato de a imagem se 

mostrar para fora dela. Diz ele: “o punctum é, portanto, um extracampo sutil, como se a 

imagem lançasse o desejo para além daquilo que ela dá a ver” (BARTHES, 2012, p. 58).  

O autor afirma que não apenas a fotografia nunca é, em essência, memória, mas na 

verdade tem a força de bloquear a memória, podendo se tornar uma espécie de 

contralembrança. Para corroborar sua afirmação, ele narra um caso em que amigos contam 

sobre suas lembranças de infância, enquanto ele mesmo não teria nenhuma, já que sua 

memória teria sido esvaziada por velhas fotografias. Mas quem poderia confirmar que suas 

fotografias carregam traços menos legítimos de memória – o que não se confunde com o que 

foi vivido de maneira factual – do que as lembranças de seus amigos?  

É importante por em relevo, justamente, o propósito de Barthes ao escrever esse tão 

fabuloso – e doloroso – ensaio. Ele estava às voltas com o luto interminável causado pela 

morte de sua mãe e tentava buscar nas imagens que restavam dela um caminho urgente para 

reencontrá-la. Esforço esse fracassado, como podemos notar nesta passagem:  

 
E eis que começava a nascer a pergunta essencial: será que eu a reconhecia? 
[...] Eu sempre a reconhecia apenas por pedaços, ou seja, não alcançava seu 
ser e, portanto, toda ela me escapava. Não era ela e, todavia, não era 
nenhuma outra pessoa. Eu a reconhecia diferencialmente, não 
essencialmente. A fotografia me obrigava assim a um trabalho doloroso 
[itálico do autor]. (BARTHES, 2012, p. 63) 

	
Um regime imagético agenciado pelos sonhos que Barthes tem com sua mãe também 

se mostra nessa incapacidade de reencontrá-la e de retê-la. Ao fechar seus olhos, ele sabia e 

não sabia que sonhava com ela, sabia e não sabia que era ela quem ele via sem, no entanto, 

conseguir perscrutar claramente os traços de seu rosto que tanto buscava: “E diante da foto, 

como no sonho, trata-se do mesmo esforço, do mesmo trabalho sisifino: remontar, aplicado, 

para a essência, descer novamente sem tê-la contemplado, e recomeçar” (BARTHES, 2012, p. 

64).  

A respeito desse mesmo livro, Pontalis, em Perder de vista (1991a), afirma que 

Barthes, paradoxalmente, buscava explorar o que se mostra em muitas fotografias e, junto 

delas, através delas, também explorava o invisível que mostram. Por mais que capture alguém 

ou alguma coisa em um instante definido, a fotografia, no fundo, ao ser perscrutada, nunca 

mostra outra coisa a não ser uma ausência. “Quanto mais os indícios parecem seguros – sim, é 

ela mesma, sim é exatamente seu sorriso – mais ele se desespera. [...] Barthes mostra 
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admiravelmente o seguinte: que a imagem não dá a ver” (PONTALIS, 1991a, p. 220). Não 

seria esse imperscrutável e impossível reencontro com a mãe o que levaria Barthes a seguir 

mirando as fotografias, a seguir sonhando com ela de modo incessante?  

Uma necessária consideração a respeito da qualidade da escuta clínica articulada ao 

lugar onde se pode colocar as imagens da memória, como um verdadeiro trabalho do luto, 

vem de uma contribuição de Pontalis:  

 
Para ouvir, para dizer, é preciso, ao mesmo tempo, que a imagem, em sua 
presença obnubilante, se apague e permaneça em sua ausência. O invisível 
não é a negação do visível: está nele, frequenta-o, é seu horizonte e seu 
começo. Quando a perda de vista está na visão, ela deixa de ser um luto 
interminável. (PONTALIS, 1991a, p. 222) 

	
Diferente de Barthes que pensava as fotografias em seu aspecto de contramemória, 

podemos citar o escritor alemão W.G. Sebald (1944-2001) que atribuiu às fotografias uma 

qualidade diferente. Em sua obra literária, o autor buscou circundar a temática da memória de 

personagens da sociedade alemã, sobreviventes do pós-guerra. O autor trabalhava com um 

gênero literário híbrido, onde se nota uma engenhosa construção entre registros fotográficos, 

ficção e narrativa jornalística. Em Os emigrantes – quatro narrativas longas [1992]/(2009), 

as histórias que compõem o livro nos remetem a biografias de personagens exilados, todos 

marcados pela guerra; são pessoas que o narrador nunca chegou a conhecer ou que conheceu 

há muito tempo. Partindo das pegadas soterradas desses personagens – um velho russo, um 

ex-professor, seu tio-avô e um pintor – o narrador ajuda a escavar parte dessas histórias e com 

ele percorremos não só seus deslocamentos geográficos, os motivos que levaram esses 

personagens a migrar, mas vamos descobrindo, sobretudo, a memória ofegante de um povo e 

de uma geração atordoada e avassalada pelos escombros e pelas ruínas.  

Cada história é ilustrada por fotografias enigmáticas, fazendo o livro parecer, por 

vezes, um álbum de famílias destruídas. W. G. Sebald não utiliza as imagens apenas como 

ilustração da narrativa literária, mas as usa propriamente como material narrativo: são muitas 

vezes as fotografias reencontradas pelos personagens que causam sensações de estranhamento 

e funcionam como um disparador para a tessitura de uma memória até então enterrada e 

esquecida. O personagem do pintor judeu alemão Max Ferber, exilado em Manchester, é 

aquele que entrega ao narrador, algum tempo antes de morrer, as memórias que recebeu de 

sua própria mãe, antes de ela ser deportada para um campo de concentração. Após o início de 

seu longo testemunho, ele diz:  
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Lembro, além do mais, que a posição curvada que me vi forçado a assumir 
me troxe à memória, transpondo a dor, uma fotografia que meu pai tirara de 
mim no segundo ano primário, na qual eu aparecia profundamente 
debruçado sobre o escrito. Em Colmar, de todo modo, disse Ferber depois de 
longa pausa em seu relato, comecei a me lembrar, e foi provavelmente o 
despertar da lembrança que me levou a tomar a decisão de seguir, depois de 
oito dias em Colmar, para o lago Genebra, para ali recobrar uma 
reminiscência sepultada havia muito, na qual eu nunca me atrevera a mexer. 
(SEBALD, 2009, p. 173-174)  

  

 É difícil termos informações sobre o narrador ou mesmo notícias sobre suas 

motivações para buscar conhecer a vida desses quatro personagens, contudo, é no conto 

“Ambros Adelwarth”, cuja narrativa se destina à memória de seu tio-avô já falecido, que 

encontramos uma pequena centelha de seu anseio para escavar essa história: um álbum de 

fotografias. 

 
O ensejo para tal mudança de ideia foi um álbum de fotos da minha mãe que 
me caíra nas mãos alguns meses antes, contendo uma série de retratos que 
me eram totalmente desconhecidos de nossos parentes, emigrados durante a 
época de Weimar. Quanto mais eu estudava as fotografias, mais urgente era 
a necessidade que nascia em mim de saber mais sobre a vida das pessoas 
nelas retratadas. (SEBALD, 2009, p. 75) 

 

Foi o encontro fortuito com essas imagens que teria levado o narrador a ir em busca 

dos retalhos da história de seu familiar – que não é outra coisa que buscar conhecer uma parte 

da sua própria história.  

Um pouco antes de sua morte, Sebald, pertencente a essa mesma geração que buscava 

retratar, também emigrou para os Estados Unidos ainda jovem e concedeu uma entrevista 

contando alguns aspectos de sua obra literária, cujo traço mais característico se nota na 

onipresença do tema da memória desse tempo destruído, costurado a partir de um formato de 

gênero híbrido bem particular, até então pouco trabalhado na cena literária contemporânea. 

Ao ser indagado sobre a utilização e a função de fotografias em suas histórias, o autor afirma 

que elas correspondem à construção de sentidos de ordem estética. Sua narrativa literária 

ficcional se constrói a partir desses pedaços imagéticos52 históricos e alheios a ele. Nas 

palavras do autor:  

 

																																																								
52 Sebald, em outra entrevista, conta que ainda menino se deparou com fotografias do Holocausto e que nenhum 
colega seu, tampouco seus professores, souberam contar sobre o que era aquilo que ele via nas imagens.  



 
 

 

	

98	

[M]e dou conta de que construir um formato decente, em prosa, com tudo o 
que encontro de forma casual, é uma preocupação que, de certo modo, não 
tem outra ambição senão recuperar por um breve instante algo da torrente da 
história que cai a toda velocidade. […] Por isso, entre outros motivos, incluo 
fotografias no texto. Porque a fotografia representa uma espécie de 
paradigma de tudo isso. A fotografia está destinada a se perder no fundo de 
uma caixa ou em um vão. É um objeto nômade, com poucas probabilidades 
de sobreviver, e me parece que todos experimentamos essa sensação ao 
encontrar acidentalmente um documento fotográfico de um parente morto ou 
de um desconhecido. Sentimos então uma espécie de atração pelo fato de tê-
lo encontrado depois de algumas décadas. Imediatamente ele volta, cruza o 
umbral e diz: ‘Ei, um momento, eu também existi, por favor, ocupe-se de 
mim por um instante’. São essas coisas, sem valor em si mesmas, que, não 
sei como, me fazem trabalhar. (SEBALD, 2004) 

 

As fotografias, para ele, possuem essa qualidade intrínseca de darem evidência de algo 

que se destina à construção ficcional, à criação. Semelhante ao narrador que busca a história 

do tio-avô a partir de seu tropeço com o álbum de fotos da família, o próprio Sebald também 

encontra, de maneira casual, essas fotografias do passado, tão frágeis e nômades, que voltam à 

vida – e a atração que elas suscitam estimulam a imaginação literária do autor.  

 

*** 

Essa discussão, a atração inerente aos documentos fotográficos que são descritos aqui 

por W. G. Sebald, e a tentativa de inscrevê-las em suas histórias enquanto elementos textuais, 

nos faz retomar o aspecto bem particular do mundo das imagens oníricas: essas imagens 

visuais que pululam sem serem convidadas e, estranhas e enigmáticas que são, solicitam a 

narratividade de quem sonha com elas.  

Na discussão relativa às lembranças encobridoras, acompanhamos o acento dado por 

Pontalis no que se refere à atração entre o recalcado e o visual. Em seu livro A força de 

atração (1991b), o autor reafirma essa mesmo associação, mas ligada aos sonhos. No 

próximo capítulo, acompanharemos que a transformação dos pensamentos oníricos em 

imagens visuais resulta da atração com que a lembrança busca retomar a vida: a lembrança 

exerce uma pressão sobre os pensamentos que estariam “cortados” da consciência. Freud 

coloca ênfase na relação estabelecida entre os sonhos que são nada mais do que sucessivas 

repetições modificadas das marcas do infantil de cada um. Existe um invisível ponto de 

atração que se revela a cada sonho e parece indicar a Freud a verdadeira força criadora 

onírica: a repetição.  

O trabalho do sonho condensa, desloca e fragmenta o material onírico, construindo 

assim novas superfícies. O sonho é um ato psíquico genuíno: mais que uma tela destinada à 
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representação de conteúdos inconscientes passados, trata-se fundamentalmente da vivência da 

recriação de afetos, restos diurnos e um passado infantil que se reatualiza em novas formas 

sensíveis. Nessa temporalidade dialética, onde o passado se revive de maneira modificada, 

também se trata de delinear o futuro. Ou seja, no sonho, ao se recriar o passado, também se 

esboça o porvir. Uma indicação desse entendimento se verifica no último parágrafo do texto 

de 1900:  

 
E o valor do sonho para o conhecimento futuro? Nem se deve pensar nisso, é 
claro. Em seu lugar poderíamos colocar: para o conhecimento do passado. 
Pois o sonho provém do passado em todos os sentidos. É certo que a antiga 
crença de que o sonho nos mostra o futuro também não carece inteiramente 
de conteúdo de verdade. Ao nos mostrar um desejo realizado, o sonho de 
fato nos leva ao futuro; mas esse futuro que o sonhador toma por presente é 
criado pelo desejo indestrutível à imagem daquele passado. (FREUD, 2012, 
p. 648) 

	
A repetição, paradoxalmente, ao reencenar um passado, se apresenta como mola 

propulsora do universo onírico que carrega e enseja a ideia de abertura para o novo e para o 

futuro. Adentremos, então, nesse caldo onírico. A seguir nos deteremos em A interpretação 

dos sonhos, concentrando-nos nos capítulos VI e VII, fundamentais para a nossa órbita 

própria, a saber: as noções sobre a figurabilidade e a construção da primeira tópica, 

retomando o que já pudemos acompanhar a partir das primeiras teorias sobre a memória 

contidas nos textos pré-psicanalíticos: O projeto para uma psicologia científica e a carta 52. 

As formações oníricas darão palco expressivo às marcações do infantil, que se reapresentam 

ali sob múltiplas e infinitas formas. 
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5. As marcas psíquicas do infantil sob novas expressões: os sonhos 

 
Não importa quão frágil seja, a lembrança é este pensamento 
de imagem que conserva os traços de uma forma desaparecida, 
podendo, então, desenhá-la sob uma nova forma. (Pierre 
Fédida, O sítio do estrangeiro)  

 

Neste capítulo, seguiremos com as já anunciadas noções a respeito das imagens 

visuais em articulação com as marcações psíquicas tais como propostas por Freud e que 

ganham contornos bastante especiais a partir de 1900. É em A interpretação dos sonhos que 

se nota a indissociabilidade entre os elementos visuais e verbais: os dois compõem o universo 

onírico de tal forma que não é possível distinguir um do outro. Aqui nos deteremos na noção 

de rébus, utilizada por Freud como uma metáfora para definir os conteúdos oníricos. O rébus 

nada mais é do que uma escrita pictórica que traduz os pensamentos oníricos e que justamente 

leva em conta este duplo regime: visual e verbal. Para interpretar seu sentido, é necessário 

considerar não a imagem que evoca, mas o texto que ele mostra, articulada à rede associativa 

oferecida pelo sonhador. O modelo tradutivo é também foco de interesse neste capítulo, ou 

seja, nos perguntaremos sobre as dinâmicas de tradução – e suas impossibilidades – que 

ocorrem entre processo primário e secundário, entre o mundo das imagens sonhadas e o 

mundo dos textos, para a transformação do sonho em narrativa.   

Há sempre algo que resta e que escapa a toda inspeção. Abrindo esse caminho, 

também nos centraremos na diferença entre figurabilidade, um dos mecanismos prioritários 

para a formação das imagens visuais no onírico, e representação, termos que, por vezes, são 

tomados como sinônimo um do outro. Essa discussão é importante para delimitarmos um 

pouco melhor a potência da figurabilidade em seu sentido de desvio e rasgadura, tal como 

pensada pelo pensador francês Georges Didi-Huberman. 

 

* 

 

Sobre as formulações de Freud a respeito do pensamento visual, vamos destacar a que 

se encontra em seu artigo O inconsciente (2010), de 1915. Apesar de se debruçar, nesse texto, 

sobre o fenômeno patogênico encontrado em sujeitos esquizofrênicos, Freud faz uma 

digressão para diferenciar uma ideia inconsciente de uma pré-consciente – um pensamento. 

Aquela se produz em algum material que permanece desconhecido (representação-coisa), é 
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regida pelo princípio do prazer, enquanto nesta se acrescenta a ligação às representações 

verbais.  

Já constatamos, no Projeto para uma psicologia científica, essa mesma afirmação, ou 

seja, que um conteúdo se tornaria pré-consciente na medida em que o material inconsciente 

estivesse ligado às representações verbais correspondentes. Tal passagem, lembremos, só 

poderia ser realizada caso não oferecesse resistências à instância consciente. Em 1915, Freud 

afirma:  

 
A representação consciente abrange a representação da coisa mais a da 
palavra correspondente, e a inconsciente é apenas a representação da coisa. 
O sistema Ics contém os investimentos de coisas dos objetos, os primeiros 
investimentos objetais propriamente ditos; o sistema Pcs surge quando essa 
representação da coisa é sobreinvestida mediante a ligação com as 
representações verbais que lhe correspondem. São esses sobreinvestimentos 
que levam a uma mais alta organização psíquica e tornam possível a 
substituição do processo primário pelo processo secundário dominante no 
Pcs. (FREUD, 2010, p. 146-147) 

	
No segundo capítulo de O Eu e o Id (2011), de 1923, o autor retomou essa ideia 

afirmando que as representações verbais são resíduos de memória; foram uma vez percepções 

e, como todos os resíduos mnemônicos, podem voltar a ser conscientes. Apesar de se 

debruçar sobre a importância dos resíduos verbais para a função da memória, Freud diz não 

ser possível minimizar a importância dos resíduos mnêmicos óticos – representações-coisa – 

nesse processo, ou mesmo negar que em muitas pessoas o “retorno aos resíduos visuais” é 

determinante para que os processos de pensamento se tornem conscientes. Uma manifestação 

privilegiada desse pensamento visual reside, justamente, nas formações oníricas: 

 
O estudo dos sonhos e das fantasias pré-conscientes pode nos dar uma ideia 
da natureza específica deste pensamento visual. Vemos que nele, em geral, 
apenas o material concreto do pensamento se torna consciente, mas não pode 
ser dada expressão visual às relações que caracterizam particularmente o 
pensamento. Pensar em imagens é, portanto, uma forma bastante incompleta 
de tornar-se consciente. De algum modo, também se acha mais próximo dos 
processos inconscientes do que pensar em palavras, e é sem dúvida mais 
antigo, ontogenética e filogeneticamente. (FREUD, 2011, p. 25-26) 

	
Esse caráter incompleto do pensamento por imagens é o que o leva a afirmar, em 

seguida, que a condição para que algo se torne consciente passaria, necessariamente, por um 

processo de análise, ou seja, pela produção de palavras que se ligam às representações-coisa.  

