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Desconfiar do óbvio é o que de mais útil, creio Freud nos ensina. É da matéria instável dessa 

inquietação que são feitas as suas grandes descobertas. Assim é que ele se põe a salvo da tentação 

do sentido ao afirmar, por exemplo, sobre as formações substitutivas que o que dita as substituições 

não é a semelhança entre as coisas denotadas, mas a das palavras empregadas para expressá-la.

E assim também, graças a essa dubitação metódica embora sem a esperança cartesiana da 

certeza, que Freud se liberta tanto da atração da probabilidade quanto da plasticidade, resolvendo o 

dilema inicial da dupla inscrição das representações. Não lhe faltou inclusive, a ousadia de retornar 

a um dos caminhos cujo abandono havia possibilitado a sua maior invenção. O inconsciente até 

então puramente adjetivo, era na primeira tópica inaugurada como sistema, ascendido à condição de 

substantivo, sobre o qual, juntamente com a  Verdrängung, o recalcamento, ele construiria todo o 

edifício metapsicológico.

Alicerce necessário, mas que entretanto pode se dar ao luxo da relativização, quando na 

Segunda tópica volta a empregar o termo inconsciente como adjetivo possível tanto para o Isso 

como para certos aspectos do Eu e do Super Eu.

Parafraseando Fernando Pessoa, que afirmava que para interpretar símbolos, é preciso Ter 

simpatia pelo símbolo, não por quem fala, mas pelos símbolos; para decifrar enigmas é preciso Ter 

simpatia por enigmas e Freud a tinha.

Portanto, não é demais, nunca sabemos tanto que seja demais resgatar o que parecia estar 

mais assente. Aliás, é o que há de mais difícil.

Para quem, como eu, cursou durante muitos anos uma formação essencialmente freudiana, 

antes  do  encontro  com Lacan,  parece  uma heresia  ouvir  de  alguns  o  que  hoje  reivindicam:  a 

aposentadoria do recalque originário.

Que não exista, no sentido positivo de existir, pode – se compreender. Que constitua um 

momento mítico, pode-se conceber, se consentem que mais uma vez invoque Pessoa:

 

O mito é o que é tudo 

O mesmo Sol que abre os céus 
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É um mito brilhante e mudo 

O corpo morto de Deus 

Vivo e desnudo

 

Este que por aqui aportou 

Foi por não ser existindo 

Sem existir nos bastou 

Por não Ter vindo foi vindo 

E nos criou.

 

Assim a lenda se escorre 

A entrar na realidade 

E a fecundá-la decorre 

Em baixo, a vida metade 

De nada, morre.

 

O recalque originário é, pois, se me permitem, o que fixa aquilo que não cola.

O inconsciente não sabe dizer não.

Mas é sobre o fundo de um não, do que não se cola, do que não se inscreve, que se dá 

primeiro  sim  das  Vorstellungen que  sim,  se  inscrevem.  O  não,  não  se  presentifica  enquanto 

representação, mas enquanto princípio de desunião, de disjunção, cuja potência será equilibrada 

pela fixação das primeiras marcas da pulsão.  Forma primitiva da relação entre a pulsão e seus 

representantes,  é  a  fixação,  ou  inscrição  que  Freud  chama  de  recalque  originário  Urverdrang. 

Momento talvez mítico, mas fundante, em que ainda não há distinção entre inconsciente e pré-

consciente e em que o primeiro esboço dela se delineia.

Assim,  a  fixação  de  que  falamos  é  aquela  da  pulsão  em seus  representantes  psíquicos, 

aqueles que a presentificam no psiquismo. É a marca, não de um objeto, mas de uma passagem, 

pegada que se decalca pelo vazio que deixa internamente à borda que desenha. 

Freud define esse recalque primeiro como uma fixação por um retardamento passivo que 

permitirá  uma  certa  permanência  graças  à  qual  as  primeiras  ligações  serão  possíveis  e 

conseqüentemente a emergência da organização.



Se podemos aproximar energia livre ao acaso, e energia ligada,  à ordem, diremos como 

Garcia-Roza,  que há um fundo de acaso contra o qual  se constituem ordens emergentes.  Dizer 

portanto  que  aquilo  que  o  psiquismo  almeja  é  transformar  energia  móvel  em quiescente,  não 

significa dizer que a dispersão tende para o ordenamento. Acaso continuará a ser acaso. E ordem 

ainda será ordem. É a possibilidade do equilíbrio de forças entre eles, que mantém a estrutura, e que 

está dada com o Recalque originário.

Ele marca a passagem da pulsão em sua radicalidade, enquanto pura disjunção, enquanto 

pulsão de morte, ao sexual, pela fixação do substrato das máscaras que construirão a este último, via 

representações. Antes da pulsão constituir seus representantes psíquicos, pelo Recalque primevo, ela 

não poderá ser pulsão sexual. E essa distinção não existe naquele estado suposto original a que 

Freud chamou de eu-realidade, logo, não seria escandaloso dizer que o Recalque originário constitui 

a própria pulsão. Para que a pulsão enquanto real se coloque como fora, como o que não cola é 

preciso que suas apresentações se inscrevam fixadas pelo Recalque, instaurando um dentro x fora, 

um interior x exterior, separação primeira remetendo à Castração original cuja acumulação se dará 

com o isolamento dos S1 no inconsciente via o mesmo recalque. Como se vê, trato aqui apenas do 

destino  das  representações.  Deixo  deliberadamente  de  fora  pelo  constrangimento  do  tempo  os 

destinos do afeto.

