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A expressão alemã das Ding pode ser vertida para a língua portuguesa como a coisa.
Na obra de Freud, esta se apresenta, não necessariamente como um conceito, mas apenas
como um termo. Sabe-se que esta expressão figura em diversos debates sobre a psicanálise,
principalmente naqueles pautados nas proposições de Jacques Lacan, como se pode constatar
em O Seminário, livro 7: a ética da psicanálise (Lacan, 1959/1997). Entretanto,
anteriormente a estes debates, fora o próprio Freud quem introduzira a expressão em seus
escritos. No entanto, o autor não desenvolve este termo a ponto de torná-lo um conceito em
sua teoria. Se hoje a coisa figura de maneira mais destacada nas discussões envolvendo a
psicanálise, isso provavelmente se deve ao trabalho de autores pós-freudianos. De toda forma,
caberia questionar: o que é das Ding para Freud? Seria essa coisa mencionada por Freud um
objeto teórico? Seria um fenômeno clínico pertencente a uma noção teórica já conhecida? O
objetivo deste trabalho é investigar nos textos de Freud alguns dos sentidos possíveis deste
termo, procurando compreender a expressão nos primórdios da obra do autor. Para tanto, o
trabalho é estruturado em três partes. A primeira expõe de maneira introdutória um contexto
de desenvolvimentos para a investigação de das Ding, no qual há a construção de um espaço
psíquico, pois, compreende-se que para se alcançar um possível entendimento epistemológico
sobre a coisa exige-se que se tenha esse espaço. Das comparações de Freud entre as paralisias
motoras orgânicas e histéricas, uma importante concepção de segmentação do sistema
nervoso permite-nos a aproximação de um tipo especial de representação, algo que veio
posteriormente se configurar como representação de coisa em sua teoria. Em seguida, a
elaboração de Freud acerca de uma divisão da consciência concebe um aparelho psíquico no
qual há elementos inconscientes e conscientes. Essas hipóteses desembocam na possibilidade
de se inferir um lado psíquico reprimido desconhecido, uma região metapsicológica para a
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coisa. Neste primeiro momento, a transição da neurologia para a psicologia no percurso de
Freud é o cenário no qual estas considerações se desdobram. Na segunda parte deste trabalho,
por meio da análise dos mecanismos psíquicos presentes em algumas psicopatologias, mais
especificamente nas neuroses de transferência, tais como a histeria e neurose obsessiva,
procura-se demonstrar como o termo das Ding compõe estes processos. Excertos do
manuscrito Projeto de uma psicologia (Freud, 1895/2003) auxiliam esta discussão na medida
em que a coisa mencionada por Freud pode ser encontrada em passagens envolvendo tais
psicopatologias. Por exemplo, quando o autor descreve que "o histérico que chora por A nada
sabe do que faz devido à associação entre A e B (…) aqui, o símbolo substitui completamente
a coisa” (Freud, 1895/2003, p. 223; grifos do autor). Disso poder-se-ia interrogar o que seria
essa coisa passível de ser substituída por um símbolo, ou à que Freud estaria se referindo ao
passo que isto se dá enquanto efeito de um processo psicopatológico de defesa. Por fim, a
terceira parte procura avançar galgando níveis mais profundos de compreensão,
principalmente sobre o processo de repressão e seus componentes, e na discussão sobre das
Ding e sua representação. A concepção metapsicologicamente mais aprofundada alcançada
por Freud sobre a repressão em 1915 supõe uma separação entre representação de palavra e
representação de coisa. O último termo revela uma proximidade com a coisa, e dele parte-se
para a exploração dos possíveis sentidos de das Ding, juntamente com uma nova premissa
freudiana de que há um processo de tradução presente no psiquismo e interrompido quando
da defesa operada pela repressão. As características de ambas representações de palavra e
coisa são importantes para a discussão e compreensão dos elementos em jogo no processo de
repressão, assim como dos processos de significação. Neste sentido, por exemplo, o quadro de
afasia assimbólica pode oferecer um entendimento de Freud acerca da significação
envolvendo a representação de palavra e a representação de coisa. Ressalta-se que nestas
elaborações presentes em Sobre a concepção das afasias (Freud, 1891/2008) o termo
utilizado por Freud para designar a representação de coisa (Sachvorstellung/Dingvorstellung)
é representação de objeto (Objectvorstellung). Esta é uma primeira implicação terminológica
importante na obra de Freud, pois há uma mudança significativa presente nestes termos, pois,