É na condição de restos mnêmicos óticos – resíduos de memória de coisas vistas – que 

as imagens visuais são consideradas por Freud nesse texto. O autor também afirma que o 
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pensamento visual parece predominar em algumas pessoas. Ele não se aprofunda nessa 

consideração, mas isso não deixa de causar ressonâncias no leitor. A visualidade, cuja 

predominância no sonho já havia sido tão enfatizada, não exclui outras modalidades ou 

situações que podem estar mais ou menos presentes na escuta de analistas: seja por suas 

características pessoais, seja pelas peculiaridades de cada análise. É célebre a frase de Freud 

ao propor ao paciente que fale livremente o que vier à cabeça, da mesma forma que um 

passageiro (espectador), sentado à janela de um trem, conta para outra pessoa as diferentes 

paisagens (cenas) que vê53. Tampouco esqueçamos a aproximação que ele faz entre o 

pensamento por imagens e o inconsciente. O que parece claro é que o pensamento visual é 

importante para compreender a complexa passagem do processo primário ao secundário, do 

funcionamento por associações sensoriais ao pensamento verbal, que se tornam possíveis na 

análise – a isso se deve a recomendação de Freud de não negligenciarmos a função do retorno 

aos restos visuais. Mas como se efetuaria esse retorno aos restos visuais nas formações 

oníricas?  

Bem diferente de um de seus mestres – o médico visual, como era conhecido Charcot 

–, Freud instaura uma nova modalidade de visibilidade encontrada na elaboração onírica, em 

que predominam o regime simbólico e o espaço psíquico, com suas leis espaço-temporais 

irrevogáveis. Luciano Bregalanti e Paulo Endo (2019) afirmam que o método psicanalítico 

teve como base a interpretação dos sonhos como via privilegiada de acesso ao inconsciente, 

mas não apenas isso: o modo de funcionamento onírico se prestou ao modelo de “produção, 

dinamização e revelação da realidade psíquica posta em imagens” (BREGALANTI; ENDO, 

2019, p. 76). Segundo os autores, a prática analítica está fundamentada no modelo freudiano 

determinado pelo sonhar: 

 
Os elementos que elege para o funcionamento do dispositivo analítico 
apoiam-se explicitamente no modelo onírico, calcados no afastamento de 
estímulos externos e no reinvestimento regressivo de representações ligadas 
às experiências de satisfação, aqueles que são os pressupostos do 
funcionamento da realidade psíquica encontrados no sonho. 
(BREGALANTI; ENDO, 2019, p.76) 

	
Pontalis também dá grande ênfase aos fenômenos oníricos ao apontar que a revolução 

metapsicológica centra-se, sobretudo, em uma revolução de ordem pictural:  

																																																								
53 Lembremos que, no mesmo ano em que Freud e Breuer publicavam seu Estudos sobre a histeria, os irmãos 
Lumière cobravam os primeiros ingressos daqueles que queriam ver os filmes projetados na grande tela do 
cinema.  
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Não se trata de fazer fenômenos entrarem à força na estreiteza de um quadro, 
mas, inversamente, de criar o (en)quadro para que o objeto psicanalítico se 
constitua. E já que estamos falando de quadro, digamos que, se se pode falar 
de revolução psicanalítica, é primeiro no sentido de uma revolução pictural. 
(PONTALIS, 2005, p. 213) 

	
Com A interpretação dos sonhos, obra publicada em 1899, mas trazendo a data de 

1900, Freud afirma querer marcar o século que se iniciava. O autor apresenta a tese de que os 

sonhos são uma realização alucinatória de desejo do sujeito passível de interpretação, ou seja, 

trazem um sentido desvendável. O conteúdo do sonho, muitas vezes de caráter enigmático, é 

fruto da operação da censura psíquica, que distorce e disfarça o desejo. As interpretações de 

seu conteúdo refazem os caminhos que ele realiza para se projetar na mente do sonhador: 

elucidam os disfarces e trazem à tona as ligações entre o que se mostra como absurdo ou 

alheio ao sonhador e sua vida psíquica, fazendo com que seja possível construir, 

diferentemente de uma lógica racional, uma lógica própria.  

O método freudiano consiste em instigar o sujeito a falar livremente sobre seus 

sonhos; as associações acabam se mostrando pouco livres, sendo possível entrever uma 

engrenagem, bastante singular a cada sonhador, que as interpretações buscarão reconstruir. 

Isso não significa que, para cada sonho, haja apenas um sentido possível. Ao contrário, Freud 

dizia que era aconselhável retomar o sonho a partir de novos pontos, fazendo caminhos 

diferentes ou até mesmo contrários dos já estabelecidos. Dessa forma, novos sentidos podem 

ser construídos a partir de um mesmo elemento onírico, fazendo com que sua interpretação 

seja infindável.  

Na primeira parte do capítulo VI de A interpretação dos sonhos, Freud introduz a 

noção de figurabilidade (darstellung), uma das quatro condições da formação dos sonhos – as 

outras ganham subcapítulos específicos e são: deslocamento, condensação e formação 

secundária. A transformação dos pensamentos oníricos em imagens sensoriais, sobretudo 

visuais, é o que caracteriza a figurabilidade. Essa transformação é uma deformação, já que a 

censura é a responsável por evitar que o desejo inconsciente seja reconhecido pelo sonhador; 

a censura vem da exigência imperiosa de tornar o pensamento figurável e, também, 

condensado e deslocado. Freud apresenta um novo método de leitura da “solução do sonho” 

que consiste em colocar a atenção no conteúdo onírico latente – nos pensamentos oníricos –, 

compreendendo os processos que levam esse conteúdo latente a se produzir em conteúdo 

onírico manifesto: o relato do sonho.  
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Ele é categórico ao afirmar que são duas línguas diferentes que estariam em jogo na 

vida onírica: o conteúdo onírico seria uma tradução do original, o pensamento latente. Já 

afirmamos nesta pesquisa que o conteúdo onírico se assemelha ao rébus, um enigma figurado, 

uma pictografia, cujos signos podem ser traduzidos um a um na linguagem dos pensamentos 

oníricos. Alerta ele que seria um engano caso “[...] quiséssemos ler esses signos segundo seu 

valor imagético em vez de fazê-lo de acordo com sua relação sígnica” (FREUD, 2012, p. 

299). Com essa consideração, indica que as figuras apresentadas pelos sonhos devem ser lidas 

como um texto enigmático, tal qual um hieróglifo54. Essa charada é uma imagem que traz um 

elemento paradoxal: a mensagem que ela convoca só poderá ser decifrada caso o sonhador 

não se aprisione na imagem que ele vê ali. A leitura do rébus deve verificar-se no esforço de:  

 
Substituir cada imagem por uma sílaba ou uma palavra que, por meio de 
uma relação qualquer, possa ser figurada pela imagem. As palavras assim 
combinadas não carecem mais de sentido, mas podem resultar na mais bela e 
mais profunda das sentenças poéticas. O sonho é um enigma figurado desse 
tipo, e nossos precursores no campo da interpretação dos sonhos cometeram 
o erro de julgar o rébus como uma composição gráfica. Como tal, lhes 
pareceu absurdo e sem importância. (FREUD, 2012, p. 300) 

	
O autor, com sua metáfora do rébus, estava frisando uma diferença entre as imagens 

construídas pelos sonhos daquelas vistas em quadros ou, até, em desenhos figurativos. Não se 

trata de representação, pelo contrário: com essa especificidade, Freud aponta para o fato de 

que qualquer formação onírica é resultado de uma deformação (entstellung), submetida a um 

jogo de rupturas lógicas que atinge com frequência o “espetáculo” do sonho. Com A 

interpretação dos sonhos, Freud aprofunda, embaralha e articula ainda mais a relação entre 

aquilo que se mostra e sua relação com a palavra. Ele já havia eclipsado o entendimento sobre 

as imagens visuais, sobretudo quanto às lembranças encobridoras, admitindo-as como não-

realistas e não correspondentes aos habituais objetos da percepção visível ou mesmo da 

experiência factual do sujeito.  

Há, porém, ainda, outro aspecto importante para nós, a respeito da analogia com os 

hieróglifos da Antiguidade. Para além de demarcar a diferença e a especificidade das imagens 

visuais inerentes ao onírico que devem ser lidas como um texto, Freud também ressalta a 

condição especial dos sonhos, que estão remetidas a um tempo paralisado, uma memória 

estranha, um resto petrificado de um tempo inacessível e inelegível até então. Esse tempo que 
																																																								
54 No hieróglifo, a imagem desenhada e a palavra são uma só coisa. Em grego antigo, hieros significa “sagrado” 
e glyphein diz respeito à “gravar”. Trata-se portanto de uma “escrita sagrada”. Leva esse nome o sistema de 
escrita usada no Egito antigo.  
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resta e que se mostra nos sonhos é, em muitos casos, impossível de ser acessado, lido e 

interpretado de antemão.  

Acompanhamos uma consideração de Jean-Bertrand Pontalis [1977]/(2005) segundo a 

qual Freud, ao pesquisar sobre o onírico, privilegiou os mecanismos de condensação, 

deslocamento e elaboração secundária, deixando a figurabilidade em um lugar marginal. 

Pontalis é um psicanalista cuja atenção se voltou ao estudo dos sonhos em geral e ao 

mecanismo da figurabilidade em particular e, para ele, o próprio título em alemão da obra Die 

Traumdeutung une o sonho e a interpretação de maneira indissolúvel. Ao fazer isso, Freud 

restringiria o sonho aos seus sentidos, desconsiderando-o, ou, considerando-o menos, 

enquanto experiência do sonhar. A experiência do sonhar, para Pontalis, seria a experiência 

subjetiva do sonhador sonhando, experiência intersubjetiva na análise, na qual o sonho é 

produzido e trazido para o analista. Diz ele: “Com Freud, quando o sonho emigra como que 

definitivamente para a interpretação, e da colocação em imagens vê-se convertido numa 

colocação em palavras, talvez algo se perca: toda conquista se paga com um exílio, e a posse, 

com uma perda [itálicos do autor].” (PONTALIS, 2005, p. 33-34).  

Para o autor, Freud está mais interessado em analisar a composição dos sonhos, ou 

seja, a maneira como são fabricados, a sua engrenagem própria, e menos em pesquisar as 

condições de sua criação. Negligenciaria, portanto, o poder criador que eles revelariam e, 

principalmente, a questão transferencial em jogo na análise para a formação de sonhos.  

Ainda seguindo com as considerações do psicanalista francês, tanto Freud como 

muitos dos psicanalistas que vieram depois dele se interessaram menos pelo “objeto-sonho”, 

esse espaço tão particular onde se concentram satisfações narcísicas e estéticas, e mais pelo 

“texto-sonho”, pela capacidade de leitura e decifração, pela sua polissemia inerente. “O que 

lhe interessa é o trabalho do sonho. O trabalho do sonho, ou seja, a série de transformações 

que se dão a partir dos desencadeantes – moções pulsionais e restos diurnos – até o produto 

final: o relato do sonho, o sonho registrado, colocado em palavras” (PONTALIS, 2005, p. 37).  

Tais apontamentos realizados por Pontalis são oriundos de sua experiência clínica. 

Não foram poucas vezes que seus pacientes lhe trouxeram inúmeros relatos de sonhos 

tratando-os como textos escritos, buscando exclusivamente seus sentidos. Ao fazerem isso, de 

certa forma, estavam buscando se defender de suas próprias produções, buscando apreender 

sentido integral àquilo que parece sempre escapar. Peritos em interpretação de textos, esses 

pacientes se mantinham à distância daquilo que o psicanalista nomeou de “espaço do sonho” 

ou de “experiência do sonho”, que é aquilo que se refere a um espaço visual, vivido e 

encarnado, alucinado, um espaço do qual o relato do sonho se manteria distante, 
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necessariamente. No sonho não nos relacionamos apenas com os desejos transformados, mas 

nos deparamos com uma capacidade de pensamento que não sabe que pensa.  

 
Como eu já disse tantas vezes, o sonho é um pensamento que não sabe que 
pensa, mas esse pensamento, esse modo de pensar, esse regime de 
pensamento encontra-se mais próximo do que chamamos processo primário. 
Esse regime de pensamento se distancia do pensamento mais ou menos 
lógico, mais ou menos narrativo, no qual se encerra o relato do sonho. Existe 
uma capacidade de sonhar que não está longe da capacidade de amar, assim 
como da capacidade de criar, de inventar e que é mais importante, que não se 
resume ao relato do sonho (PONTALIS, 2009). 

	

Todas essas questões aqui abordadas de maneira introdutória são decisivas para 

Pontalis afirmar que ainda não se falou o suficiente sobre o “primado do visível no sonho: o 

sonho é o que torna visível, dá seu lugar de visível ao déjà-vu” (PONTALIS, 2005, p. 41). 

Como se definem as categorias visível, invisível e visual contidas na vida onírica? E a 

respeito das ligações e das deformações tributárias do mecanismo da figurabilidade? Vamos 

agora, então, abrir espaço e entrar nesse universo tão próprio e caudaloso que envolve essas 

questões.  

 

 

5.1 Figurabilidade: um conceito revisitado  

 

 

Foram muitos os autores que se debruçaram sobre as noções de figurabilidade, as 

quais ainda ganham entendimentos pouco conciliatórios, dada a complexidade do tema e dos 

múltiplos vértices a partir dos quais esse mecanismo pode ser observado. No Vocabulário de 

psicanálise, de Jean Laplanche e Jean-Bertrand Pontalis, encontramos uma primeira definição 

acerca do conceito de figurabilidade, apresentado como “[consideração da] 

representabilidade”. Lemos: “exigência a que estão submetidos os pensamentos do sonho; 

eles sofrem uma seleção e uma transformação que os tornam aptos a serem representados em 

imagens, sobretudo visuais” (LAPLANCHE & PONTALIS, 2004, p. 189). Salientamos essa 

primeira explicação na qual tanto a figurabilidade como a representação são tomadas como 

sinônimos. Nosso objetivo aqui, contudo, é tentar definir um pouco melhor os contornos de 

cada um desses conceitos, com a ajuda do psicanalista e tradutor brasileiro, Luiz Hanns. 

O mecanismo da figurabilidade desenvolvido por Freud sofreu alguns equívocos ao 

ser traduzido para a língua portuguesa. De acordo com Luiz Hanns (1996), a palavra 
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darstellbarkeit é um termo em alemão que deriva seus significados tanto do verbo darstellen 

quanto do substantivo darstellung, sendo frequentemente traduzido para o português tanto 

como “figurabilidade” como “representabilidade”. Para Hanns, isso traz uma dificuldade de 

compreensão, já que, por mais que os dois conceitos possam confundir-se e serem, por vezes, 

tomados como sinônimos, ambos têm significados bastante diferentes: 

 
Darstellbarkeit designa algo que poderia ser transformado em “capacidade 
de se exprimir em imagens” [...]. A darstellbarkeit de conteúdos ou 
pensamentos de sonhos refere-se às condições objetivas ou às possibilidades 
de um conteúdo ser colocado em linguagem e mostrado – algo como uma 
“configurabilidade”. (HANNS, 1996, p. 381) 

	
O verbo darstellen indica um duplo movimento: “dar uma forma captável” e 

“mostrar” (HANNS, 1996, p. 380), ou seja, constituir, capturar o instante daquilo que ainda se 

encontra em um estado inapreensível e lhe dar uma forma. 

O termo vorstellung, frequentemente traduzido como “ideia” ou “representação”, 

apesar de também ser uma atividade que aponta para a imaginação e a fantasia, denota 

reproduzir uma imagem; já o termo darstellen aponta para a constituição ou produção de uma 

imagem.  

Hanns (1996) explica que, 

 
na medida em que darstellen é a constituição originária e inicial da imagem 
e vorstellen pressupõe a evocação da ideia a partir de imagens já constituídas 
e disponíveis, poder-se-ia pensar que darstellen precede vorstellen, ou seja, 
que primeiro o sujeito terá que constituir (tornar a ideia visualizável) para 
depois então imaginar/representá-la. Contudo, além de metodologicamente 
nem sempre ser possível este tipo de distinção, no uso corrente não se 
emprega darstellen para visualizar internamente imagens, e sim para 
constituir e expressar algo em linguagem apreensível (p. 385). 

	
Adiante, o autor explica com mais detalhes a diferença entre os dois termos: 

 
Vorstellen significa buscar algo já representável na linguagem e trazê-lo para 
“dentro”, para a consciência, e visualizá-lo. Aquilo que é representado já 
está na forma representável ou assimilável. É diverso de darstellen, que 
significa um esforço para captar e dar forma (representar-constituir-figurar) 
a algo ainda sem forma. Vorstellen é apenas montar e apresentar para si ou 
para outrem, não envolve o trabalho de constituir. (HANNS, 1996, p. 387) 

	
Essas considerações são importantes para nós pois marcam algumas distinções entre 

figurabilidade e representação. Se tivéssemos que realizar alguma aproximação entre 

conceitos, teríamos, avizinhada à figurabilidade, a noção de presentificação psíquica – 
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lembremos que darstellung foi traduzido como presentificação, mesma raiz de darstellbarkeit 

traduzido como figurabilidade; tal conceito de “presentificação” nos esclarece melhor a 

indicação de Freud ao sugerir que as imagens sensíveis próprias dos sonhos, efeito do sentido 

regressivo no aparelho psíquico, apontam mais para o regime das percepções do que para o 

das representações mnêmicas. O uso de darstellung indica a constituição de uma forma 

apreensível para si mesmo e pressupõe o sujeito como “outro interno” e destinatário, uma 

forma que presentifica para o sonhador a realização alucinatória de desejo. A noção de 

alucinação onírica nos leva a considerar a sua divergência da concepção de que a vida onírica 

constitui por si mesma a representação dos pensamentos e afetos. A natureza alucinatória de 

darstellung, mais explicitada no capítulo VII de A interpretação dos sonhos, quando é 

articulada à regressão, é o que a distingue da vorstellung. Ou seja, ao afirmar, nesse capítulo, 

que as imagens oníricas são percepções, e não representações mnêmicas, Freud está 

justamente apontando para a diferença entre darstellung (figurabilidade) e vorstellung 

(representação).  

Alguns anos depois, em Complemento metapsicológico à teoria dos sonhos, publicado 

em 1917, Freud retomaria o conceito de figurabilidade a partir de construções já realizadas 

em 1900. O autor reafirma que a figurabilidade é a condição pela qual os pensamentos 

oníricos são transpostos em imagens – sobretudo visuais – bem como as representações-

palavras são reconduzidas às representações-coisa, próprio do movimento regressivo. Depois 

de consumada a regressão,  

 
resta no sistema Ics uma série de investimentos, investimentos das 
lembranças de coisas sobre as quais atua o processo psíquico primário, até 
que, pela sua condensação e pelo deslocamento dos investimentos entre elas, 
dá forma ao conteúdo manifesto do sonho. (FREUD, 2010, p. 159) 

	
As representações-palavra associadas aos restos diurnos “reais, de percepção” é que 

serão tratadas como representações-coisa e submetidas às influências de condensação e 

deslocamento, mecanismos próprios do inconsciente. A expressão de pensamentos, ao 

contrário, não se submeterá a essas mesmas influências: “É digno de nota quão pouco o 

trabalho do sonho se atém às representações de palavras; a todo momento ele se dispõe a 

trocar as palavras umas pelas outras, até encontrar expressão mais conveniente para a 

representação plástica” (FREUD, 2010, p. 160). 