Entretanto  lembrávamos,  no  início,  como  Freud  resolveu  o  dilema  da  suposta  dupla 

inscrição  das  representações  nos  diferentes  sistemas.  O  impasse  se  dilui  pelo  resgate  de  uma 

distinção  adiantada já  por  Freud,  em seu texto sobre  as  afasias,  de  1891,  aquela  que separa a 

representação de coisa Sachevorstellung, da representação de palavra, Wortvorstellung. Há autores 

que recomendam a supressão da partícula de, já que ela não indica que seja a palavra ou a coisa que 

a representação representa, mas que ambas só podem ser consideradas enquanto representações. 

Malgrado  a  correção  do  lembrete,  creio  que  não  precisamos  ser  mais  reais  que  o  rei.  Algo, 

entretanto,  sobre  o  qual  não  há  dúvida  é,  como  todos  sabemos,  que  o  inconsciente  é  apenas 

representação  de  coisa.  Representante,  já  vimos,  da  apresentação  da  pulsão  ao  psíquico.  Se 

concordamos  em  que  o  Recalque  originário  fixa  os  conjuntos  abertos  de  inscrições  cuja 

combinação, via processo primário resultará na estrutura traumática do significante no inconsciente, 

pode-se então constatar que esse recalque só afeta as Sachevorstellungen – representação de coisa. 

Já, o que talvez seja um pouco equívoco, é dizer que o pré-consciente contém representações de 

coisa e representações de palavra. Em muitos momentos Freud terá dito, sim, que o pré-consciente 

contém os investimentos de ambas. Podemos, talvez, dizer que o que se dá diferencialmente aí é a 

ligação entre elas – a transposição. E é só com base nela que parece inteligível o recalcamento 

secundário, ou propriamente dito, se o entendemos como processo que não visa evitar que uma 

representação inconsciente se torne consciente, mas sim, impedir que a representação de coisa seja 

traduzida em palavras.



O Recalque  originário  fixa  as  apresentações  da  coisa,  aliás  para  sempre  e  nunca  mais, 

enquanto que o recalcamento propriamente dito, ou recalque secundário, afeta as conexões entre as 

Sachevorstellungen e as Wortvorstellungen.

A diferença entre elas, além de sua gênese – uma correspondente à inscrição que fica da 

apresentação da pulsão e a outra é aquela na qual a primeira se articula – diz também respeito a essa 

articulação.  Para Freud já em 1891 a  Wortvorstellung ou representação de palavra é complexa, 

formada de diversas  representações  mais  simples,  como imagens acústicas  da  palavra,  imagem 

motora,  etc;  e  formam um conjunto  fechado.  Já  a  Sachevorstellung ou representação  de  coisa, 

constitui-se  inicialmente  como  conjunto  de  marcas  de  imagens  que  vão  dar  lugar  a  uma 

representação. Aluviões irrecuperáveis, não formam um conjunto fechado, mas algo a se conectar, 

puro encadeamento literal, mais matéria-prima do que produto, digamos.

Já  o  recalcamento  incide  sobre  os  Vorstellungsrepräsentanz,  sem  que  os  seus 

correspondentes sob a forma que lhe é própria no inconsciente deixem de existir e de aí se combinar 

e produzir suas crias, livres, graças ao recalcamento, das exigências do pré-consciente. Com muito 

maior riqueza, assegura Freud.

Era ele quem enaltecia e não há mistério aí,  já que é nisso que isso fala, o estatuto dos 

derivados do recalcado para a clínica analítica. São eles, que ao iludir a avidez das tesouras da 

censura, permitem à escuta seguir as tramas que conduzem aos derivados recalcados pertencentes 

ao inconsciente. Assegurados pelo recalque, desfilam livremente ou não tanto, de associação em 

associação.

O que já se concluiu antes de mim, e que tomo aqui emprestador para concluir também, que 

já não seja sem tempo, é que o aparato psíquico, ao capturar o diverso pulsional na linguagem, a 

partir do que, ele não pode senão repetir, constrói o sexual, na medida em que constitui o sujeito no 

entre dois significantes, com seu fantasma no entre dois termos, agora irreparavelmente separados.

O  Wunschregung freudiano,  aludindo  ao  deslocamento  do  desejo,  de  significante  em 

significante, encontrará reforço na tese lacaniana da metáfora e da metonímia, não apenas como 

mecanismos do inconsciente, inerentes ao processo primário, mas como formadores do inconsciente 

via recalque originário.  Aproxima-se assim a  Vorstellung freudiana ao significante  lacaniano.  A 

Sachevorstellung não com imagem mental representando a coisa externa por semelhança, mas esta 

como o “disperso sensível” citado por Garcia-Roza, “que somente adquirirá unidade a partir da 

ligação com a Wortvorstellung”. “O recalcado primordial”, dirá Lacan, “é um significante, e o que 

se  edifica  por  cima  para  construir  o  sintoma,  podemos  considerar  como  um  andaime  de 

significantes”.

Inscrição da falta de objeto e sua articulação na palavra.

Se Das Ding é o objeto cujo estatuto de perdido lhe é co-natural, o que nunca foi tido, é à 



procura de a Coisa que se tece a trama de Vorstellungen a percorrer as aléias um dia traçadas pela 

facilitação. Percurso, cujo fio de Teseu é a Bahnung, e cuja força, a imprime o princípio do prazer. 

Girar em torno de um vazio onde habitaria Das Ding, além do universo da linguagem, e nunca 

atingido, que não pára de não se inscrever, só permite o encontro das coisas, die Sache, por isso 

sempre faltoso.  Mas bem sucedido,  já que é missão do princípio do prazer  tomar irredutível  a 

distância entre A Coisa e as coisas, distância cujo índice, objeto a, é causa do desejo.

Ou, segundo Pessoa:

 

“Falta sempre uma coisa 

Um copo uma brisa uma frase 

E a vida dói quanto mais 

Se goza e quanto mais se inventa”

 

 

 

 

 

 

 