a representação de objeto de 1891 não parece ser a mesma da de 1915. A representação de
objeto, a partir de O Inconsciente (Freud, 1915/2010), passa a designar a junção entre
representação de palavra e representação de coisa, algo que demarca a condição de uma
representação poder se tornar consciente ou inconsciente. A título de antecipação, os sistemas
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pré-consciente e inconsciente são delineados a partir destas premissas, ou seja, o primeiro é
composto por representações verbais tendo suas origens naquilo que foi escutado e o segundo
por representações de coisa, a saber, essencialmente naquilo que foi visto. As diretrizes
provisórias apresentadas indicam um primeiro momento no qual a coisa designa aquilo está
isolado da consciência, desconhecido e inconsciente. Em 1891, uma importante intersecção é
também apresentada por Freud no quadro de agnosia, perturbação na qual há a dificuldade no
reconhecimento dos objetos, e da qual pressupõe-se uma relação entre coisa e representação
de coisa. Esta relação foi apreciada a partir do modelo de estratificação psíquica presente na
carta 52. (Masson, 1986). A articulação entre as noções de segmentação do sistema nervoso e
as de rearranjo presentes neste modelo enviado à Wilhelm Fliess permite-nos inferir um limite
tradutivo para a percepção externa. Do contato com um objeto do mundo exterior, as fibras
nervosas que partem da periferia ao córtex não mais representariam o mundo externo
fielmente, na analogia de Freud essas representações “contém a periferia do corpo como um
poema contém o alfabeto”. (Freud, 1891/2008, p. 55). Disso questionamos metaforicamente o
quanto do alfabeto não estaria contido neste poema, e diante desta perspectiva que esboça
uma espécie de ponto cego num processo de tradução, a coisa poderia ser cogitada como um
resto destas percepções. Prosseguindo, a coisa pode ser pensada em relação com a percepção
externa, no entanto, há também a percepção interna. Infere-se daí algo como uma coisa do
mundo no primeiro caso e coisa corporal no segundo, ambas na condição de exterioridade em
relação ao aparelho psíquico. No âmbito da percepção interna, a coisa passa a figurar no
campo da sensação quando Freud atribui os sentimentos à função de um Outro no curso
psíquico. E questiona-se se esse Outro quantitativo-qualitativo notado pelo Eu, e que não
precisa de ligações com representações verbais para se tornar consciente poderia ser
entendido como a coisa. (Freud, 1923/2011). Desta forma, assim como a percepção externa,
os elementos endógenos passam a compor a discussão. Há de se considerar que o mundo
interno, assim como a percepção externa, também se inscreve como marcas no aparelho
psíquico, podendo desta forma produzir representações de coisa. No entanto, nota-se que na
obra de Freud estas considerações sobre as percepções externas e internas e as representações
se desenrolam preponderantemente no campo do desejo. Deste modo, aquilo que vinha sendo
observado como um objeto do mundo externo ou algo do mundo interno em relação ao
aparelho psíquico precisaria ser relativizado, pois este algo deixa de ser visto como um mero
objeto e passa a ser contemplado como um objeto do desejo. Por isso, enquanto diretrizes para
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exploração de alguns sentidos possíveis de das Ding, interpola-se: a coisa do mundo?; a coisa
corporal?; a coisa do desejo?. Este último, o campo do desejo, conta com os elementos
pulsionais e perceptivos externos que o compõem. Exemplificados por meio da noção que
Freud enuncia como sendo a vivência de satisfação, este campo oferece-nos uma terceira via
de significação. Esta, por possibilitar a integração dos dois sentidos previamente indicados,
sugere que a coisa pode encontrar-se no coração do desejo, apresentando-se esta como uma
espécie de eflorescência daquele. Para Freud, o núcleo do Inconsciente é composto de
impulsos de desejo, e juntamente com esta afirmação há outra em que ele diz que “a própria
existência de uma representação [Vorstellung] já é, na sua origem, uma garantia da realidade
do representado [des Vorgestellten]" (Freud, 1925/2007, p. 149). Por isso, neste trabalho
questiona-se o que estaria implicado nesta garantia. A princípio algo apontaria para uma
espécie de crença inconsciente na existência de um objeto ou coisa do desejo, pois se há
desejo no núcleo do Inconsciente, este último seria uma testemunha de que algo assim uma
vez existiu. Em outros termos, sugere- se aqui um estatuto desiderativo para das Ding.
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