 Para compreendermos as dificuldades inerentes à transformação de pensamentos 

abstratos em imagens, Freud, em uma nota de rodapé, pede que imaginemos a substituição do 

editorial de um jornal político por ilustrações. O que está em jogo, contudo, é que a 
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representação plástica acaba por imperar nas formações oníricas. Retenhamos essa 

consideração por um instante pois voltaremos a esse ponto um pouco mais adiante.  

Retomemos agora o texto de 1900, a fim de entendermos mais detidamente como se 

efetua a construção e a organização da primeira tópica e os processos pelos quais as 

formações oníricas estão submetidas. Essa discussão é importante pois daremos mais alguns 

passos em direção aos contornos e as porosidades inerentes da figurabilidade.  

O capítulo VII do livro A interpretação dos sonhos é um importante pilar da 

metapsicologia freudiana, já que é nele que o autor busca conceber o aparelho psíquico como 

formado por instâncias ou sistemas: o sistema consciente, o pré-consciente e o inconsciente, 

orientados no sentido progressivo-regressivo. Esse capítulo parece ser uma revisão 

metapsicológica do Projeto de 1895; porém, diferentemente deste, Freud não estaria mais 

interessado em descrever os procedimentos psíquicos sob o referencial neurológico. O autor 

busca descrever sua concepção tópica a partir de lugares psíquicos figurados, e não mais 

anatômicos ou físicos. Freud oferece três esquemas do funcionamento do aparelho psíquico 

que vão se complexificando; mas, apesar de modificações entre um e outro, algo permanece 

inalterado: em cada extremidade do aparelho haveria um polo sensível-perceptivo que recebe 

estímulos exógenos e endógenos e um polo motor. O terceiro esquema, definitivo, é aquele no 

qual Freud introduz os sistemas consciente, pré-consciente e inconsciente, atribuindo a 

instância crítica ao polo motor e à vida de vigília.  

Nas palavras de Garcia-Roza: 

 
Mais que tudo, importa a sua orientação progressiva-regressiva e a posição 
relativa dos sistemas. Assim, pela posição que ocupa no interior do aparelho, 
o sistema Ics só pode ter acesso à consciência através do sistema Pcs/Cs, 
sendo que nessa passagem seus conteúdos se submetem às exigências deste 
último sistema. Qualquer que seja o conteúdo do Ics, ele só poderá ser 
conhecido e transcrito – e portanto, modificado e distorcido – pela sintaxe do 
Pcs/Cs. (GARCIA-ROZA, 2016, p. 80) 

	
Em seguida, o autor explicita o que ocorre na formação onírica, na qual se verifica um 

caminho de excitação que vai na direção oposta ao que sucede na vida em vigília: 

 
É no inconsciente que Freud localiza o impulso à formação dos sonhos. O 
desejo inconsciente liga-se a pensamentos oníricos pertencentes ao Pcs/Cs e 
procura uma forma de acesso à consciência graças à diminuição da censura 
durante o sono. Enquanto na vigília o processo de excitação percorre 
normalmente o sentido progressivo, nos sonhos e nas alucinações a 
excitação percorre o caminho inverso, isto é, caminha no sentido da 
extremidade sensória até atingir o sistema Pcpt. É a esse caminho “para trás” 
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da excitação que Freud dá o nome de “regressão”. (GARCIA-ROZA, 2016, 
p. 80-81) 

	
Acabamos de acompanhar que, que é nomeado “regressão”, é o processo pelo qual, no 

sonho, por conta da inibição da motricidade, a representação volta a se transformar em 

imagem sensorial, da qual certa vez resultou. Freud adverte que nem todos os sonhos mostram 

a transformação da representação em imagem sensorial; há sonhos, diz ele, que consistem 

apenas em pensamentos. O autor também afirma que tal transformação não é exclusiva dos 

sonhos: o mesmo fenômeno também se verifica nas alucinações, como nos sintomas de 

psiconeuroses; todavia, Freud aponta que essa característica do sonho “[...] quando surge, nos 

parece a mais notável, de modo que não poderíamos pensar na vida onírica sem ela” 

(FREUD, 2012, p. 563). 

A respeito da regressão onírica, Pierre Fédida fornece uma consideração importante. 

Para ele, esse é o procedimento capaz de animar, incessamente, as figuras da memória sob 

novas formas. O psíquico, como sabemos, não se mostra, não tem forma alguma definida, 

mas se deixa entrever a partir de suas manifestações sintomáticas, nos lapsos e, sobretudo, nos 

sonhos. Em outras palavras, o psíquico pode apenas ser inferido, e a memória que o contém 

“só o sonho é capaz de restituir à animação” (FÉDIDA, 1996, p. 219). Assim como um fóssil, 

um resto petrificado de algum tempo remoto, os sonhos, desenhados por meio de seu processo 

regressivo, animam esse tempo antes inacessível e inassimilado do psiquismo de cada um.  

 
O que é ilegível diretamente no conteúdo do sonho e que, no entanto, vem à 
leitura como pode vir uma formação fóssil equivalente a um texto que não 
pode jamais ser materializado. E, em troca, é este texto fóssil cuja escritura 
se leria nas “imagens” que concederia à visão o caráter vivo do que é 
sonhado [itálicos do autor]. (FÉDIDA, 1996, p. 220) 

	
É através das imagens evocadas pelos sonhos, e em sua inerente alucinação, o que é “o 

mais evanescente e incorpóreo do aparelho do corpo e do vivo” (FÉDIDA, 1996, p. 221). As 

imagens oníricas mostram uma memória indestrutível e ao mesmo tempo ilegível, o que o 

leva a pensar que não haveria sonho que não fosse dos fósseis. Um fóssil que se reanima a 

cada vez e que pedirá, sempre, por decifrações, por leituras.  

É importante frisarmos que Freud não foi o primeiro a querer espiar o que acontecia 

do outro lado, mas foi quem tornou os sonhos passíveis de leitura e tributários de sentidos 

psíquicos que condensam aspectos até então inassimiláveis da história de cada sonhador. 

Voltando uma vez mais a Pontalis (1991), o autor atribui a Freud a invenção do sonho em seu 

caráter textual. Trata-se de um texto em prosa, cuja gramática e sintaxe determinadas 
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permitem ao sonhador (e ao psicanalista) as leituras das formações oníricas. Em A força de 

atração (1991b), o psicanalista francês nos ajuda a pensar que as palavras devem fazer 

imagens. Os sonhos são exemplos que nos permitem compreender essa complexa operação 

que também se dá de maneira inversa: as imagens devem fazer palavras. Imagens que 

estranham o sonhador. Seu resto, seus “restos noturnos”, pedem para serem assimilados e 

colocados em palavras. O sonho se apresenta como visual, mas deve ser narrado para que se 

desenvolvam e se construam novas imagens impossíveis de se apresentarem de antemão.  

O autor, entretanto, insiste em marcar uma diferenciação: coisa vista não deve ser 

confundida com o objeto que se apresenta diante de nós. Visual é aquilo que se projeta no 

sonho, diferentemente do visível que se oferece ao nosso olhar da vigília. O visual do sonho é 

estranho às categorias tradicionais de pensamento, já que é tão intenso quanto evanescente no 

momento de sua apresentação, bem como inapreensível, furtando-se à totalidade de 

apreensão. Ao acordarmos e narrarmos para alguém a nossa vivência onírica, deparamos com 

fragmentos e retalhos que barram e distorcem o pensamento do sonho e, ao mesmo tempo, 

mostram e evidenciam o que dele pôde se apresentar.  

 
Um sonho não se observa [...]. Segundo Georges Didi-Huberman, ele escava 
o visível – a organização dos aspectos representados – e amassa o legível – a 
organização dos dispositivos de significação. Escavar, amassar: a 
deformação do sonho deve ser entendida num sentido violento, quase físico, 
e não simples transposição. (PONTALIS, 1991, p. 45) 

	
 Pontalis, além de dialogar com Didi-Huberman, como se nota nessa citação, está 

fortemente apoiado no pensamento de outro filósofo francês, Maurice Merleau-Ponty (1908-

1961), que concentrou sua pesquisa na fenomenologia da percepção, buscando desenvolver 

melhor alguns aspectos da visão e do olhar. Buscaremos tatear uma pequenina e última parte 

da majestosa obra merleau-pontyana, para avançarmos nas questões que estamos buscando 

contornar aqui.  

Para Merleau-Ponty, o olhar e a visão não se reduzem e tampouco dizem respeito a um 

tipo mecânico ou mesmo racionalista de ação. Mesmo na vigília, o ato de olhar não está 

dissociado do corpo e se encontra onde “a visão está em um visível-virtual” (MERLEAU-

PONTY, 2003, p. 127). Ele foi capaz de produzir uma teoria filosófica cujo traço marcante é 

atribuir uma nova inteligibilidade da primazia do mundo sensível que rodeia o ser vidente e 

são nas suas duas últimas obras, O visível e o invisível [1964]/(2007) e O olho e o espírito 

[1964]/(2004), que ele difunde novos preceitos para desvendar a relação entre o olho e a 

visão, o espírito e o pensamento.  
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Tratemos de abordar aqui, apoiada nas palavras de Merleau-Ponty, uma conjugação 

inerente ao visível e invisível: “o visível possui, ele próprio, uma membrura de invisível, e o 

in-visível é a contrapartida secreta do visível, não aparece senão nele” (MERLEAU-PONTY, 

2007, p. 200). É importante aqui retermos essa ideia de membrura que indica a 

indissociabilidade entre o visível e o invisível. Em outras palavras, não se trata de dois pólos 

objetivos separados um do outro, mas é a própria condição de amálgama o que faz com que o 

invisível seja projetado no visível.  

Em outra passagem o autor afirma:  

 

É preciso que nos habituemos a pensar que todo visível é moldado no 
sensível, todo ser táctil está votado de alguma maneira à visibilidade, 
havendo, assim, imbricação e cruzamento, não apenas entre o que é tocado e 
quem toca, mas também entre o tangível e o visível que está nele incrustado, 
do mesmo modo que, inversamente, este não é uma visibilidade nula, não é 
sem uma existência visual [...]. Todo movimento de meus olhos – ainda 
mais, toda deslocação do meu corpo – tem seu lugar no mesmo universo 
visível, que por meio deles pormenorizo e exploro, como, inversamente, toda 
visão tem lugar em alguma parte do espaço táctil. (MERLEAU-PONTY, 
2007, p. 131)  
	

Realizando esse curto porém denso e complexo sobrevoo, nota-se um entrecruzamento 

que articula o sensível, o tátil, o olhar e o corpo que se movimenta e explora; esse 

entrecruzamento, essa experiência tão particular com o mundo, também se verifica na sua 

ideia de reversibilidade, que é aqui peça fundamental para a nossa investigação.  

Na experiência da visão, afirma o autor, é preciso superar a ideia de que aquele que vê 

(o vidente) é dotado de uma natureza divergente daquilo que é visto, ou seja, do visível, “é 

preciso que aquele que olha não seja, ele próprio, um estranho55 ao mundo que olha” 

(MERLEAU-PONTY, 2007, p. 131). Assim como nós olhamos tudo o que está ao nosso 

redor, nós também somos olhados, bem como nós nos percebemos e nos sentimos na medida 

em que somos tocados. Para ele, somos todos feitos da mesma matéria, da mesma carne56. A 

																																																								
55  Curiosamente, conforme buscamos desenvolver nesta pesquisa, o estranhamento, é indissociável da 
experiência subjetiva no mundo e na relação com a alteridade, que pode ser mais ou menos intensa a depender 
do fenômeno. A questão sobre a reversibilidade, aqui proposta por Merleau-Ponty, dá ainda mais ensejo para 
pensarmos sobre o estranhamento inerente provocado pelo olhar.  
56	“Carne”, segundo Merleau-Ponty, ganha uma definição até então inédita na filosofia tradicional: “A carne não 
é matéria, não é espírito, não é substância. Seria preciso, para designá-la, o velho termo ‘elemento’, no sentido 
em que era empregado para falar-se da água, do ar, da terra e do fogo, isto é, no sentido de uma coisa geral, meio 
caminho entre o indivíduo espaço-temporal e a ideia, espécie de princípio encarnado que importa um estilo de 
ser em todos os lugares onde se encontra uma parcela sua.” (2003, p. 136). A carne se configura como um estofo 
de sustentação das coisas e permite uma abertura para que o corpo e as coisas sejam visíveis na mesma medida 
em que são tangíveis e videntes.	
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experiência do ver não é uma ação deflagrada pelo cogito, isso porque o próprio olhar está 

enredado pela noção de carne do visível. Não há, aqui, um vidente vazio que se abre, em 

seguida, para as coisas visíveis, “mas sim algo de que não poderíamos aproximar-nos mais a 

não ser apalpando-o com o olhar [...], porquanto o próprio olhar as envolve e as veste com sua 

carne” (MERLEAU-PONTY, 2007, p. 128). Aqui depreendemos que a visão, de maneira 

paradoxal, se apresenta de maneira muito mais complexa do que um simples ato de ver. Pelo 

contrário, o olhar possui essa enigmática e inapreensível característica de envolver as coisas, 

de tocar as coisas ao redor, e ao mesmo tempo, é também envolvido e tocado por elas. As 

coisas no mundo não se encontram de maneira inerte diante de quem as vê, o visível não é 

estático, entidade pura, mas envolve, interroga e toca, necessariamente, o vidente.  

Nas artes em geral e, mais especificamente na pintura, Merleau-Ponty examina a visão 

que mostra de maneira mais evidente o mundo da percepção: uma forma de olhar revelado 

por nossos sentidos na experiência vivida através da carne. Em O olho e o espírito, 

[1964]/(2004), o filósofo reforça ainda mais a ideia de reversibilidade do olhar que afirmamos 

anteriormente, chegando a dizer que os pintores, enquanto pintam, praticam uma “teoria 

mágica da visão” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 24).  

 

O pintor vive na fascinação. Suas ações mais próprias parecem-lhe emanar 
das coisas mesmas, como o desenho das constelações. Entre ele e o visível, 
os papéis inevitavelmente se invertem. Por isso que tantos pintores disseram 
que as coisas os olham [...] Não se sabe mais quem vê e quem é visto, quem 
pinta e quem é pintado. (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 25-26) 
 

O filósofo convoca os pintores que romperam com a ideia de perspectiva (nome grego 

que traduz optiké, ciência da visão e da ilusão) e recorre ao estúdio dos pintores e seu trabalho 

sobre o gesto, sobre a mão, sobre o traço para, em vez de contemplar suas obras acabadas, 

indagar-se sobre o que seria o ver – dúvida essa que logo se declina na próxima: o que é 

pensar? Sobre Cézanne, Merleau-Ponty afirma: “Ele pensa por meio da pintura” 

(MERLEAU-PONTY, 2004, p. 40).  

É a recusa de Cézanne à perspectiva geométrica que faz com que ele se aproxime mais 

do mundo da percepção. As suas pinturas proporcionam uma relação até então inédita com a 

natureza: suas frutas pintadas se mostram para o olho em seu aspecto de intensa vivacidade, 

até mesmo dando a impressão de serem comestímeis. A visão, aqui, é entendida em seu 

aspecto sinestésico, o que nos faz entrar na coisa vista, em sua própria carne, por meio da 

carne do vidente. Ver efetivamente um quadro que incite a abertura para a experiência da 

sinestesia implica em percorrer pela composição das suas cores, dos objetos contidos em sua 
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profundidade, de modo que toda sua composição nos conduza para junto deles, para dentro 

deles. A pintura abstrata, em sua qualidade disforme, radicaliza ainda mais essas noções a 

respeito da sinestesia e da visão como o meio pelo qual se desperta o sensível.   

Pontalis [1986]/(1988) toma o modelo da pintura de Cézanne, analisada por Merleau-

Ponty, na qual sua visão se faz gesto. Uma vez mais, é a noção de carne, e não de corpo, que o 

ajuda a pensar sobre a figura no onírico. O psicanalista francês destaca o poder de encarnação 

da pintura análoga ao sonho, já que para ele a percepção onírica é o modelo mais fiel de 

percepção, e aquilo que mais importa é a capacidade de expressão e transformação do 

sonhador. No estúdio do pintor há a transformação da visão-virtual em gesto, e no “estúdio” 

do sonho a transformação do afeto em figura. Afirma Pontalis:  

 
Um sonho: pode pintar o inusitado! Pintar, não traduzir. O poder de uma arte 
vem daquilo com que ela se defronta, daquilo que a nega: para a música, do 
visível; para a literatura, do silêncio. Por que me tornei psicanalista senão 
para fazer a linguagem se defrontar sempre com o que não é ela mesma? 
(PONTALIS, 1988, p. 211) 

	
Assim como a pintura de Cézanne, o sonho é o espaço privilegiado onde se dá lugar 

visual ao que se tornou invisível. Essa afirmação é semelhante ao que Paul Klee, outro pintor 

moderno, formula em Diários [1957]/(1900) sobre a criação do espaço através da luz na 

pintura, tomada como uma interdição temporária de sentido, a fim de produzir novos sentidos. 

A arte tem a capacidade de produzir cortes que vão reposicionar novos sentidos e formas 

instituídas; tem a potencialidade de abrir um novo lugar de olhar, de sentir e de pensar. É 

célebre a frase de Klee: “A arte não reproduz o visível. Ela torna visível”. A arte constrói 

novos pensamentos. Para Pontalis, com essa indicação, o artista pensa justamente no 

paradoxo de toda visão, contemplando nela tanto o invisível quanto a própria perda da visão. 

Tanto o sonho quanto a pintura são paradigmáticos pois mostram que é preciso desaprender a 

ver, “para que o invisível apareça através do visível” (KLEE, 1900, p. 211).  

