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Introdução

Em julho de 1914 tem início a I Guerra Mundial. Menos
de três meses depois, Freud inicia a redação de uma série
de textos com vistas à revisão de sua produção teórica,
tentativa de empreender uma primeira grande síntese.
Além da guerra que em pouco tempo se espalhou por toda
a Europa, havia uma outra, particular, iniciada pouco an-
tes, envolvendo Freud e seus primeiros dissidentes, Adler
e Jung. Essa outra guerra, que se travava dentro dos muros
da cidadela psicanalítica, ameaçava romper a unidade da
recém-fundada Associação Psicanalítica Internacional
(IPA).

Ambas as guerras, a mundial e a particular, foram
decisivas quanto aos destinos da teoria psicanalítica. A
primeira, pelo ócio forçado imposto a Freud pela falta de
clientes, muitos deles convocados para as frentes de bata-
lha (em certo momento ele estava reduzido a apenas um
cliente); a segunda, pela necessidade de responder às crí-
ticas de seus adversários e de estabelecer a diferença entre
a psicanálise e o que se fazia em nome dela — Adler com
sua “psicologia individual” e Jung com sua “psicologia
analítica”. Se Freud não foi convocado para a Grande
Guerra, empenhou-se de corpo e alma na pequena guerra.

O primeiro ataque a seus adversários foi desfechado
através do artigo escrito nos primeiros meses de 1914,
“Contribuições à história do movimento psicanalítico”.
Não era ainda uma resposta teórica, mas uma análise ácida
das propostas de Adler e de Jung. Os fatos que precederam
ao rompimento de Freud com o presidente do grupo de
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Viena (Adler) e com o presidente da IPA (Jung) foram
descritos por ele nesse artigo.

Com a idade de 54 anos, considerava-se velho para
liderar um movimento que, tendo atravessado o Atlântico
e chegado aos Estados Unidos, havia ultrapassado de mui-
to os muros de Viena. O nome escolhido para zelar pelos
destinos do movimento psicanalítico foi o de C.G. Jung,
um jovem e brilhante médico de Zurique, quase vinte anos
mais novo, a quem Freud entregou a presidência da recém-
fundada Sociedade Psicanalítica Internacional. “Eu não ti-
nha, na ocasião, a menor idéia de que a escolha era a mais
infeliz possível, que eu havia escolhido uma pessoa inca-
paz de tolerar a autoridade de outra, mais incapaz ainda
de exercê-la ele próprio, e cujas energias se voltavam in-
teiramente para a promoção de seus próprios interesses.”1

Essas palavras, escritas quatro anos depois, dão a medida
do desencanto de Freud por aquele que ele mesmo procla-
mara “príncipe herdeiro”.

Antes mesmo de Freud expressar seu descontentamen-
to, o grupo de Viena, tendo à frente Alfred Adler, já havia
manifestado seu desagrado pela escolha do nome de Jung
para presidente da IPA e pela transferência da sede da
Associação para Zurique. Mas foi a maneira desagradável
e incorreta com que Jung presidiu o congresso de 1913 em
Munique que generalizou esse descontentamento.

A divergência, inicialmente política, de Adler transfor-
mou-se em divergência científica, e em 1911 ele rompeu
com Freud desligando-se da Associação. A separação de
Jung deu-se em seguida ao desastrado congresso de Mu-
nique.

Logo após a criação da IPA, em 1910, foi fundada a
Zentralblatt für Psychoanalyse (Revista Central de Psicaná-
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lise), cuja direção ficou a cargo de Adler, auxiliado por
Stekel. No décimo número do primeiro volume da revista,
apareceu um aviso, na primeira página, anunciando que,
por motivo de divergências científicas, o dr. Alfred Adler
desligava-se da editoria.

