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RESUMO
BERTA, S.B Um estudo psicanalítico sobre o trauma de Freud a Lacan 2012, 274 p. Tese (Doutorado) –
Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, 2012.
Freud iniciou suas reflexões sobre o trauma partindo da etiologia das neuroses e da sua proposta do aparelho de
linguagem. Após considerar a relação do trauma com a fantasia, vinculou-o à repetição e à pulsão de morte,
dando ênfase ao inassimilável da experiência e propondo uma saída pela narrativa. Se Freud considerou a
sexualidade traumática, Lacan propôs a existência de linguagem do ser falante como traumática. Do trauma ao
troumatismo, suas elaborações sobre o tema apontam ao que excede o simbólico e o imaginário, aludindo o real:
a tique e o troumatismo, e apontando no limite da fala, a escrita. Esse trabalho é um percurso passo a passo que
nos permite levantar algumas questões para o que nomeamos clínica do trauma. Trata-se de uma clínica que deve
operar com o inassimilável do instante traumático como primeiro modo de intervenção, o qual exige que
possamos pensar suas particularidades.
Palavras - chaves: Psicanálise, Trauma, Freud, Lacan.

ABSTRACT

BERTA, S.L. A psychoanalytic study of trauma from Freud to Lacan 2012, 274 p. Tese (Doutorado) –
Istitudo de Psicologia, Universidade de São Paulo, 2012.
Freud began his reflections on trauma based on the etiology of neuroses and his proposal of the language device.
After considering the relationship of trauma with the fantasy, linked it to the repetition and the death instinct,
emphasizing the unassimilable aspect experience and proposing a way out by the narrative. If Freud considered
traumatic sexuality, Lacan proposed the existence of the language of the talking being as being traumatic. From
trauma to troumatismo, his elaborations on the topic point to what exceeds the symbolic and the imaginary,
alluding to the real: the tyche and troumatismo, and pointing out at the limit of speech the writing. This work is a
step-by-step route that allows us to raise some issues for which we call the trauma clinic. This is a clinic that
must operate with the unassimilable aspect of the traumatic instant as a first mode of intervention, which requires
us to be able to think about its particularities.
Key - words: Psychoanalysis, Trauma, Freud, Lacan.

RESUMEN
BERTA, S.L. Un estudio psicoanalítico sobre el trauma de Freud a Lacan 2012, 274 p. Tese (Doutorado) –
Istitudo de Psicologia, Universidade de São Paulo, 2012.
Freud inició sus reflexiones sobre el trauma partiendo de la etiología de las neurosis y de su propuesta del
aparato de lenguaje.
Después de considerar la relación del trauma con la fantasia, lo vinculó a la repetición y a la pulsión de muerte,
dando énfasis a lo inasimilable de la experiencia y proponiendo una salida por la narrativa. Si Freud consideró la
sexualidad traumática, Lacan propuso la existencia de lenguaje del ser habalnte como traumática.
Del trauma al troumatismo, sus elaboraciones sobre el tema apuntan a lo que excede lo simbólico y lo
imaginario, aludiendo lo real: la tyche y el troumatismo; y apuntando en el límite de la palabra, la escritura. Este
trabajo es un recorrido, paso a paso, que nos permite levantar algunas preguntas para lo que llamamos clínica del
trauma.
Se trata de una clínica que debe operar con lo inasimilable del instante traumático como primero modo de
intervención, lo cual exige que destaquemos sus particularidades.
Palabras – llaves: Psicoanálisis, Trauma, Freud, Lacan.
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