Todo esse caminho aqui empreendido sobre a pintura, teve pertinência para podermos 

retomar agora, com novos pontos de vista, a questão da figurabilidade onírica. Pontalis parte 

da noção de figurabilidade em Freud para pôr em relevo sua qualidade intrínseca: que os 

pensamentos do sonho só podem se mostrar ao se transformarem em imagens. A 

figurabilidade trabalha para além dos limites do sonho e de sua interpretação, como revelação 

do conteúdo recalcado, permitindo uma descrição do movimento entre as palavras e as 

imagens em seus aspectos formativos.  

Frisamos tanto essa potência inerente da figura no onírico, pois ainda é comum 
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atribuir à visualidade no sonho uma qualidade restrita e tradutiva. Esse risco está em tomar o 

pensamento do sonho, ou o conteúdo latente, como um conteúdo pré-formado, que já estaria 

ali, escondido em seu caráter essencial, apenas buscando uma revelação ou uma interpretação 

definitiva e unívoca – ou mesmo de pensar as imagens que ele constrói tomando-as em seu 

caráter de símbolo. Não se trata de ignorar que em A Intepretação dos Sonhos podemos 

assumir, por vezes, que o modelo de tradução possa indicar um esgotamento da própria 

tradução, mas aqui tentamos tomar uma direção diferente desta e apontar que os sonhos se 

prestam muito mais a um modelo de expressão do seu sonhador.  

É notório que em 1900 Freud já toma certos cuidados e constrói seu texto indicando o 

valor polissêmico do conteúdo dos sonhos, mas ele, lembremos, também se refere ao relato do 

sonho como aquilo que foi resultado de uma tradução das imagens que nele se apresentam. 

Mas como podemos pensar o que é definido por Freud como tradução?  

Reconhecemos que os sonhos traumáticos evocados e trabalhados em Além do 

Princípio do Prazer (1920) criam uma nova e interessante chave de leitura, que nos permite 

reler a questão da expressão figurativa originária no onírico. Em outras palavras: o modelo do 

negativo e do indeterminado, a partir desse texto, convoca a metapsicologia a se repensar e a 

inserir, ainda mais, em si, modelos de intraduzibilidade – ou nos provoca a repensar o modelo 

de tradução que, justamente pela sua impossibilidade e apreensão total, torna a tradução 

infinita.  

Para Pontalis, as imagens que o sonho carrega perderam sua condição de imitação: 

romperam com a semelhança. O que se forma ao fecharmos os olhos é uma mistura de 

elementos, detalhes, retalhos pinçados de figuras, afastadas umas das outras. É, em suma, 

como pudemos acompanhar, uma experiência alucinatória assemelhada à pintura, conforme 

nos diz Merleau-Ponty.  

 
Quanto ao visual, ele desfaz suas ligações com o mundo visível; ele faz ver o 
que escapa à vista: fantasmas, almas do outro mundo, paisagens nunca antes 
vistas. [...] É assim que compreendo o que dizia Merleau-Ponty de Le visible 
et l’invisible, isto é, que o modelo, que o originário da percepção vígil devia 
ser procurado na percepção onírica. Paradoxo: é quando estamos de olhos 
fechados que somos mais videntes! (PONTALIS, 1991, p. 46) 

	
Fechemos os olhos e mergulhemos nesse caldo potente, inapreensível e polissêmico 

não só relativo ao onírico, mas dimensionado pelo visual que nele se apresenta.  
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5.2 Rasgar as imagens: em busca do negativo 

 

 

Seguindo a trilha aberta por Pontalis, acompanhemos como Georges Didi-Huberman 

articula algumas das ideias freudianas acerca das imagens visuais e suas relações com o 

mecanismo da figurabilidade. Trabalharemos aqui com seu livro Diante da imagem 

[1990]/(2017), já que é nele que o autor afirma a empreitada radical realizada pela obra de 

Freud: a de redefinir a noção de representação da imagem. Didi-Huberman está interessado, 

fundamentalmente, em romper com um discurso esquemático atribuído à disciplina da história 

da arte que buscou, na esteira de pesquisadores como Erwin Panofsky57, construir certezas 

diante da leitura de imagens da arte. O filósofo se indaga sobre o que se perde quando, diante 

da tentativa de traduzir totalmente as imagens, “fechamos a ideia do visível no legível” 

(DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 185). Questionando a legibilidade das imagens da arte, ele se 

apoia nas rupturas, nas contradições e no trabalho das formações oníricas como uma direção 

para oferecer a “rasgadura do ato de ver” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 189). Com essa 

proposta o autor discute e potencializa a noção da incerteza e do não-saber sobre o olhar.  

Para Didi-Huberman, ao apresentar ao mundo a noção das imagens oníricas como 

rébus, Freud estaria rasgando o conceito clássico de representação: “Algo, ali, se apresenta 

visualmente mas não é um desenho – antes uma organização paradoxal que extravia tanto o 

sentido do discurso que se esperava ler, quanto a transparência representativa dos elementos 

figurados uns com os outros” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 192). O autor propõe então 

rasgar ao meio a noção de imagem e a noção de lógica – os dois intentos foram promovidos 

por Freud –, já que ambas, até então, a imagem e a lógica, teriam se juntado para dar à 

história da arte a evidência própria da sua razão. Rachar ao meio a noção de imagem seria não 

compreendê-la como “figura figurada”, ou seja, fixada em um objeto representacional, mas 

entendê-la como “figura figurante”, o que incluiria o processo, o caminho, a questão em ato, 

composta por cores e volumes. Em suas próprias palavras:  

 

																																																								
57 Erwin Panofsky (1892- 1968) foi um crítico e historiador de arte alemão e um dos principais 
representantes do chamado método iconológico. Esse método tem a finalidade de compreender uma obra 
de arte em três camadas, objetivando sua análise aplicada. Na primeira e na segunda etapas de leitura, 
verifica-se o registro pré-iconográfico e o iconográfico, uma fase fenomenológica e descritiva das imagens 
que leva em conta tema e técnica. A terceira fase de leitura, a iconológica, diz respeito aos determinantes 
pessoais, sociais e técnicos para o entendimento de uma obra. A crítica feita por Didi-Huberman a 
Panofsky é a de que a obra de arte, com essa forma de observação padronizada e sistematizada, produziria 
um fechamento da arte sobre si mesma, culminando em certezas unívocas. 
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a questão ainda aberta de saber o que poderia, em tal superfície pintada ou 
em tal reentrância de pedra, vir a ser visível. Seria preciso, ao abrir a caixa, 
abrir os olhos à dimensão de um olhar expectante: esperar que o visível 
“pegue” e, nessa espera, tocar com o dedo o valor virtual daquilo que 
tentamos apreender sob o termo visual. (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 187) 

	
A grande contribuição freudiana ao estudo dos sonhos, em geral, e às imagens 

oníricas, em particular, abriu um caminho interessante para que se empreendesse uma nova 

construção teórica a respeito dos estudos envolvendo as imagens da arte, no sentido de pensar 

o negativo das imagens. “Há um trabalho negativo da imagem, uma eficácia sombria, por 

assim dizer, que escava o visível (a ordenação dos aspectos representados) e fere o legível (a 

ordenação dos dispositivos de significação)” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 189). Por esse 

viés, Didi-Huberman afirma que a empreitada freudiana foi a de tratar da “regressão”, já que 

esse trabalho do negativo estaria justamente apontando para um aspecto mais primitivo da 

elaboração simbólica, que as obras de arte tentariam recobrir ou remodelar. Justamente, é por 

meio desse movimento regressivo, ou seja, negativo, que algo inédito pode-se mostrar: “É a 

apresentação quando aflora da representação, é a opacidade quando aflora da transparência, é 

o visual quando aflora do visível” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 189). O mesmo poderíamos 

pensar sobre o intento de Freud ao nos dizer sobre as formações das imagens sensíveis 

oníricas: esse poder que a imagem teria de nos pegar, portanto, abarca o paradoxo entre saber 

e ver e seu avesso, entre não-saber e não-ver. Diante das imagens oníricas há um radical não 

saber em jogo e Freud teria fundado com sua obra “um saber não especular, um saber capaz 

de pensar o trabalho do não-saber dentro dele” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 190).  

Lembremos que Freud escolhe como epígrafe para A interpretação dos sonhos o verso 

do canto VII da Eneida de Virgílio: “Flectere si nequeo superos acheronta movebo” 

traduzido como “Já que no céu nada alcanço, recorro às potências do Inferno”58. Há muitas 

interpretações para tentar desvendar o sentido que Freud estaria, com essa citação, 

introduzindo à obra inaugural da psicanálise, mas aqui acompanharemos aquela oferecida por 

Didi-Huberman, que confere ao criador da psicanálise a força de invocar as imagens noturnas.  

Deixando para trás os enigmas excessivamente visíveis dos sintomas histéricos, Freud 

fechou seus olhos e mergulhou no caldo inquietante e movediço próprio do universo onírico, 

universo esse capaz de ser a via régia para o acesso a fragmentos – e não ao conhecimento 

total – do inconsciente. Esse esforço é bastante paradoxal pois, como o próprio Freud afirma, 

																																																								
58 Em tradução Carlos Alberto Nunes. Brasília, UnB, 1983. 



 
 

 

	

118	

por mais que o sentido do sonho seja desvendável – uma luz –, quanto mais fundo se penetra 

nos processos oníricos, mais nos aproximamos da escuridão.  

 
Se não me engano, todos os caminhos que percorremos até agora 
conduziram à luz, ao esclarecimento e à compreensão plena; a partir do 
momento em que pretendemos penetrar mais fundo nos processos oníricos 
que ocorrem durante o sonhar, todas as trilhas desembocam na escuridão. É 
impossível que cheguemos a explicar o sonho como processo psíquico, pois 
explicar significa derivar de algo conhecido, e não há atualmente nenhum 
conhecimento psicológico ao qual pudéssemos subordinar aquilo que, na 
condição de fundamento explicativo, pode ser inferido do exame psicológico 
dos sonhos. (FREUD, 2012, p. 537) 

	
Notamos, portanto, uma oscilação contínua de Freud, que ao mesmo tempo busca a 

possibilidade de traduzir as formações oníricas e reconhece que essa tarefa é apenas 

parcialmente possível. Essa questão ganha contorno complexo quando ele assume a noção de 

umbigo do sonho. Inicialmente evocado no capítulo II, quando trata do “sonho de injeção de 

Irma” como o impossível de interpretar, o lugar obscuro e “sem imagens” de sua produção 

onírica, o tema volta à baila no capítulo VII para ganhar exposição:  

 
Nos sonhos mais bem interpretados, precisamos deixar um ponto no escuro, 
pois observamos durante a interpretação que ali começa um novelo de 
pensamentos que não se deixa deslindar [...]. Este é então o umbigo do 
sonho, o ponto em que ele assenta no desconhecido. De um modo bem geral, 
os pensamentos oníricos com que topamos na interpretação precisam ficar 
sem conclusão e se espalhar por todas as direções na rede emaranhada de 
nosso mundo de pensamentos. De um ponto mais denso desse emaranhado, 
o desejo onírico se eleva como o cogumelo de seu micélio. (FREUD, 2012, 
p. 552) 

	
Não seria, justamente, essa noção de umbigo do sonho, ponto de vertigem absoluta, o 

que Didi-Huberman afirma como não-saber e não-ver, ou seja, o negativo da imagem em sua 

expressão máxima, negativo esse que é produtor contínuo e incessante das formações 

oníricas?  

Conforme já tratamos nesta pesquisa, Freud se deteve em um tipo específico de sonho 

em que se entrevê um deslocamento, uma troca linguística, que substitui uma expressão 

incolor e abstrata do pensamento onírico por uma expressão imagética e concreta. É aí, diz o 

psicanalista, que o “imagético é figurável pelo sonho” (FREUD, 2012, p. 364), admitindo que 

a expressão abstrata submetida à figuração onírica teria as mesmas complexidades e 

dificuldades que o editorial político de um jornal ofereceria ao ilustrador, caso fosse 



 
 

 

	

119	

necessário transformar as palavras em uma única ilustração59. Freud fala da “linguagem 

imagética” e marca essa transformação de pensamentos abstratos em conteúdos concretos 

como algo da ordem de uma “nova expressão” (FREUD, 2012, p. 365); nova expressão 

permeada por inúmeras dificuldades.  

Vimos que a metáfora de rébus é usada para diferenciar as formações oníricas 

predominantemente visuais de um desenho ou mesmo de obras de arte figurativas; Freud 

admite que tanto a um como a outro faltaria algo da capacidade de expressão. Os 

pensamentos oníricos, na maioria dos casos,  

 

se revelam como um complexo de pensamentos e de lembranças de 
construção complicadíssima, dotado de todas as características das cadeias 
de ideias que conhecemos da vigília. [...] Naturalmente, cada uma das partes 
dessa complicada estrutura se encontra nas mais variadas relações lógicas 
com as demais. Elas constituem primeiros e segundos planos, digressões e 
comentários, condições, argumentações e objeções. Quando toda a massa 
desses pensamentos oníricos é submetida à pressão do trabalho do sonho, 
que gira, fragmenta e junta essas partes, mais ou menos como pedaços de 
gelo flutuante, surge a questão de saber o que é feito dos laços lógicos que 
até então tinham constituído a estrutura. (FREUD, 2012, p. 334-335) 

	
O autor acaba por dizer que a figurabilidade não é capaz de dar conta dessas relações 

lógicas oriundas dos pensamentos oníricos, tomando apenas o conteúdo concreto dos mesmos 

para sua elaboração. Ficaria reservada somente à interpretação dos sonhos, ou seja, à fala e à 

escuta permeadas pelas associações do sonhador, a possibilidade de reconstruir os nexos que 

o trabalho do sonho figurou e transformou. Na esteira dessa “nova, porém falta de expressão”, 

é que Freud evoca mais uma vez o paradigma pictórico das artes figurativas. Tanto a escultura 

como a pintura experimentam uma restrição semelhante quando comparadas à poesia, por 

exemplo, que pode se servir da fala e da escrita. A pintura tentaria compensar essa 

desvantagem em quadros antigos, quando pequenas etiquetas pendiam da boca de pessoas 

retratadas “trazendo por escrito a fala que o pintor desesperara de figurar em imagens [itálico 

nosso]” (FREUD, 2012, p. 335). Para Didi-Huberman [1990]/(2017), Freud estaria admitindo 

a noção do figurável sob o ângulo de uma rasgadura ou de uma falta constitutivas.  

Incapazes de serem mostradas nos sonhos enquanto tais, as relações lógicas serão 

figuradas mesmo assim: “O sonho consegue fazer sobressair algumas das relações lógicas 

entre seus pensamentos, modificando de uma maneira apropriada sua figuração” (FREUD 

																																																								
59 Embora o sonho seja uma imagem em movimento e, nesse sentido, mais próxima do cinema que de uma 
fotografia ou uma ilustração. 
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apud DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 202). A falta e a rasgadura funcionam no sonho como um 

motor, e é por esse motivo que o sonho apresentaria o desejo de figurar, apesar de todas as 

suas impossibilidades:  

 
Compreendemos então que a falta, a rasgadura, funcionam no sonho como o 
motor mesmo de algo que estaria entre o desejo e a coerção – o desejo 
coercitivo de figurar. Figurar apesar de tudo, portanto forçar, portanto rasgar. 
E, nesse momento coercitivo, a rasgadura abre a figura, em todos os sentidos 
que esse verbo pode ter. Ela se torna como que o princípio e a energia – 
suscitados pelo efeito da rasgadura, isto é, a ausência – do trabalho da 
figurabilidade. (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 202) 

	
Pensemos nesta consideração: “a rasgadura abre a figura” provocada pelo mecanismo 

de figurabilidade. Escavando a representação, encontramos a figura e a sua apresentação 

(darstellung), o que desencadeia um processo infinito de desvios e de quebras da própria 

figura figurante. Para o autor, a tradução de darstellbarkeit por figurabilidade mantém sua 

pertinência na medida em que indica a qualidade de “presença” de que as figuras mesmas são 

portadoras. Quando nos debruçamos sobre os meios de figuração, seria, então, inútil querer 

distinguir o que pertence à linguagem e o que pertence ao visual:  

 
Tanto é verdade que o problema não está aí que a figura assim compreendida 
frustra, em suas expansões retóricas, a pura e simples legibilidade de um 
discurso, assim como frustra, em sua potência de apresentação, a pura e 
simples visibilidade de uma apresentação “figurativa” no sentido acadêmico 
do termo. Talvez nunca se acabará de tirar as consequências desse jogo 
figural – aquele pelo qual uma rasgadura produz desvio para que o desvio 
venha a se apresentar visualmente. (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 203) 

	
 A figura-figurante, maleável, opaca e dinâmica, apresenta-se, então, quando escavada 

a representação. Em seu aspecto inerente de rasgadura, a figurabilidade produz escuridões e 

sombreamentos onde antes haveria muita luz; embaralha e inverte palavras, afetos, resgata 

restos diurnos, permitindo expansões, novas constelações e montagens infinitas, resultando 

em incessantes produções visuais que demarcam e sublinham a sua falta, que lhe é 

constitutiva. É por meio da figurabilidade onírica, a partir de toda a produção teórica 

empreendida na obra freudiana – e desenvolvida por muitos psicanalistas que vieram depois –  

que não será mais possível atribuir a simples legibilidade de um discurso ou mesmo a 

visibilidade direta sobre aquilo que se mostra. Conforme nos provoca a pensar Didi-

Huberman, o jogo figural será produzido por meio da força da rasgadura e a figura será 

apresentada como um desvio, como um movimento incessante.  
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Vimos no início desta seção que as imagens oníricas rasgam o fechamento do visível 

no legível, na medida em que incorporam noções sobre o não ver e seu correlato, o não saber, 

de que as imagens dos sonhos são portadoras. Agora, vamos dar alguns passos questionando-

nos a respeito dos sonhos traumáticos, uma categoria específica e não trabalhada na obra de 

1900. Será vinte anos depois, desiludido com os fenômenos sociais e políticos eclodidos então 

recentemente na Europa, que Freud erguerá o sombrio e enigmático mundo dos sonhos de 

compulsão à repetição. Nosso foco de interesse se manterá no jogo figural e em sua 

capacidade de desejar figurar mais e mais e mais, apesar de tudo.  