É discutível se chegou a haver de fato divergência
teórica entre Adler e Freud, ou se Adler algum dia chegou
a entender, em suas linhas fundamentais, a proposta da
psicanálise. Nesse caso, não teria havido propriamente
divergência teórica, mas sim desconhecimento da teoria.
Adler desprezava ou desconhecia os conceitos fundamen-
tais da psicanálise, dentre eles os de inconsciente e de
recalcamento. Declarou repetidas vezes que para ele era
indiferente uma idéia ser consciente ou inconsciente e, na
opinião de Freud, deu mostras de nunca ter compreendido
o que é o recalcamento.2

Incomodava sobretudo a Freud o fato de Adler ter
pretendido desde o começo construir um sistema, uma
espécie de psicologia capaz de dar conta de todos os com-
portamentos e do caráter dos seres humanos, abarcando
tanto os indivíduos considerados normais quanto aqueles
considerados pela psicanálise como neuróticos e psicóti-
cos. Isso contrariava frontalmente a proposta freudiana,
que jamais pretendeu oferecer uma teoria completa da
atividade mental humana. Essa pretensão não visava po-
rém ampliar o campo da psicanálise para além dos limites
impostos por Freud, mas sim abalar seus fundamentos.

No que diz respeito aos sonhos, pedra de toque da
psicanálise, Adler os esvazia de sentido reduzindo-os a
categorias familiares ao eu, mantendo-se no nível da ela-
boração secundária e desconhecendo o fundamental do
trabalho do sonho. O mesmo acontece com a sexualidade,
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destituída do lugar fundamental que ocupa na constitui-
ção da subjetividade.

A “vontade de poder”, princípio fundamental do sis-
tema adleriano, que sob a forma de “protesto masculino”
desempenha papel determinante na conduta, na formação
do caráter e na neurose, nada mais seria, na opinião de
Freud, que o recalcamento desvinculado de seu mecanis-
mo psicológico.

Além de um teórico fazendo críticas à psicanálise,
Adler parecia aos olhos de Freud um ressentido, mais
preocupado em negar as conquistas da psicanálise do que
em afirmar as suas próprias. Em sua luta pelo reconheci-
mento, abandonou a Associação Psicanalítica Internacio-
nal e fundou uma outra com o nome de “União para a
Psicanálise Livre”. Com este nome, a sociedade permane-
ceu, como era de se esperar, à sombra da IPA, o que levou
Adler a romper todos os laços com a psicanálise e deno-
minar sua teoria de “Psicologia Individual”. 

A deserção de Jung ocorreu em 1912, mas já se anun-
ciava por vários sinais, que podemos fazer remontar a
1909, à época da visita aos Estados Unidos para as confe-
rências na Clark University juntamente com Freud e Fe-
renczi. Durante essa visita, que contou também com a
presença de Ernest Jones, Jung confessou a este último que
achava desnecessário e desagradável entrar em detalhes
da vida íntima de seus pacientes durante o tratamento,
sentindo-se constrangido quando voltava a encontrar-se
com eles em situações sociais.3 Essa atitude encontrava
respaldo em publicações suíças que destacavam negati-
vamente a importância concedida por Freud à sexuali-
dade. O próprio Jung declarou, na época, que não seria
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eticamente recomendável que a psicanálise projetasse
para o primeiro plano a teoria da sexualidade.

O que até então era uma “pequena” divergência de
ênfase foi tomando proporções mais amplas, alimentada
pela antipatia recíproca entre Viena e Zurique. A imprensa
suíça denunciava “a sordidez procedente de Viena que
acabaria por corromper a mente impoluta dos suíços”.4

Aos poucos, o moralismo suíço foi provocando baixas no
seu grupo de analistas, a ponto de restarem apenas dois
ou três que não renunciaram às teorias sexuais de Freud.

A divergência entre Freud e Jung tornou-se manifesta
com a publicação em duas partes do ensaio de Jung que
recebeu o título de Símbolos da libido. A partir desse ensaio,
Jung passou a considerar a libido não mais como um con-
ceito designando especificamente a energia sexual, mas
como um conceito designativo da tensão em geral. Para
ele, isso correspondia a uma ampliação do conceito de
libido, mas para Freud soava como uma diluição do con-
ceito a ponto de perder toda a sua especificidade.