 

 

5.3 Entre o excesso de luz e a escuridão: os vaga-lumes 

 

 

Acabamos de acompanhar no subcapítulo anterior, ao falarmos sobre a obra inaugural 

da psicanálise, um aspecto em que Freud se mostrava ainda muito imbuído do espírito das 

luzes e do esclarecimento. Por mais que o inconsciente tenha surgido como um campo 

permeado por obscuridades e pelo não saber, o que ganha expressão máxima na designação 

do umbigo dos sonhos, Freud parecia ainda querer ordenar e transmitir seu pensamento com 

base nos princípios da razão. Os enigmas tão próprios da clínica e da cultura faziam-no ir em 

busca de sentidos, sempre passíveis de desvendamento.  

Sabemos que, ao longo de sua obra, o psicanalista vienense foi paulatinamente 

complexificando sua compreensão a respeito do aparelho psíquico, contudo, a radicalização 

de seu pensamento ocorreria em uma data específica. Vinte anos depois de A interpretação 

dos sonhos, ele publica um texto muito diferente, que aparentemente não tem outra pretensão 

a não ser especular sobre as manifestações psíquicas e sociais que o rodeavam e que se 

mostravam em seu aspecto de radical indeterminação. Fazendo par com o ensaio O infamiliar, 

do ano precedente, aqui também ele realiza uma tessitura menos interessada em ordenar e 

organizar para o leitor os aspectos que desenvolverá. É neste ensaio que Freud reestabelece 

noções fundamentais para repensar o aparelho psíquico e buscar decifrar, com um novo 

instrumental teórico, os eventos sociopolíticos disruptivos que haviam ocorrido recentemente.  

Estamos nos referindo ao ensaio Além do princípio do prazer, um texto de caráter 

obscuro e enigmático que parece ter-se alastrado e ganhado forma inédita no corpo da obra 

freudiana. O intento de Freud, ele adverte ao leitor, é o de se aproximar e realizar sondagens a 

respeito de certos fenômenos que ainda não haviam sido perscrutados, tampouco incorporados 
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ou sequer pensados como conceitos definidos pela metapsicologia60 da época. Encontramo-

nos expostos aos movimentos da pena do autor, que revira do avesso sua epistemologia, 

construindo novos pensamentos fragmentários e obscuros. Virada formal e conceitual, 

portanto, caminhando de mãos dadas. A seguir, o psicanalista faz um importante anúncio: 

 

O que agora segue é especulação, especulação que muitas vezes vai bastante 
longe e que cada um irá apreciar ou negligenciar conforme sua disposição 
específica. Além disso, é uma tentativa de explorar uma ideia de maneira 
consequente, por curiosidade de saber onde isso levará. (FREUD, 2016, p. 
75) 

	
É nesse ensaio que Freud abarca aspectos relativos a uma ampla tendência do 

psiquismo do sujeito – e da cultura de modo ampliado – de retornar ao inanimado, um 

impulso para a morte. Como se se aventurasse em novos e revoltosos mares na escuridão, 

levando apenas um pequeno farol consigo, Freud ilumina uma série de questões heterogêneas, 

que à primeira vista aparentam não ter nenhuma semelhança entre si. 

Resumamos brevemente o que é ali abordado: o autor contempla desde os 

fundamentos até então centrais em sua obra – os princípios de prazer/desprazer e o princípio 

de realidade – até as neuroses e os sonhos traumáticos produzidos pelos soldados da Primeira 

Grande Guerra. Em seguida discorre, a partir de observações sobre seu neto e o jogo do 

carretel, a respeito das experiências desprazerosas infantis repetidas em brincadeiras de forma 

a serem apropriadas pelo psiquismo. Inclui também a hipótese sobre o alto valor estético de 

obras de arte que têm como centro o sofrimento, em especial as tragédias. Por fim, se utiliza 

da metáfora de uma vesícula viva, com a camada cortical receptora de estímulos aludindo aos 

sistemas protetivos (abarcando aí as suas falhas inerentes) do aparelho psíquico. O que todos 

esses eventos, manifestações psíquicas, sociais e estéticas teriam em comum?  

Em momento já avançado do texto, ele apresentará um novo campo de forças que 

precederia o princípio do prazer. O além do princípio do prazer – a compulsão à repetição e a 

pulsão de morte que lhe é correlata – será, para ele, uma força especial, mais primitiva e 

independente do seu princípio do prazer/desprazer que até então teria orientado a construção 

																																																								
60  Isso é uma meia verdade, pois hoje temos conhecimento de uma psicanalista russa, Sabina Spielrein, que em 
1912, a partir de sua clínica com pacientes psicóticos, considerou na conflitiva psíquica uma força sexual com 
qualidade destrutiva, até então impensável na metapsicologia. Escreveu e publicou A destruição como origem do 
devir onde desenvolve essas ideias. Apesar de guardar algumas diferenças com a pulsão de morte definida por 
Freud, as reflexões clínicas de Spielrein influenciaram-no, a ponto de ele escrever sobre ela em uma pequenina 
nota de rodapé no texto de 1920. Ver mais em: Sabina Spielrein, uma pioneira da psicanálise. Vol. 1. Org. 
Renata Cromberg, 2014.	
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do pensamento psicanalítico e da própria clínica. Adentramos, então, com o corpo inteiro, no 

universo do negativo e vislumbramos uma força que se apresenta como indeterminada.  

Escrito entre 1918 e 1920, Freud, conforme alerta o psicanalista Tales Ab’Saber61 

(2016), estabelece profundas relações com aquela que teria sido, para o psicanalista vienense, 

a maior de suas obras: A interpretação dos sonhos. Isso porque a multiplicidade de facetas, 

aproximações fragmentárias e problemas que fundamentam o argumento central do ensaio de 

1920 lembram a diversidade das linhas associativas da compreensão freudiana do onírico.  

Uma linha que também indica a relação íntima entre o texto de 1920 e o de 1900 diz 

respeito à angústia de morte sentida por Freud, pelo fato de seu filho estar no front. 

Atormentado pela ausência de notícias durante longas semanas, Freud é acometido por um 

sonho cujo tema envolvia a indenização a que teria direito, no caso de um filho morrer em 

batalha. Esse sonho62 não foi incluído no texto que havia acabado de escrever, mas inserido 

primeiro em uma nota de rodapé e, depois, deslocado para o corpo do texto de sua obra dos 

sonhos. Dessa forma, a pulsão de morte, conforme sublinha Ab’Saber, foi inicialmente 

sonhada por Freud: 

 
Antes de ser trabalhosamente isolada em uma trama riquíssima de 
sobreposição de argumentos os mais variados – da observação de bebês ao 
sentido da tragédia e da experiência psíquica da guerra –, a pulsão de morte 
de Freud também foi sonhada por ele, tendo a mesma origem profunda que a 
sua primeira psicanálise. (AB’SABER, 2016, p. 37) 

	
Aqui nos interessa também considerar o que Freud designou como o “obscuro e 

sombrio da neurose traumática” (FREUD, 2016, p. 54), que está profundamente relacionado 

aos efeitos63 da vivência avassaladora da Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 

1918. Dando as costas ao mundo civilizado – ou incorporando ao mundo civilizado a sua 

faceta mais perversa – a guerra veio romper abruptamente com uma concepção de mundo até 

																																																								
61 Prefácio da edição da L&PM do texto Além do princípio do prazer, de 2016. 
62 “Digo à minha mulher que tenho uma notícia para ela, algo bastante especial. Ela se assusta e não quer ouvir 
nada. Garanto-lhe que, ao contrário, se trata de algo que a deixará contente e começo a contar que o corpo de 
oficiais de nosso filho mandou uma soma em dinheiro (5 mil coroas?)... algo a ver com reconhecimento... 
partilha... Enquanto isso, entre com ela num quartinho, como uma despensa, para procurar alguma coisa. Vejo 
meu filho aparecer de repente; ele não está uniformizado e sim vestindo um traje esportivo justo (como uma 
foca?), com um pequeno boné. Ele sobe num cesto que se encontra ao lado de um armário como se fosse para 
colocar alguma coisa sobre ele. Eu o chamo, nenhuma resposta. Parece-me que tem o rosto ou a testa enfaixados; 
ele coloca algo na boca, empurra alguma coisa para dentro. Além disso, seus cabelos têm um brilho cinzento. 
Penso: ‘Será que ele está tão esgotado assim? E tem uma dentadura?’. Antes que posso chamá-lo novamente, 
acordo sem angústia, mas com palpitações. Meu relógio marca duas e trinta” (FREUD, 1900/2012, p. 587). 
63 Embora seja menos difundido do que os efeitos da guerra, hoje também é notório que Freud estava 
profundamente abalado pela Gripe Espanhola, ocorrida entre 1918 e 1920, que havia tirado a vida de sua filha 
Sophie além de ter contaminado outras 17 milhões de pessoas.  
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então orientada pelo elogio ao pensamento, à razão, e pelo progresso tecnológico, que, diante 

do extermínio em massa e da destruição da natureza, se viu em franca crise64.  

Como Freud sempre foi um grande intérprete do mundo em que vivia, é notável a 

incorporação dos efeitos incomensuráveis desse evento catastrófico em sua metapsicologia. A 

representação da realidade, tal como se concebia anteriormente, parte-se não em dois, mas em 

incontáveis pedaços, e será impossível juntar essas partes já rasgadas e fragmentadas. Cai por 

terra a suposição de um ordenador nítido ou claro capaz de oferecer sentido às manifestações 

enigmáticas do sujeito e da vida social. Com o pacto social ameaçado e o testemunho da 

matança e da crueldade em larga escala entre os homens, Freud definiu como pulsão de morte 

o registro da própria falência simbólica e como força de pura potência indeterminada, 

apresentando como seus efeitos mais evidentes as descargas das compulsões à repetição, os 

silenciamentos, os apagamentos, os desligamentos e a destruição.  

Em outras bases que não as metapsicológicas, mas ainda assim sofrendo grandes 

influências das contribuições freudianas, Walter Benjamin (1933) foi um importante teórico 

que pôs atenção no fenômeno da guerra. Mais do que isso: sua pena se voltou para aqueles 

que, tendo vivido o horror do front, eram incapazes de contar sobre a experiência de maneira 

singular. Discorrendo a respeito da falência das narrativas tradicionais orais que se 

estabeleciam em uma espécie de rememoração, ou seja, uma transmissão que se entretecia a 

partir de uma repetição de histórias contadas de geração em geração, Benjamin afirma que o 

século XX foi marcado pela fratura provocada pelo monstruoso desenvolvimento da técnica 

oriunda do novo tempo da modernidade, que teve seu ápice no sofrimento decorrente da 

Primeira Guerra.  

 
Os combatentes voltavam silenciosos do campo de batalha. Mais pobres em 
experiências comunicáveis, e não mais ricos. Os livros de guerra que 
inundaram o mercado literário dez anos depois continham tudo menos 
experiências transmissíveis de boca em boca. Não, o fenômeno não é 
estranho. Porque nunca houve experiências mais radicalmente desmentidas 
que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência 
econômica pela inflação, a experiência do corpo pela fome, a experiência 
moral pelos governantes. Uma geração que ainda fora à escola num bonde 
puxado por cavalos viu-se sem teto, numa paisagem diferente de tudo, 
exceto nas nuvens, e em cujo centro, num campo de forças de correntes e 
explosões destruidoras, estava o frágil e minúsculo corpo humano. 
(BENJAMIN, 2012, p. 124) 

																																																								
64 Importante abrirmos um parêntese para lembrarmos Adorno e Horkheimer em Dialética do esclarecimento, 
ensaio escrito em 1944, ao afirmarem que os cálculos, métodos e experimentos, consagrados como tributários da 
razão, atingiram sua face mais evidentemente perversa na Segunda Guerra Mundial.   
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Com o rasgo no meio social e a ruptura de um todo comunitário e integrado, não mais 

sustentado por um tecido comum, a memória traumática do campo de batalha não teve mais a 

chance de se transformar em experiência. O choque65 (termo definido por Benjamin que 

guarda grandes semelhanças com o trauma freudiano) provocado pela guerra vem fragmentar 

a experiência. O resultado são sujeitos incapazes de simbolizar o impacto e construir qualquer 

narrativa a respeito do vivido.  

Será, entretanto, alguns anos mais tarde, em seu texto “O narrador: considerações 

sobre a obra de Nikolai Leskov” [1936]/(2014)66 que o autor dará alguns passos essenciais. 

Abrindo um flanco importante, inclui, na notável falência da narração, a posição do ouvinte, 

que também foi radicalmente modificada nos idos do século XX. “Não se percebeu 

devidamente até agora que a relação ingênua entre o ouvinte e o narrador é dominada pelo 

interesse em conservar o que foi narrado. Para o ouvinte imparcial, o importante é assegurar a 

possibilidade de transmissão” (BENJAMIN, 2014, p. 227). Aqui, portanto, a figura do 

narrador e, por conseguinte, a narração, só podem se fazer e se perpetuar no tempo se houver 

aquele que deseja escutar uma história para repeti-la em tempos vindouros.   

Suspendida de certa forma a vida psíquica, devido ao retorno constante do traumático 

dos neuróticos de guerra, a transmissão da experiência, impedida de se fazer em um todo 

integrado, poderia, mesmo assim, se fazer ouvir através dos pedaços estilhaçados, das ruínas e 

dos escombros? Haveria alguma luz passível de intermitência e capaz de clarear, sem ofuscar 

a vista, certas partes daquilo que foi vivido para ser possível alguma narração e transmissão?  

É importante lembrarmos que em 1916 Freud já havia, no capítulo 18 das 

Conferências introdutórias, esboçado uma primeira definição sobre as neuroses traumáticas. 

Ao estudar o caso dos soldados austríacos retornando da guerra atormentados por suas 

lembranças, mas incapazes de dizer uma palavra sobre o que haviam visto, Freud define o 

trauma como “uma experiência que traz à mente, num período curto de tempo, um aumento 

de estímulo grande demais para ser absorvido [...] Nos sonhos, os que dela sofrem revivem 

																																																								
65 Em “Sobre alguns temas em Baudelaire” [1939]/(2014), Benjamin examina as profundas transformações 
vividas pelo homem moderno. O autor berlinense assinala como signo da modernidade a alteração das formas de 
percepção, as quais se configuram em novas formas de sensibilidade coletiva que marcaram o início do século 
XX. O mundo moderno é o mundo dos choques – o qual ele nota tanto nos transeuntes na multidão, no pedestre 
em meio ao tráfego ou no operário diante da máquina. Aqui nos interessa, principalmente, destacar o que autor 
também assinala: tentando se proteger do esfacelamento diante dos sucessivos choques, essa vigília excessiva do 
Eu, digamos, impediria a construção de uma autêntica experiência.  
66 Para Benjamin, o ouvinte é aquele que está necessariamente articulado e inserido em uma condição na qual há 
uma experiência (erfahrung) que se dá a partir de um rítmica do trabalho artesanal. As atividades que 
correspondem à experiência são, além do artesanato, a agricultura e a viagem.  
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regularmente a situação traumática” (2010, p. 367). Essa é uma lembrança dolorosa que o 

sujeito não sabe que lembra, mas que se manifesta em atos obsessivos, sem ligação aparente 

com aquilo que se expressa no presente. O título dado a esse capítulo é “A fixação no trauma, 

o inconsciente” e, apesar de Freud se deter nos sintomas neuróticos – os quais diferencia da 

neurose traumática –, a experiência traumática, nesse texto, parece ser um dos importantes 

indicadores a confirmar a ideia da existência do inconsciente.  

De forma análoga ao que também Benjamin percebeu, ao abordar os sonhos 

traumáticos Freud notou que, durante longo período após o acontecimento, as pessoas que 

viveram ou testemunharam a catástrofe rememoraram nos seus sonhos as mesmas imagens – 

a cena psíquica do trauma. Cena que pouco se deformava, que se desdobrava em outras 

imagens, ou mesmo se produzia em palavras, em narração. Podemos arriscar que tais imagens 

oníricas se oferecem como um verdadeiro clichê, uma chapa fotográfica negativa e 

reproduzível incessantemente, e que não denotam os traços singulares e as associações tão 

importantes do sonhador. Essas pessoas acordavam assustadas com a sensação de que tinham 

vivido o mesmo acontecimento: no apagar das luzes, paradoxalmente, a cena catastrófica se 

mantinha excessivamente iluminada e os sonhadores eram novamente arremessados para a 

situação traumática. Esse tipo de sonho divergia muito daquele que até então Freud havia 

pensado: nesses casos, o sonhador vai direto ao ponto, sem desvio algum. Parece olhar para o 

precipício, para o horror.  

Sobre essa categoria de sonho, Pontalis afirma:  

 
Ora, o sonho traumático é flash-back e parada da câmera sobre a imagem, 
não representa nada mais do que o acontecimento. Ele o torna de novo 
presente, repete-o, ou melhor: ele o re-produz, conferindo-lhe assim mais 
intensidade até do que ele tinha no real. [...] Quando o invólucro protetor foi 
rasgado e o suporte projetivo destruído, a letra imagística do sonho não pode 
mais escrever-se. O intérprete não tem mais nada a dizer: ele conserta o 
tecido, ou, confiando na perlaboração, espera que da catástrofe nasça um 
enredo que não seja mais uma catástrofe. (1991, p. 35-36) 

	
 Fazendo um paralelo com a mesma consideração de Pontalis, a “parada da câmera 

sobre a imagem” temos a descrição do psiquiatra Ernst Simmel, que tratou dos soldados 

traumatizados na Primeira Grande Guerra. O autor de Neuroses de guerra e trauma psíquico 

(1918) acaba por afirmar o fenômeno do trauma de guerra segundo a conceitualização da 

fotografia. A inscrição de uma experiência traumática no inconsciente corresponderia à 

autoinscrição da fotografia da realidade nos sais de prata da chapa fotográfica. “O flash do 

terror cunha uma impressão fotográfica apurada” (SIMMEL apud Assmann, 2011, p. 169-
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170). É justamente essa literalidade que impediria o fluxo necessário à simbolização do 

vivido.  

Sobre a mesma afirmação de Simmel aqui exposta, Márcio Seligmann-Silva, em texto 

recente, chama atenção para a ligação que ele atribui entre a guerra e a técnica, trauma, 

violência e o registro de imagens. Sendo filha da modernidade,  

 
a fotografia nasce com a propensão ambígua de registrar a realidade violenta 
e a reproduzir essa mesma realidade. A reprodução técnica é marca da 
modernidade capitalista (com suas máquinas e guerras), assim como do 
dispositivo fotográfico. Repetimos ad nauseum a produção de choques e 
catástrofes que resultam de um sistema de exploração do trabalho, da 
natureza e dos conflitos nacionais e coloniais. A psicanálise nasceu, nesse 
contexto, para descrever essas vivências traumáticas e para imaginar terapias 
para a nossa vida sob o desabrigo (mal-estar) produzido por esses choques. 
(SELIGMANN-SILVA, 2021)  
 

O que fazer com esse flash do terror que tem a potencialidade de cegar? Seria possível 

ir de encontro a essa literalidade e abrir espaço para algumas brechas simbólicas? Como 

podemos pensar a respeito da paralisia do processo onírico, submetido à tirania da compulsão 

à repetição?  

A compulsão à repetição e a literalização das imagens visuais, tão características dos 

sonhos traumáticos, oferecem elementos para pensar os contornos e as potencialidades do 

mecanismo da figurabilidade, sobre a qual nos debruçamos nos subcapítulos anteriores. Não à 

toa, é no mesmo ensaio de 1920, e logo após abordá-los, que Freud descreve a interação de 

seu neto com o jogo de carretel, a partir do qual reencena a ausência da mãe, em uma tentativa 

de transformar a dor sofrida passivamente em um movimento ativo de elaboração dessa 

ausência materna. O que pareceria uma reprodução de seu abandono é, na verdade, “um jogo 

inventado pela criança que assume ativamente a posição daquele que se separa mas também 

esboça uma elaboração pela via de uma incipiente narrativa da própria história” 

(BREGALANTI; ENDO, 2019, p. 81). Nesse texto, portanto, Freud indica que, em toda 

encenação aparentemente destinada a reproduzir experiências desprazerosas, o sujeito busca 

inscrever essas marcas, em uma tentativa de apropriação e elaboração.	 

Apesar de não ter modificado ou incluído novas considerações em A interpretação dos 

sonhos após o conceito de pulsão de morte, o autor já nos dá algumas pistas a respeito do 

trabalho primordial do sonho. Ou seja, sem abordar exclusivamente a categoria dos sonhos 

traumáticos, mas considerando os pesadelos, afirma que, antes mesmo de ser uma realização 

alucinatória de desejo, o sonho faria um trabalho muito mais fundamental e elementar. Nas 

palavras de Rivera:  
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A partir da consideração do pesadelo, ele defenderá nessa obra que há no 
sonho um funcionamento pulsional anterior à realização de desejo: aquele da 
compulsão à repetição ligada à pulsão de morte. O funcionamento psíquico 
visaria, originalmente, a repetir a cena traumática de modo a encená-la 
ativamente, e não mais a sofrê-la passivamente. (RIVERA, 2012, p. 23) 

	
Existe, portanto, um primeiro trabalho psíquico que tentaria dar conta de uma 

repetição incessante evidenciada a cada sonho. Tal encenação se manifesta na indicação 

freudiana de que a cena infantil se reapresenta como repetição no palco onírico, como afirma 

Rivera: “Sonhamos, a cada noite, a mesma [cena] marcante da nossa infância, a cada vez 

refeita, remontada, modificada seguindo as linhas da força do desejo” (2012, p. 23). 

Estamos de acordo com a concepção freudiana de que o traumático, enquanto uma 

compulsão à repetição, é inerente à constituição do aparelho psíquico. Assim como a 

brincadeira do jogo de carretel, modelo paradigmático das tentativas de elaboração das 

brincadeiras desprazerosas infantis, a encenação do trauma, em seu caráter repetitivo e 

remontado, faria com que o sujeito se tornasse mais capaz de lidar com as marcas depositadas 

pelo acontecimento, de modo a fazê-las suas, em uma tentativa de inscrição. É por isso que o 

sonho seria a via régia para acessar o inconsciente, “porque permite que se crie o inconsciente 

ao encenar o trauma” (RIVERA, 2012, p.23).  

Assimilada essa questão, teremos agora que avançar um pouco mais, nos atendo, mais 

detidamente, nas especificidades de outra ordem do traumático, não em sua dimensão 

constitutiva ou pulsional, e sim nas consequências de choques excessivos com o ambiente ou 

na falência do laço social, representando um potencial dano para o sujeito. São situações que 

excedem a capacidade elaborativa do psiquismo impedindo o alargamento do campo 

simbólico. Diante da força bruta e da violência, como produzir novas imagens, novas 

representações? Entendemos não ser coincidência o fato de Freud se referir ao efeito 

traumático da guerra em suas considerações sobre os sonhos e erguer dentro da vida onirica 

uma nova categoria: a dos sonhos traumáticos.  

Para Didi-Huberman, em seu livro Sobrevivência dos vaga-lumes67 [2009]/(2014), as 

imagens oníricas nos vêm como lampejos intermitentes e podem ser assim entendidas como 

																																																								
67 Didi-Huberman dialoga com um texto específico do escritor e cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, “O artigo 
dos vaga-lumes”, escrito em 1975, no qual o autor lamenta o fato de os vaga-lumes estarem morrendo em 
decorrência de um novo fascismo que observava na Itália, pós-Mussolini. Depois das décadas de 1930 e 1940 e 
mesmo após a morte do ditador, teria emergido, para o autor italiano, um fascismo radicalmente diferente do 
primeiro. Devido à poluição da atmosfera, das águas e dos campos, os vaga-lumes haviam morrido, literal e 
metaforicamente. Associada a essa imagem poético-ecológica, digamos, estaria a ideia de um “genocídio 
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imagens-vaga-lumes, iluminando o caráter preponderantemente obscuro e enigmático inerente 

ao universo dos sonhos. Assemelham-se às garrafas lançadas ao mar que carregam no interior 

uma pequena mensagem que pede para ser lida e, com sorte, encontram um destinatário. O 

autor faz menção não à obra freudiana propriamente dita, mas à empreitada monumental 

realizada pela jornalista alemã Charlotte Beradt.  

Entre os anos de 1933 e 1939, data que culmina em seu exílio nos EUA, impactada 

com os rumos da Alemanha nazista, Beradt documentou não apenas os seus, mas também os 

sonhos angustiantes de trezentas pessoas do seu entorno, reunindo-os em um documento 

psíquico do totalitarismo dos mais impressionantes. Como é notório, a ocorrência da Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945) perturbou, ainda mais intensamente do que a primeira, os 

sonhos e o estado de vigília de todos aqueles cercados e capturados pela violência humana. 

Quais seriam os sentidos dos sonhos possíveis em tempos ainda mais sombrios e turvos68? O 

que os sonhos poderiam nos mostrar e contar?  

O livro de Beradt [1966]/(2017), Sonhos no Terceiro Reich, não se destina nem visa 

explicar a vida psíquica de cada um que sonha, a seu modo, com o terror, mas se configura, 

nas palavras da própria autora, em uma sismografia íntima da história política da ascensão 

nazista. Em sua forma poética afetiva e fragmentária, repleta de sobredeterminações, apenas o 

mundo das imagens oníricas poderia fornecer a transmissão desse testemunho que nenhum 

outro registro histórico teria o alcance de produzir.  

 
Sonhos como esse não deveriam se perder [...]. Quem resolve escrever um 
diário o faz de propósito: a pessoa dá forma às ideias, ilumina-as ou as 
encobre ao redigir. Mas os sonhos desse tipo, parecidos com diários 
noturnos, por um lado, pareciam registrar minuciosamente, como 
sismógrafos, o efeito, no interior da pessoa, de acontecimentos políticos 
externos; por outro, derivavam de uma atividade psíquica involuntária. 

																																																																																																																																																																													
cultural” próprio da sociedade burguesa que tomava conta da Itália na década de 1970. Os holofotes da televisão 
e da indústria cinematográfica, dos estádios de futebol, do palanque político haviam devorado os povos 
tradicionais e buscavam igualar todos em mercadoria – uma máquina totalitária que, com a sua luminosidade 
excessiva, cega e engole a todos, sem deixar qualquer possibilidade de rastro ou resistência. Se o diagnóstico do 
italiano aparenta estar correto, Didi-Huberman faz uma ressalva que se tornará sua tese central nesse livro: 
“Postulá-lo é, justamente, dar crédito ao que sua máquina quer nos fazer crer. É ver somente a noite escura ou a 
ofuscante luz dos projetores. É agir como vencidos: é estarmos convencidos de que a máquina cumpre o seu 
trabalho sem resto nem resistência. É não ver mais nada. É, portanto, não ver o espaço – seja ele intersticial 
intermitente, nômade, situado no improvável – das aberturas, dos possíveis, dos lampejos, dos apesar de tudo” 
(DIDI-HUBERMAN, 2014, p. 42). Os vaga-lumes sobrevivem mas cabe a nós saber onde encontrá-los. 
68 Aqui podemos fazer menção aos diversos grupos, inspirados em Beradt, que têm surgido no Brasil e coletado 
relatos de sonhos produzidos durante a pandemia de Covid-19 entre os anos de 2020 e 2021. Podemos citar dois 
desses grupos, organizados e compostos pela comunidade acadêmica: “Os sonhos confinados”, que reúne 
UFMG, USP, UFRJ e UFRN, e o “Inventário dos sonhos”, que reúne USP e URGS. 
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Dessa forma, os sonhos poderiam ajudar a interpretar a estrutura de uma 
realidade prestes a se tornar um pesadelo. (BERADT, 2017, p. 33-34) 

	
A experiência interior, por mais obscura que seja, poderia, para Didi-Huberman, 

aparecer como um lampejo para o outro, a partir do momento em que se encontra a forma 

justa de sua construção, sua narração e sua transmissão. Assim como adverte Beradt, os 

diários noturnos, diferentemente dos diários escritos à luz do dia, carregam a intensidade 

própria dos abalos sísmicos e, se são “involuntários” na sua formação, demandam, quando 

narrados, por leitura, escuta e, quem sabe, decifrações de seu sentido – decifrações a respeito 

de um período histórico permeado pelo terror que foi vivido na coletividade e assimilado na 

singularidade.  

Encontramos, no posfácio do livro, um comentário do historiador alemão Reinhart 

Koselleck que aponta para o paradoxo próprio desses textos ficcionais, que embora não se 

prestem a oferecer uma representação realista da realidade, lançam uma luz vigorosa e, 

acrescentaríamos, estranha, sobre a realidade de onde elas provêm. Estranha pois o conteúdo 

que se mostrava em seu caráter repetitivo acabou se tornando um prenúncio clarividente do 

futuro tenebroso que teria força e forma reais. É por esse motivo que o historiador atribui à 

narrativa onírica, ou seja, à assimilação singular de um evento político e social, um registro 

incontestável para o conhecimento histórico enquanto tal: as imagens sonhadas sob o terror 

oferecem um testemunho a partir do qual se vislumbram imagens sobre o terror.  

As imagens-vaga-lumes podem ser vistas, nesse sentido, em sua condição de 

iluminação intermitente, não apenas enquanto registros testemunhais, mas também como 

profecias a respeito da história política do porvir.  

 
A probabilidade de várias dessas histórias virem a se tornar realidade era 
maior do que empiricamente parecia na época em que elas foram sonhadas. 
Elas antecipam o empiricamente improvável, que, mais tarde, na catástrofe 
do declínio, se tornou real. Nesse sentido, essas histórias tinham um valor de 
prognóstico. (KOSELLECK, 2017, p. 174) 

	
Sob o imperativo “é proibido sonhar” anunciado nos sonhos, havia a reação do sujeito 

“mas eu sonho” (BERADT, 2017, p. 34). Essa insistência foi ouvida repetidas vezes em 

diversas dessas narrativas oníricas, indicando que, imerso em um contexto histórico 

antagônico ao do desejo, o sujeito buscava manter algum grau de expressão a partir do qual 

fosse possível resistir ao totalitarismo.  

Os sonhos produzidos em meio à ascensão da ditadura parecem sugerir um paradoxo: 

em um período que se apresentava cada vez mais coercitivo, o sonhar se concebia, ainda, 
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como um espaço de mínima e imperiosa liberdade – e sobretudo intimidade – que restava em 

uma sociedade em que se queria tornar tudo público. Koselleck afirma: “Da capacidade de 

fazer aparecer esses medos secretos e desejos mudos em histórias vivas, politicamente cheias 

de simbolismo, podia-se adquirir uma liberdade cuja perda era uma ameaça cada vez mais 

visível” (2017, p. 179). Os sonhadores contaram histórias dos sonhos do terror, mas foram 

além: os sonhos eram formas de execução do sonho em si mesmo, ou seja, se mostraram reais 

em um futuro próximo dali. “Eles são ditados no corpo. Todas as histórias reproduzem uma 

vivência que deixou marcas” (KOSELLECK, 2017, p. 176).  

Faz-se importante, ainda, assinalar aqui o caráter distinto do acervo onírico composto 

por aqueles que sonharam não antes, mas nos próprios campos de concentração nazista: 

 
Jean Cayrol, que escapou de um campo de concentração, nos fala sobre 
sonhos sem vida e sem objeto. Comum a todos os sonhos de campos de 
concentração é o fato de o terror deixar de ser sonhável. Nesses casos, a 
fantasia do horror é excedida pela realidade. (KOSELLECK, 2017, p. 180) 

	
Foi Jean Cayrol69, um importante escritor e poeta francês que sobreviveu ao campo de 

concentração Mauthausen-Gusen, na Áustria, quem elencou dois tipos de sonhos produzidos 

naquele contexto de cerceamento radical de liberdade: os de futuro e os de salvação. O 

primeiro diz respeito ao sonhar ilusório, um sonho nostálgico no qual se deseja o passado, 

distante do arame farpado, para o sonhar o futuro – eram os sonhos, diz Cayrol, 

frequentemente prenunciadores da morte do sonhador. Já os sonhos de salvação mostravam-se 

abstratos e marcavam uma inversão do tempo, bastante similar à experiência subjetiva de 

viver no campo de concentração – são os sonhos que afastavam a pessoa da realidade do 

presente, em uma tentativa de salvação e de sobrevivência física e psíquica. Pelo fato de 

terem sido concebidos em situações-limite e bastante complexas, Koselleck afirma que tais 

categorias de sonhos apresentam outra dimensão antropológica e, entendemos que, por esse 

motivo, devem ser analisados com maior cautela70.  

Teríamos, ainda, na esteira das decisivas contribuições da aqui chamada arte/literatura 

de testemunho71 – a criação bastante própria de se contar e narrar sobre o horror –, o relato 

																																																								
69 Nuit et Brouillard – documentário que marcou época dentro da filmografia sobre a Shoah com direção de 
Alain Resnais e roteiro de Jean Cayrol. 
70 Não entraremos nessa discussão; para uma leitura mais pormenorizada a esse respeito, remetemos o leitor para 
o artigo de Paulo Endo (2019) cujo título é “O arquivo de sonhos de ex-prisioneiros de Auschwitz do Museu-
Memorial Auschwitz-Birkenau”, publicado na revista Percurso. 
71 Lembremo-nos de alguns dos mais importantes autores sobreviventes dos campos de concentração e que 
colocaram no centro de sua literatura o próprio trabalho da memória atravessado pela inerente e radical 
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imprescindível do italiano Primo Levi a respeito de sua vivência em Auschwitz, em É isto um 

homem? de 1988. Levi aponta para uma dupla dificuldade, relativa tanto ao horror vivido no 

campo quanto ao pavor, por parte do interlocutor, de se deixar afetar pelo que o sobrevivente 

teria a lhe dizer. Levi tinha um sonho recorrente, sonhado não só por ele, mas por muitos dos 

prisioneiros, a cada noite. Sonha com a volta para casa, com a felicidade intensa de contar aos 

seus familiares o horror já passado e ainda profundamente vivo e cristalino, e, de repente, 

percebe com desespero que ninguém o escuta, que os ouvintes olham para ele, mas se 

levantam e vão embora, com indiferença. Primo Levi se pergunta então: 

 

O sonho está na minha frente, ainda quentinho; eu, embora desperto, 
continuo, dentro, com essa angústia do sonho; lembro, então, que não é um 
sonho qualquer; que desde que vivo aqui, já o sonhei muitas vezes, com 
pequenas variantes de ambientes e detalhes. [...] Por quê? Por que o 
sofrimento de cada dia se traduz, constantemente, em nossos sonhos, na 
cena sempre repetida da narração que os outros não escutam? [itálico 
nosso]. (LEVI, 1988, p. 86) 

	
A narrativa foi feita, está sendo feita, mas ela nunca consegue realmente dizer a 

experiência inenarrável da violência: muito porque dizê-lo se mostra extremamente 

dificultado para quem viveu o trauma, mas, também, porque os ouvintes não estão dispostos a 

ouvir sobre a dor e o desamparo que se mostram em sua radicalidade.  

Atenta a essas mesmas questões, a filósofa Jeanne Marie Gagnebin, em seu Lembrar, 

escrever, esquecer (2006), indaga-se justamente sobre esse ouvinte indiferente, que não 

consegue escutar o sofrimento do sobrevivente, impedindo que o sujeito possa contar, sob 

qualquer forma possível, a vivência do horror, conforme mostrado no sonho de Levi. Para 

Gagnebin, os ouvintes deveriam ser a testemunha dessa história ofegante, fragmentária e 

sempre ameaçada por sua impossibilidade de se fazer. Assim como figurado no sonho do 

italiano, os ouvintes vão embora, não querem saber, resistem em escutar, na tentativa de 

preservar a sua própria linguagem ainda arejada, livre.  

 
Testemunha é aquele que consegue ouvir a narração insuportável do outro e 
que aceita que suas palavras levem adiante, como num revezamento, a 
história do outro: não por culpabilidade ou compaixão, mas porque somente 
a transmissão simbólica, assumida apesar e por causa do sofrimento 
indizível, somente essa retomada reflexiva do passado pode nos ajudar a não 
repeti-lo infinitamente, mas a ousar esboçar uma outra história, a inventar o 
presente. (GAGNEBIN, 2006, p. 57) 

																																																																																																																																																																													
impossibilidade de transmissão: Primo Levi, Jean Cayrol, já citados, e Jean Améry, Aharon Appelfeld, Paul 
Celan, Jorge Semprún, Robert Antelme, Charlotte Delbo e também Nelly Sachs.  
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A testemunha não é somente aquela que viu com os próprios olhos determinada 

situação permeada pela dor, uma testemunha direta, mas é aquela que também não vai 

embora, que sustenta o seu lugar como ouvinte para que algo novo, palavras novas, possa 

emergir.  

Mas qual seria o papel da testemunha dentro da clínica psicanalítica? Seria possível 

afirmar que o lugar do psicanalista também é esse de sustentar a escuta diante da narração 

ainda mais falhada e esmigalhada pela irrupção da violência?  