Foi durante o ano de 1912 que a divergência adquiriu
características de conflito. Jung fora aos Estados Unidos
para fazer uma série de conferências e, de Nova York,
enviou uma carta a Freud vangloriando-se de, graças às
modificações que introduzira na teoria, ter vencido as re-
sistências de muitos ouvintes e angariado novos adeptos
para a psicanálise. Essas modificações diziam respeito so-
bretudo à diluição da importância concedida por Freud à
sexualidade na gênese das neuroses. Mas notícias prove-
nientes de Nova York davam conta de que a divergência
era ainda mais profunda. O antagonismo de Jung não dizia
respeito apenas à teoria, mas atingia a própria pessoa de
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Freud, que estava sendo apresentado como uma persona-
lidade fora de moda e autor de uma teoria ultrapassada.

Quando Jung retornou dos Estados Unidos, apresen-
tou a Freud um minucioso relatório de suas atividades, no
qual assinalava o sucesso que havia obtido pelo fato de ter
omitido de suas exposições os temas sexuais. Freud res-
pondeu que não havia nisso qualquer mérito e que não se
tratava de uma atitude inteligente, devendo ele, justamen-
te ao contrário, conceder cada vez mais espaço aos temas
sexuais. Os próprios desejos incestuosos, tão decisivos
para a concepção freudiana da sexualidade infantil, não
são considerados por Jung como relevantes; nada mais
seriam do que símbolos de outras tendências não sexuais.5

Freud lamenta a descaracterização imposta por Jung à
vida pulsional. Mais do que negar o pulsional, Jung o
transformou em algo tão obscuro e vacilante que tornou o
conceito ininteligível e inaproveitável tanto para fins teó-
ricos como para fins práticos. O complexo de Édipo e o
complexo familiar foram dessexualizados e adaptados às
exigências religiosas e morais dos suíços. A libido, desse-
xualizada, foi transformada numa espécie de élan vital,
semelhante ao concebido por Henri Bergson.

As modificações introduzidas por Jung na psicanálise,
Freud as compara com a famosa faca de Lichtenberg: “mu-
dou o cabo e botou uma lâmina nova, e porque gravou
nela o mesmo nome espera que seja considerada como o
instrumento original.”6

Em seguida ao artigo “Contribuições à história do mo-
vimento psicanalítico” e em parte movido pelo mesmo
objetivo — responder às críticas de Adler e de Jung, par-
ticularmente a este último —, Freud entregou-se à tarefa
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de redigir um de seus mais importantes artigos: “Para
introduzir o narcisismo” (1914), cujo primeiro rascunho foi
feito durante suas férias em Roma, em setembro de 1913.
Trata-se de um dos textos balizadores do percurso teórico
de Freud; ao mesmo tempo em que nos remete aos Três
ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905, aponta para
Luto e melancolia (1917), Psicologia das massas e análise do eu
(1921) e O eu e o isso (1923). O conceito de narcisismo é a
resposta de Freud à libido não sexual de Jung e ao protesto
masculino de Adler.

Freud se aproximava de seu sexagésimo ano de vida e
por motivos que não tornou claros acreditava que morreria
dentro de no máximo dois anos. Empenhou-se, em função
disso, na elaboração de uma síntese da teoria psicanalítica,
um legado para a posteridade, que seria ao mesmo tempo
um esclarecimento da teoria e um aprofundamento de suas
hipóteses fundamentais. Essa síntese seria feita sob a forma
de um conjunto de artigos, doze ao todo, que teria como
título geral Preliminares a uma metapsicologia (Zur Vorberei-
tung einer Metapsychologie).