Na tentativa de avançar com essas questões, faz-se necessário seguir com as decisivas 

contribuições do psicanalista Sándor Ferenczi para os estudos do trauma, dos sonhos e da 

escuta analítica diante de sujeitos que viveram situações atravessadas por profunda 

destrutividade simbólica.  

O psicanalista húngaro, importante discípulo e até mesmo parceiro intelectual de 

Freud, colocou o trauma no plano teórico e clínico como uma questão central e estrutural. 

Ferenczi tratava pacientes com sofrimentos mais primários e mais graves do que os da 

neurose clássica, chegando mesmo a compreender que o sofrimento com o qual lidava 

decorria de eventos traumáticos produzidos na relação do sujeito com seu ambiente. A partir 

de sua experiência analítica com os neuróticos de guerra, descreve os efeitos psíquicos de 

quem sofre violações, evidenciados no surgimento de angústias avassaladoras, caracterizadas 

como um sentimento de impotência. Com a gênese do sofrimento associada mais a um 

choque com o ambiente que ao resultado da tessitura da fantasia psíquica tal qual se notava 

com os pacientes neuróticos clássicos, ele sustentava, como método de tratamento, que se 

encorajasse o sujeito a repetir na transferência a violência traumática, como uma tentativa de 

elaboração e inscrição.  

Na intenção de rever e plantar inovações na teoria sobre os sonhos até então 

desenvolvida, em Reflexões sobre o trauma, de 1934, texto publicado postumamente, o autor 

diz que os restos diurnos (restos da vida) nada mais são do que sintomas de repetição de 

traumas. Em sua revisão, o sonho não se presta a uma realização alucinatória de desejo, mas 

tenta levar acontecimentos traumáticos a ganharem algum tipo de resolução. Ele afirma: 

 
[...] todo e qualquer sonho, ainda o mais desagradável, é uma tentativa de 
levar acontecimentos traumáticos a uma resolução e a um domínio psíquicos 
melhores, no sentido, poderíamos dizer, do ‘esprit d’escalier’ [...]. Os restos 
do dia e da vida são impressões psíquicas tendentes à repetição, não 
resolvidas nem dominadas, inconscientes e que, talvez, jamais foram 
conscientes, as quais surgem mais nas condições do sono e dos sonhos do 
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que em estado vígil, e exploram para seus fins a capacidade de realização de 
desejo do sonho. (FERENCZI, 2020, p. 128-129) 

	
O autor relaciona aos processos oníricos uma função traumatolítica, em que as 

impressões traumáticas sensíveis persistem como símbolos mnêmicos corporais e conteúdos 

não representáveis. Ferenczi chama atenção para a relação entre a profundidade do 

inconsciente e o trauma, e é por esse motivo que a tendência à repetição do trauma no sonho é 

superior ao que ocorre no estado de vigília. No sono profundo e com o estado de 

inconsciência dominante, as impressões sensíveis não resolvidas ganhariam palco e expressão 

a fim de reencenar e fazer reviver o traumatismo repetitiva e incessantemente. Para o autor, 

seria necessário encorajar o paciente a viver e repetir o evento para que, posteriormente, possa 

nascer a potencialidade de uma “nova espécie de resolução do trauma, mais vantojosa, e até 

mais duradoura” (FERENCZI, 2020, p. 130).  

Notamos então que há uma diferença bastante crucial entre Sigmund Freud e Sándor 

Ferenczi no que se refere ao trabalho primordial dos sonhos. Se, para o primeiro, mesmo 

depois de inserida na obra a pulsão de morte, a realização de desejo seguiu como a principal 

função onírica e o sonho traumático permaneceu como a exceção à regra, o segundo fará 

dessa exceção o seu modelo. As impressões sensíveis traumáticas trabalhadas no campo 

onírico escapam a qualquer inscrição e não conseguem se alojar nem na instância 

inconsciente e tampouco na consciência. Lembremos que na carta 52, já discutida nesta 

pesquisa, Freud denomina os signos de percepção como algo que se imprime mas que falha 

em ganhar representação. Ferenczi proporia, então, que o objetivo terapêutico da análise dos 

sonhos é o estabelecimento de um acesso direto às impressões sensíveis. Com essa indicação, 

seria possível acessar, justamente, aquilo que não se representa. É aí que, novamente, 

voltamos a considerar a relevância do mecanismo da figurabilidade. 

O autor cataloga dois tipos de formações oníricas: os sonhos primários e os sonhos 

secundários. O primeiro diz respeito a uma reprodução bastante literal das impressões 

sensíveis; são sensações marcadamente presentes e corporais, tais como pressão, dor, 

esmagamento etc. Já os sonhos secundários divergem dos primeiros por produzirem imagens 

visuais. Sustentam-se sobre certa semelhança com as situações traumáticas vividas à luz do 

dia, em sua concretude e literalização. Para ilustrar a categoria de sonho secundário, Ferenczi 

nos conta o sonho de uma paciente sua que sofrera abuso sexual do pai quando era criança. 

Nesse sonho, produzido quando a paciente já estava em análise com ele, uma menina está 

deitada no fundo de uma canoa, apática, pálida, à beira da morte, e um homem gigantesco se 

debruça sobre ela. Na mesma canoa, atrás deles, está um homem familiar que vê a cena, o que 
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dispara uma sensação de vergonha da parte dela por ele ser testemunha do que ocorre ali. Do 

alto, distante da cena, bem longe, passa um aviador que talvez possa enxergar o que acontece 

a quilômetros de distância. “É no máximo Deus quem está no céu ou um aviador voando a 

grande distância, ou seja, alguém emocionalmente desligado dos acontecimentos, que poderia 

espiar o que acontece.” (FERENCZI, 2020, p. 132) 

Este sonho é paradigmático pois expressa fortemente a noção de clivagem subjetiva de 

seus pacientes traumatizados, que Ferenczi desenvolveu em sua teoria. Como se sabe, em sua 

versão clássica, o trauma é resultado de uma ferida que acometeu o sujeito profundamente e 

produz uma clivagem dentro do próprio Eu; essas partes dilaceradas não se comunicam e por 

isso não entram em conflito entre si. O que também se verifica mais intensamente como 

resultante da clivagem narcísica são os mecanismos projetivos bastante intensos, que podem 

ser notados no mesmo sonho. A psicanalista Jô Gondar (2017) faz notar, na cena onírica 

exemplificada, que o Eu reparte-se e se projeta em três personagens bastante diferentes: no 

abusador, na vítima e no terceiro, que está muito distante emocionalmente do acontecimento 

e, por esse motivo, não sente vergonha. Para além da capacidade reflexiva e da tentativa da 

sonhadora de assimilar e apreender a própria cena de longe, há também uma possível 

indicação de seu apelo ao outro. Segundo Ferenczi, esse apelo ao outro é um chamado 

desesperado para que ele possa se instalar na cena traumática. É preciso que alguém 

testemunhe, urgentemente, o testemunho.  

A distância física é o que demarcaria a distância emocional, desligada dos 

acontecimentos, entre aquele que vê (o aviador) e a sonhadora? Qual seria, justamente, o 

lugar do psicanalista ao ouvir esse testemunho que se dá em forma de relato onírico?  

Para Ferenczi, distinguindo-se radicalmente do aviador do sonho, a postura distante, 

neutra ou até mesmo apática por parte do psicanalista pode tão somente culminar em uma 

falta de reconhecimento do desamparo de quem sofreu a violência, produzindo uma 

reatualização do trauma, o que geraria ainda mais angústia para o sujeito. Em uma situação de 

extrema intimidade, a partir da qual a experiência clínica é capaz de fazer trabalhar, o 

reconhecimento da violência e a legitimação do sofrimento e das percepções do sujeito por 

parte do psicanalista é de fundamental importância em um primeiro momento, para que o Eu, 

profundamente desintegrado, possa se orientar minimamente72.  

																																																								
72 Estamos nos referindo a “Confusão de língua entre os adultos e a criança”, de 1932, artigo seminal em que 
Sándor Ferenczi busca lançar uma luz vigorosa à “simpatia autêntica” (FERENCZI, 2020, p. 115) do analista 
para com pacientes que sofreram traumas decorrentes de sua relação com o outro.   
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O reconhecimento é uma necessidade básica e vital: todos os humanos demandam 

serem vistos, ouvidos e respeitados em seu entorno e é por isso que Ferenczi é um autor tão 

fundamental para ampliarmos as bases da compreensão do traumático quando provocado pela 

relação do sujeito com o outro. Para o psicanalista, é notável que a situação vivenciada como 

traumática é aquela na qual o sujeito foi descreditado, e o reconhecimento do outro, recusado. 

Em outras palavras, são as situações nas quais o sujeito é desmentido73. Desmentir envolve o 

descrédito da percepção, do sofrimento e da própria condição de sujeito daquele que 

vivenciou o trauma “de forma que não se nega o evento, mas o sujeito” (GONDAR, 2016, p. 

19).  

Encontramos no Diário clínico [1932]/(1990) uma observação sobre a tentativa, por 

parte do analista, de remontar, de maneira especulativa, junto a seu paciente, uma imagem da 

experiência vivida, à maneira de um mosaico: 

 

Parece que os pacientes não podem acreditar, pelo menos não 
completamente, na realidade de um evento, se o analista, única testemunha 
do que se passou, mantém sua atitude fria, sem afeto e, como os pacientes 
gostam de dizer, puramente intelectual, ao passo que os eventos são de 
natureza tal que devem evocar em toda pessoa presente sentimentos e 
reações de revolta, de angústia, de terror, de vingança, de luto. [itálico 
nosso] (FERENCZI, 2020, p. 57) 

	
Novamente, tomamos como base as concepções de Gondar, para quem o referido 

sonho é marcado pela repetição quase literal do que pode ter acontecido à paciente de 

Ferenczi, ao mesmo tempo que se verifica também um esboço com a finalidade de elaboração 

dessa cena. São as elaborações oníricas que permitem ao analista vislumbrar ou supor certas 

impressões sensíveis que seriam muito dificultadas ou até mesmo inacessíveis de outras 

formas. Impedidos os mecanismos básicos dos processos oníricos, tais como a condensação e 

o deslocamento, ausentes nesse tipo de sonho, conserva-se – e diríamos até, intensifica-se – o 

mecanismo da figurabilidade, que convocaria uma primeira formação de imagens visuais 

sobre a vivência traumática, condição necessária para seu potencial simbólico.  

 

																																																								
73 Em “Análise de crianças com adultos” [1931], Ferenczi chama atenção para a reação de quem escuta o sujeito 
em sua narração diante de experiências que comportam choques traumáticos infantis. “O pior é realmente a 
negação, a afirmação de que não aconteceu nada, de que não houve sofrimento [...]. É isso, sobretudo, o que 
torna o traumatismo patogênico. Tem-se mesmo a impressão de que esses choques graves são superados, sem 
amnésia ou sequelas neuróticas, se a mãe estiver presente, com toda a sua compreensão, sua ternura e, o que é 
mais raro, uma total sinceridade” (FERENCZI, 2020, p. 91).  
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Esses sonhos são uma forma de atuação – tanto no sentido teatral como 
psicanalítico. Neles, se misturam imagens e vivências antigas que retornam 
em uma espécie de drama teatral para serem revividas – ou melhor, vividas, 
já que através da figuração se opera uma primeira vez – na atualidade. Dar 
uma forma a uma vivência traumática significa, primeiramente, figurá-la 
[...]. Ao receber uma imagem visual, a vivência terrível pode ser evocada e 
transmitida, tornando visível alguma coisa que até então se mostrava 
invisível, indizível, intolerável. (GONDAR, 2017, p. 74) 

	
Esse tipo de enlace possível através do mecanismo de figuração convida, tanto o 

analista como o próprio analisando, a uma abertura ao mundo das percepções e das 

sensorialidades. Mostrando-se nos sonhos, os acontecimentos sensíveis são trazidos à cena 

clínica e têm o potencial de serem, de maneira mais ou menos engasgada, trabalhados, 

narrados, historicizados. Ouvidos e escutados, portanto. “Esses sonhos são uma espécie de 

fotografia ou de radiografia da disposição psíquica do paciente ou da situação analítica, tal 

como ele a experimenta” (GONDAR, 2017, p. 75). Uma fotografia, portanto, que esboça e 

pode dar a ver algo, alguma janela com centelhas intermitentes antes impedidas, tanto ao 

analista e também, e sobretudo, ao analisando.  

Conforme acompanhamos aqui, o psicanalista húngaro provoca uma reviravolta 

fundamental na teoria dos sonhos, e também semeia inovações a respeito do cuidado 

necessário do psicanalista a fim de que seja possível escutar a violência sofrida pelo sujeito no 

laço social. Os sujeitos marcados por fortes violações apresentam uma angústia atroz, que se 

caracteriza por sentimentos de grande impotência. Uma das tentativas de restituição 

simbólica, para Ferenczi, se dá, justamente, pela via onírica, o que não é outra coisa senão a 

possibilidade de que os sonhos sejam repetidos, figurados e endereçados ao outro. Os sonhos 

seguem em sua capacidade expressiva e, fundamentalmente, carregam a função de 

elaboração, apesar de tudo. Retomando e encenando os acontecimentos traumáticos, o 

material onírico enseja o acesso direto às impressões sensíveis e aos afetos encriptados 

deixados pelo trauma. É, podemos dizer, uma tentativa sempre fragmentária – e por isso 

mesmo, inerentemente falhada –, potencialmente capaz de transmitir aquilo que é da ordem 

do insuportável, oferecendo-lhe testemunho.  

Parecendo caminhar bastante próximo a Ferenczi, Monique Schneider (1994) também 

oferece uma contribuição, embora pontual, fundamental para expandir uma das ideias 

freudianas sobre o trauma, naquilo que o autor contemplou em seu texto “Inibição, sintoma e 

angústia”, de 1926. Segundo Freud, a angústia-sinal é uma espécie de camada protetora, uma 

vacina, diria ele, que impediria o impacto subjetivo avassalador provocado pelo trauma. Para 

Schneider, o excesso de afeto não basta para traumatizar o sujeito; a intensidade de alguma 
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vivência, nesse sentido, não é suficiente para explicar o efeito traumático. O que marca e 

mortifica é ter experimentado qualquer coisa “no escuro, tanto no escuro representativo 

quanto no escuro afetivo. O golpe psíquico está mais próximo de um golpe sobre a nuca do 

que de uma emoção forte” (SCHNEIDER, 1994, p. 26).  

A escuta clínica das impressões sensíveis oníricas ofertadas pela figurabilidade 

funcionaria, assim como os vaga-lumes, como uma espécie de irradiação luminosa, alguns 

feixes de luz colocados sobre essa penumbra, sobre esse manto denso e escuro que, até então, 

se mostrava inaudível, invisível, intolerável. Lembremos também que os pequeninos vaga-

lumes, em sua condição de fragilidade, precariedade e delicadeza, só podem ser vistos quando 

a luminosidade em torno deles não é excessiva. Não se trata, portanto, de buscar a luz total, 

uma visualidade integral, que pode ter o efeito de cegar. Retomemos mais uma vez, a partir de 

uma consideração de Primo Levi, a questão da vivacidade e da ultraclaridade das lembranças 

do trauma: “As recordações de meu cativeiro estão muito mais vivas e detalhadas do que 

qualquer outra coisa que aconteceu antes ou depois. Conservo uma memória visual e acústica 

das experiências de lá que não consigo explicar” (LEVI, 1990, p. 51). Importante seria tentar 

fechar um pouco as pálpebras dessas imagens ultraclaras, no sentido de oferecer ao sujeito um 

mínimo sossego.   

Os vaga-lumes podem-se ir, simplesmente, mas eles desaparecem apenas aos nossos 

olhos, na medida em que o espectador renuncia a segui-los e se mantém no lugar que não é o 

mais adequado para ver e admirar essas pequenas luzes. Os vaga-lumes, portanto, servem aqui 

como uma imagem privilegiada, na qual notamos a importância dessa luz frágil e lacunar, em 

seus pequenos deslocamentos e movimentos. Para vê-los, bastaria estarmos dispostos a segui-

los em seus caminhos singulares.  

 
Tal seria, para finalizar, o infinito recurso dos vaga-lumes: sua retirada, 
quando não se tratar de fechamento sobre si mesmo, mas “força diagonal”; 
sua comunidade clandestina de “parcelas de humanidade”, esses sinais 
enviados por intermitências, sua essencial liberdade de movimento; sua 
faculdade de fazer aparecer o desejo como o indestrutível por excelência (e 
me vêm à memória as últimas palavras escolhidas por Freud para sua 
Traumdeutung: ‘esse futuro, presente para o sonhador, é modelado pelo 
desejo indestrutível, à imagem do passado’). Os vaga-lumes, depende apenas 
de nós não vê-los desaparecerem. Ora, para isso, nós mesmos devemos 
assumir a liberdade de movimento, a retirada que não seja fechamento sobre 
si, a força diagonal, a faculdade de fazer aparecer parcelas de humanidade, o 
desejo indestrutível. Devemos, portanto – em recuo do reino e da glória, na 
brecha aberta entre o passado e o futuro –, tornar vaga-lumes e, dessa forma, 
formar novamente uma comunidade de desejo, uma comunidade de lampejos 
emitidos, de danças apesar de tudo, de pensamentos a transmitir. Dizer sim 
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na noite atravessada de lampejos e não se contentar em descrever o não da 
luz que nos ofusca. (DIDI-HUBERMAN, 2014, p. 154-155) 

	
O trabalho com sujeitos afetados por eventos disruptivos é aquele que também solicita 

deslocamentos de quem escuta o testemunho, no intuito de buscar restaurar uma certa 

luminosidade para que o sujeito possa se pensar, se dizer e se lembrar, não mais sozinho, mas 

agora acompanhado. Ao ganhar pequenas imagens visuais que demandam por 

reconhecimento e escuta, a vivência terrível do sujeito poderia ser evocada e falada, 

encontrando uma forma de transmissão, embora marcada sempre pela sua condição 

constitutivamente falhada e precária. O lugar do psicanalista é esse de sustentar a sua escuta e 

sua presença na direção desse inaudito, invisível e até então impensável, fazendo reconhecer a 

violência sofrida, que atinge a todos nós de maneira incólume. Essas pequeninas figurações 

apresentadas ao outro, aqui entrelaçadas por palavras e imagens, são a condição fundamental 

para que o sujeito se reoriente, com alguma sorte, dentro da sua própria história.  
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6. Pede-se abrir um olho 

 

 

“As reconstruções por falta de outra coisa”; “as explicações por falta de outra coisa”; 

“as fotografias por falta de outra coisa”, diz Ela, a protagonista (francesa) de Hiroshima mon 

amour, o clássico dirigido por Alain Resnais74 em 1959, na sequência que abre seu filme. Ela 

se refere ao que encontrou em Hiroshima quase quinze anos depois do bombardeio que 

vitimou mais de 160 mil pessoas, mas ela também poderia estar falando sobre aquilo 

encontrado por quem visita os campos de concentração nazistas, por quem vê as marcas nas 

cidades latinoamericanas após décadas de ditaduras militares ou mesmo nos museus com uma 

infinidade de despojos da colonização.  

Mas os objetos, as fotografias, as explicações, as reconstruções não são suficientes 

para entender. “Você não viu nada em Hiroshima, nada”, afirma incessantemente o outro 

protagonista, Ele (japonês). Apesar de seus esforços, Ela não compreenderá o que se passou 

em Hiroshima. Não é possível ver porque não é possível entender. Não é possível entender 

porque há coisas, talvez as mais radicais, que são in-visíveis. O filme Hiroshima mon amour 

não tenta explicar e nem reconstruir, mas busca apalpar a opacidade e a intraduzibilidade do 

testemunho. Como Ela, talvez nos esforcemos para entender, procuramos nos aproximar de 

tantas formas possíveis, por ângulos distintos: lemos as explicações e hipóteses, visitamos os 

destroços, olhamos ao redor, buscamos fotografias antigas, escutamos os sobreviventes. Mas 

tem algo que permanece imperscrutável, impossível de ser assimilado tanto em Hiroshima 

quanto em qualquer outro lugar onde atos extremamente violentos fizeram e ainda fazem a 

composição da nossa história. Nunca conseguiremos chegar perto da vivência de quem é alvo 

direto das violências de ontem e hoje, mas tentamos nos aproximar do indizível para dar a ele 

algumas formas, sempre lacunares, na intenção de realizar alguma transmissão simbólica.  

As fumaças das catástrofes do passado se alastraram, atravessaram o tempo e o 

espaço, cruzaram as fronteiras e demandaram de nós esforço teórico, artístico e 

epistemológico para pensarmos os efeitos da devastação no sujeito e na cultura no presente.  

Entre Hiroshima e Altamira não existe associação direta mas pode haver, quem sabe, 

alguma articulação. 

Depois desse longo percurso teórico aqui empreendido, voltamos a pensar sobre as 

imagens fotográficas que foram exibidas nos dois contextos clínicos em Altamira, conforme 
																																																								
74 Com o roteiro da consagrada escritora francesa Marguerite Duras. 
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anunciado em nossa introdução. Elas teriam ganhado esse estatuto de pequenas figurações, 

tais como os vaga-lumes, que acabamos de acompanhar na parte final dessa pesquisa? De que 

maneira tomamos aquelas imagens registradas, tão singulares, naqueles atendimentos? 

Teriam auxiliado Maria Amanda e Rosa a contarem de outro modo sobre si? Teriam me 

ajudado a escutar outra coisa que até então poderia estar inaudita?  

Partimos, inicialmente, da hipótese de que as fotografias, na medida em que se 

apresentam, na transferência, ao olho do outro, a esse estrangeiro que não habita e 

desconhece o território, puderam servir de apoio narrativo. Ao olharem as imagens na 

presença desse outro, essas mulheres puderam recuperar algumas lembranças afetivas e 

contar sobre esse outro tempo, já perdido.  

Na impossibilidade de recolher no longo prazo os efeitos dessas duas situações, fomos 

atrás de considerações teóricas que nos permitissem criar algumas bordas para as nossas 

perguntas iniciais e propusemos construir alguns pensamentos sobre o estatuto 

metapsicológico da visualidade a partir dessas experiências. Por vezes, para discutir esse 

campo visual, resvalamos em aspectos concernentes ao olhar: naquilo que espanta e 

desorienta, naquilo que pede para ser olhado para também ser assimilado e, 

fundamentalmente, naquilo que é fugidio e inapreensível. Novas questões e hipóteses, 

portanto, como era de se esperar, também surgiram.  

O centro de nossa pesquisa magnetizou uma série de linhas de força que, por vezes, 

mostraram-se tensionadas entre si. Vejamos, resumidamente, o desenho que essas linhas 

foram tomando em nosso mapa investigativo.  

Chegamos, por vias distintas, às considerações das marcas psíquicas que se reavivam 

no presente. Propusemo-nos a pensar sobre os sonhos, essas imagens estranhas e enigmáticas 

que pululam à nossa revelia, que são oriundas de tempos remotos e se reanimam sob 

múltiplas formas, sendo passíveis de decifrações ao se transformarem em texto. 

Mergulhamos, bem como nos sonhos que reconstroem o passado incessantemente, nos 

sucessivos constructos teóricos formalizados por Freud que tentaram dar conta da complexa 

organização e dinamização das marcas psíquicas do infantil. Essas inscrições, 

incessantemente, ganham plasticidade a posteriori. As lembranças que chegam até nós 

possuem o caráter paradoxal de encobrir e velar e, ao mesmo tempo, desencobrir e desvelar 

experiências infantis de ordem traumática.  

Ainda discutimos algumas das experiências afetivas de Freud que, em ligação com o 

terreno da estética, são interpretadas como infamiliares, enigmáticas e sombrias – o que o 

colocou a pensar e a escrever. Dando um passo para o lado, dedicamo-nos a refletir, também, 
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sobre as disputas por visibilidade e narratividade concernentes às memórias culturais que 

ganham corpo, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Com a ajuda do filósofo francês 

Jacques Derrida e sua concepção inovadora de arquivo, pensamos sobre esse operador 

simultâneo que visa à produção e à conservação da memória na mesma medida em que é 

atravessado por uma força contrária que age em favor do seu apagamento e solapamento, 

marcada pelos determinantes oriundos da pulsão de morte. Essa discussão se fez pertinente 

pois buscou responder uma das questões candentes em contexto brasileiro e que carrega 

íntima relação com a inspiração desta pesquisa, a saber: como nos posicionaremos diante da 

falta de suporte concreto mínimo, no espaço público, para inscrever as marcas de violências 

perpetradas pelo Estado brasileiro em seu esforço de aniquilamento, apagamento e 

exploração? Foi a partir do terceiro eixo do trabalho que adentramos no universo sombrio e 

negativo da pulsão de morte que desfaz as forças de ligação, marcando também as discussões 

em torno dos sonhos traumáticos e das situações permeadas por grande devastação simbólica.  

Como nos posicionaremos diante daquilo que resta?  

Ao longo de nosso percurso, compreendemos que a obra freudiana, com seu 

determinante inconsciente, fez operar declinações e desdobramentos das imagens, um 

descolamento de si mesmas que lhes confere outra espessura, demandando que sejam 

interrogadas. O que a psicanálise vem marcar fortemente é que as imagens, ao articularem o 

visível e o dizível, acabam por delinear um campo de invisibilidade e inefabilidade que lhes é 

fundamental e que não deixam de insistir em se apresentar. Há sempre pontos cegos que 

carregam densidade e que são impossíveis de interpretar, ou seja, não se inscrevem, são 

invisíveis e incompreensíveis – será a partir desses pontos, desses “umbigos” escuros, 

insondáveis e vertiginosos que as imagens oníricas podem brotar, conforme nos indica Freud 

em seu sonho, diante da boca aberta de Irma.   

Depois de Freud, o filósofo francês Georges Didi-Huberman se mostrou nosso 

interlocutor principal por promover releituras, relacionadas às imagens da arte, a partir da 

proposição articulada ao mecanismo da figurabilidade onírica. Crítico de determinada 

corrente historiográfica das artes que assimila um fechamento do visível no legível, Didi-

Huberman se utiliza da figurabilidade em sua condição inerente de rasgadura e abertura, que 

produz e constrói opacidades. A partir desse mecanismo não será mais possível afirmar a 

simples legibilidade de um discurso ou mesmo a visibilidade direta e transparente daquilo 

que se mostra em qualquer obra artística ou mesmo no universo onírico.  

Se as noções do não ver e do não saber remetem àquilo que Freud nomeou “umbigo 

do sonho”, um vazio produtor de imagens, com a assimilação da pulsão de morte ao 
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constructo teórico psicanalítico essas questões ganham ainda mais relevância. Os efeitos 

clínicos e sociais evidentes implodem qualquer pretensão que visa às ideias de fechamentos, 

conhecimentos prévios, totalidades, certezas, ordenamentos ou visões cristalinas. Pelo 

contrário, devemos reconhecer e interrogar os efeitos da pulsão de morte, que a cada dia se 

apresenta mais e mais. Os escombros, as ruínas, os incêndios, os alagamentos, os 

silenciamentos, os apagamentos, a violência bruta. Mas nós também temos o dever de nos 

perguntar sobre aquilo que insiste em ficar, sobre aquilo que resta, apesar de tudo.  

Trabalhamos, a partir de Didi-Huberman, com algumas prerrogativas que não 

visassem restituir às imagens uma condição que vai na direção de fechamentos. Contrariando 

uma luz ofuscante, as imagens se prestam muito mais a piscar e a relampejar, delicadamente, 

para quem busca ir atrás delas. As imagens que mais nos interessam aqui são aquelas que se 

mostram em seu aspecto lacunar, precário, intermitente e singular.  

 

* 

Na discussão que fizemos do ensaio O infamiliar, perguntamo-nos o motivo de Freud 

nunca ter se dedicado a pensar, ou ter pensado muito pouco, sobre a invenção da fotografia – 

ou mesmo sobre o efeito cultural provocado por ela. Entre aquilo que pode se mostrar e o que 

não se pode mostrar, entre as forças de ligação e de desligamento, entre o sexual enigmático e 

o Eu, a psicanálise parece operar no sujeito aquilo que a fotografia também pode realizar no 

âmbito da realidade: torna-o problemático, opaco e sujeito à análise.  

Contemporâneo a Freud, o pensador alemão Walter Benjamin foi quem aproximou a 

psicanálise da fotografia. O autor se colocou a pensar e a escrever sobre o seu fascínio pelas 

imagens fotográficas, atribuindo-lhes a capacidade única de fixar o que é efêmero e secreto e 

de captar e revelar um inconsciente ótico, assim como apenas a psicanálise revelaria o 

inconsciente pulsional – pulsional, fazemos a ressalva aqui, que não se deixa capturar e 

tampouco fixar e que se entrevê apenas em parte, ou seja, a partir das diversas e incessantes 

manifestações que chegam até nós. Benjamin afirma, em 1931, em seu Pequena história da 

fotografia (2014) que o observador, diante de registros fotográficos,  

 
sente a necessidade irresistível de procurar nessa imagem, a pequena 
centelha do acaso, do aqui e agora, com a qual a realidade chamuscou a 
imagem, de encontrar o lugar imperceptível em que o futuro se aninha ainda 
hoje no “ter sido assim” desses minutos únicos, há muito extintos, e com 
tanta eloquência que, olhando para trás, podemos descobri-lo. A natureza 
que fala à câmera não é a mesma que fala ao olhar; é outra, especialmente 
porque substitui um espaço preenchido pela ação consciente do homem por 
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um espaço que ele preenche agindo inconscientemente. (BENJAMIN, 2014, 
p. 100) 

	
Essa técnica oriunda da modernidade, desde sua data de nascimento até hoje, é um 

dos mais interessantes dispositivos que trabalham com o paradoxo de presença e ausência. E, 

aqui, voltamos a pensar sobre Altamira.  

Seria possível interpretar as fotografias naquelas duas cenas transferenciais em 

Altamira? Alta-mira. Mais do que mirarmos de cima, do alto, ou olharmos para cima, 

olhamos de frente e bem de perto. Pensemos sobre isto: a fotografia capta um instante, 

longínquo, e parece promover uma quebra no tempo, jogando com certa descontinuidade.  

Essa vida eu não tenho mais / Você está vendo como eu era? / Eu não me reconheço 

mais assim, desse jeito / Vocês viram como tudo era diferente? / Eu estou tão mudada... não 

consigo acreditar que eu sou eu / Eu preciso aceitar isso! Olha... lá eu era alegre, magrinha 

e feliz. Essas falas, entre outras tantas, vocalizadas por meio das imagens fotográficas 

mostradas por Rosa e Maria Amanda, aqui misturadas, abarcam justamente aspectos que 

envolvem o tempo presente e o passado: algo perdido, que não existe mais e que solicita 

reconhecimento e trabalho de elaboração.  

Ao oferecerem certas legendas entremeadas àqueles registros visuais, ofereceram, 

também, novas visibilidades associadas a eles. As fotografias parecem trabalhar com um 

componente privilegiado da memória por trazerem a ambiguidade temporal que lhe é 

inerente. Na medida em que capturam algo ou alguém que já não está mais presente, jogam 

entre vários tempos, atuam nesse paradoxo incessante, e são capazes de fundar um 

componente histórico. Essas pequenas centelhas, que nos dão alguma mostra do “isso foi”, 

que se apresentam como presentes e ausentes ao mesmo tempo, indicam algo bastante 

específico. O brasileiro Jaime Ginzburg (2012), caminhando ao lado de Benjamin, afirma que 

as fotografias não apenas mostram uma imagem mínima sobre o tempo passado, como 

também solicitam por interpretação: “O que a câmera produz envolve um componente 

inconsciente. A fotografia é o resto de um momento do tempo e, como tal, ela é uma cifra; o 

que ela diz sobre o que aconteceu é uma imagem mínima, uma miragem, que precisa ser 

interpretada” (GINZBURG, 2012, p. 114).  

Acabamos tecendo alguns fios em torno do tema que nos levaram a uma tomada de 

posição com relação às imagens que essas duas mulheres nos convocaram a olhar. Em 

contraponto à ideia de que representam a totalidade da vida do passado, elas caracterizam-se 

mais pela sua inerente intermitência, sua fragilidade e seu intervalo de aparições e 

desaparições. Elas são, na verdade, pouca coisa: um resto, mas que podem ser 
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momentaneamente lidas e visadas. Pedindo o olhar do outro para serem vistas, mostram o que 

está em seu enquadre, mas também transbordam para seu extracampo: apontam, portanto, 

para o que está invisível, para o que não existe mais ali, e indicam que aquilo que vemos se 

configura não mais do que um rastro.  

Mas, se são pouca coisa, também são muita coisa. Se é verdade que devemos fechar 

nosso(s) olho(s), conforme adverte Freud em seu sonho após a morte de seu pai – o que 

tomamos como uma das prerrogativas necessárias para podermos escutar as manifestações do 

inconsciente na intenção de buscar suas decifrações, sempre precárias –, também devemos 

abrir os nossos olhos, depois de piscar, e mantê-los bem abertos para determinadas situações 

clínicas onde a violência se apresenta em sua face mais perversa.  

As imagens obscurecidas e opacas que ainda esperam um olhar, assim como as 

palavras que não conseguem encontrar sua justa forma de narração – ou que não encontram 

alguém que se ponha a escutá-las – devem sair da escuridão, devem nos encarar e olhar-nos 

de volta, tocando-nos em sua condição de desorientação, causando-nos um profundo 

incômodo. Defendemos essa ideia porque compreendemos que a natureza das imagens segue 

em sua dimensão fugidia.  

“E como era lá?” pergunto para Maria Amanda, sem jeito, ainda impactada por aquele 

seu retrato, que ela pediu para ser mirado. Levada para fora da imagem, ela contou sobre 

alguns fragmentos de seu passado, recuperando uma centelha de força que até então, na cena 

clínica, se mostrava invisível. Na fotografia, viu-se uma outra Maria Amanda, com o cenho 

rígido, mostrando-se forte e firme, com a densidade da floresta Amazônica abraçando suas 

costas. Sua postura lembra a de um pequenino monumento humano. Rosa, com a montagem e 

construção de seu filme-fotográfico, que corria na tela acompanhado por uma música 

selecionada por ela, também demandou nossos olhos – e de alguns ex-vizinhos de ilha – e 

falou, encadeada por aquelas imagens, algumas poucas palavras. Perdas, seus filhos e 

familiares já mortos, seus vizinhos perdidos na cidade. Mas, se Rosa falou “pouco”, também 

falou o que queria e podia falar ali, naquele momento. Falou da sua vontade em “matar a 

falta” da sua antiga ilha, e também assinalou: “Eu preciso aceitar isso!”, batendo as pernas 

contra o chão e abrindo os braços, como se indicasse algum trabalho a ser realizado no futuro.  

Diante das imagens: daquelas que queimam, das que nos cegam, das ruínas sobre mais 

ruínas, das imagens escondidas, roubadas e apagadas, insistimos com as nossas presenças, 

incluindo os nossos olhares. Não para sermos capturados por essas imagens, o que poderia 

impedir o pensamento, mas justamente para podermos furá-las e interrogá-las; para podermos 

escutá-las. Justamente porque sabemos agora que ver, mais do que atestar um ganho ou uma 
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apreensão, é perder. Insistimos porque reconhecemos que elas não dizem tudo, mas podem 

mostrar algo e, ao mostrarem algo, podem indicar para aquilo que não está ali. Solicitam por 

palavras, narrativas e decifrações. Trabalho de historicização e elaboração. Essas imagens 

atestam uma perda, um invisível e inapreensível que o próprio instrumento fotográfico faz 

operar.  

Novas perguntas se fazem necessárias diante do inapreensível dessa experiência e que 

não tivemos a chance de abordar em nossa investigação: olhando para esses registros 

fotográficos, não teríamos tido a chance de imaginar alguma parte do que essas mulheres 

haviam perdido? Seria a imaginação o que também nos convocaria a sermos tocados pela vida 

e pela história do outro? O que, no mínimo, faz laço com o outro? Ao perscrutarmos aquilo 

que se perdeu – conforme nos diz Barthes a respeito da tentativa de rever sua mãe morta tanto 

em seus sonhos, como nas fotografias que restaram dela – estaríamos assumindo que o 

trabalho com as imagens não é, também, o trabalho com o impossível reencontro com o 

objeto amado já perdido? Não seria esse, precisamente, o necessário trabalho de luto? 

Voltamos a pensar nas palavras de Pontalis ao escrever sobre o luto e o trabalho necessário 

com as imagens da memória: quando a perda da imagem está na visão, ela deixa de ser um 

luto interminável.  
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