A série começou a ser redigida em março de 1915, e em
apenas seis semanas Freud completou a parte que se en-
contra publicada atualmente na edição standard de suas
obras completas e que foi originalmente publicada entre
1915 e 1917 na Internationale Zeitschrift für ärztliche Psychoa-
nalyse, composta dos seguintes artigos: Pulsões e destinos de
pulsão, O recalque, O inconsciente, Complemento metapsicoló-
gico à doutrina dos sonhos e Luto e melancolia. Embora os dois
últimos tenham sido publicados em 1917, todos foram
escritos entre 15 de março e 4 de maio de 1915,7 o que é
surpreendente se considerarmos a complexidade dos te-
mas e a qualidade dos textos. 
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Ernest Jones nos dá notícia de que, em agosto do mes-
mo ano, Freud havia completado a série de doze artigos
cujos temas eram: Consciência, Angústia, Histeria de conver-
são, Neurose obsessiva, Neuroses de transferência, Sublimação
e Projeção (ou Paranóia). Lamentavelmente, esses artigos
não apenas não foram publicados, como deles restaram
somente escassas referências feitas por Freud, as quais, na
maior parte, permitem apenas suposições sobre o tema
central de cada um. O motivo desse desaparecimento é
também vago. Segundo testemunho de Jones, Freud não
considerava oportuna a publicação naquele momento, o
que é de se estranhar, tendo em vista a publicação dos cinco
primeiros e a pressa com que se dedicou a escrevê-los. O
fato torna-se ainda mais estranho, quando temos notícia
de que os artigos não foram perdidos, mas teriam sido
destruídos pelo próprio Freud. A suposição de Jones é que
eles teriam sido destruídos por representarem o fim de
uma época, o resumo final de uma vida de trabalho, e que
não se anunciava para Freud, naquele momento, um novo
período de produção individual. Esta me parece mais uma
razão para que fossem publicados ao invés de destruídos.

Em 1983, quando preparava em Londres o material
para a publicação da correspondência entre Freud e Sán-
dor Ferenczi, Ilse Grubrich-Simitis descobriu um manus-
crito que continha, no verso da última folha, um bilhete
de Freud para o amigo Ferenczi, onde se referia ao artigo
contido no manuscrito como o 12o ensaio da série da me-
tapsicologia e que tinha por título Übersicht der Übertrag-
ungsneurosen (Visão geral das neuroses de transferência). Dos
sete artigos perdidos ou destruídos, esse foi o único recu-
perado. Foi publicado em 1985, setenta anos após ter sido
escrito por Freud.

A lista completa dos artigos publicados que fazem par-
te dos chamados Artigos de metapsicologia, acrescentados do
artigo de 1914 sobre o narcisismo, passou a ser a seguinte:
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— Para introduzir o narcisismo [Zur Einführung des Nar-
zissmus] (1914).

— Pulsões e destinos de pulsão [Triebe und Triebschicksale]
(1915).

— O recalque [Die Verdrängung] (1915).
— O inconsciente [Das Unbewusste] (1915).
— Complemento metapsicológico à doutrina dos sonhos

[Metapsychologische Ergänzung zur Traumlehre] ([1915]
1917).

— Luto e melancolia [Trauer und Melancholie] ([1915]
1917).

— Visão geral das neuroses de transferência [Übersicht der
Übertragungsneurosen] ([1915] 1985).

Deste conjunto, os quatro primeiros artigos fornecerão
os temas centrais do presente volume.

241-94-3
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1

Narcisismo

O termo “narcisismo” foi empregado pela primeira vez por
Freud em 1909, durante uma reunião da Sociedade Psica-
nalítica de Viena, quando o apontou como um estágio
necessário entre o auto-erotismo e o amor objetal. Nesse
mesmo ano, ao preparar a segunda edição dos Três ensaios
sobre a teoria da sexualidade, incluiu uma nota de rodapé
sobre a natureza bissexual do indivíduo, na qual o termo
“narcisismo” aparece pela primeira vez em seus escritos.1
O conceito é retomado no artigo sobre Leonardo da Vinci,
de 1910, e na análise do caso Schreber, publicado no ano
seguinte. O capítulo III de Totem e tabu dedica um espaço
maior ao assunto, quando Freud compara o narcisismo à
fase animista da história da humanidade, mas é no artigo
de 1914, Para introduzir o narcisismo, que a carga explosiva
do conceito surge em sua plenitude.

A leitura desse artigo supõe, contudo, que tenhamos
passado previamente pelos Três ensaios sobre a teoria da
sexualidade, de 1905. Isto não apenas pela nota de rodapé
na qual Freud faz menção ao narcisismo, mas sobretudo
pelo conceito de auto-erotismo desenvolvido no ensaio
que tem por título “A sexualidade infantil”. Assim, antes
de abordarmos o artigo sobre o narcisismo, convém rese-
nharmos a trajetória do conceito de sexualidade até o apa-
recimento do artigo sobre o narcisismo em 1914.
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Ensaios sobre a sexualidade.

Freud tem sua atenção despertada para a sexualidade,
considerada fator importante na constituição das neuroses,
pelo menos dez anos antes da publicação dos Três ensaios.
Num artigo de 1895, que tem por título “Sobre a justifica-
tiva de se separar da neurastenia uma determinada sín-
drome intitulada ’neurose de angústia’”, ele aponta o acú-
mulo de excitação sexual não descarregada como o fator
preponderante na etiologia da neurose. Nesse mesmo tex-
to, distingue a excitação sexual somática da libido sexual de
ordem psíquica, embora ainda não considere esta última
inconsciente. O artigo foi alvo de uma crítica por parte de
Leopold Löwenfeld, publicada no Neurologisches Zentral-
blatt, mesmo periódico onde Freud publicara seu artigo.
Freud responde, no mesmo ano, com outro artigo: “A pro-
pósito das críticas ao artigo ’neurose de angústia’”, no qual
desenvolve a idéia de “equação etiológica”, articulando os
diferentes fatores causais presentes na gênese da neurose.
Podemos resumir num comentário único os dois textos de
Freud: o artigo sobre a neurose de angústia e a réplica a
Löwenfeld.

O propósito inicial é separar a neurose de angústia,
como entidade independente, da neurastenia em geral. À
diferença da neurastenia, alguma forma de perturbação
sexual estaria invariavelmente presente nas neuroses de
angústia. Isso pode ser expresso pela seguinte proposição:
a neurose de angústia é produzida por tudo aquilo que
impede a tensão sexual somática de chegar à esfera psí-
quica, tudo quanto perturbe seu processamento psíquico.2
Por fatores perturbadores, devemos entender: a abstinên-
cia sexual (voluntária ou involuntária), o coito interrom-
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pido, o coito insatisfatório, o desvio do interesse psíquico
pela sexualidade etc.

A ansiedade presente na neurose de angústia não seria
decorrente, como pensava Löwenfeld, de um afeto de ter-
ror ou de algum outro fator psíquico, mas de uma tensão
sexual defletida do campo psíquico. Freud não propõe,
contudo, a simples substituição de um fator causal por
outro — o afeto de terror pela sexualidade. Apesar de
admitir um fator etiológico específico para a neurose de
angústia, admite a concomitância de outros fatores, não
específicos, que juntamente com o primeiro vão formar
uma “equação etiológica” composta de quatro termos. A
neurose de angústia é, portanto, sobredeterminada.

O fator etiológico específico pode ser substituído em
seu efeito quantitativo por fatores não específicos (pertur-
bações banais, por exemplo), mas jamais pode ser substi-
tuído qualitativamente por esses fatores. É ele que determi-
na a forma da neurose. O surgimento de um distúrbio
neurótico dependerá da carga total do sistema nervoso em
proporção à sua potência de carga ou à sua capacidade de
suportar tal carga.3

A equação etiológica é composta de quatro fatores que
funcionam como: 1) Precondição; 2) Causa específica; 3) Cau-
sas concorrentes; e 4) Causa precipitante ou desencadeante.4

A precondição é atendida por aqueles fatores sem os
quais o efeito não se manifesta, mas que são incapazes por
si mesmos de produzi-lo. Dentre as precondições, Freud
assinala a hereditariedade (embora não a considere indis-
pensável).

A causa específica é a condição necessária para que o
efeito ocorra. Dependendo de sua intensidade, pode ser
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suficiente para produzir o efeito. No entanto, apesar de
condição necessária, pode não ser suficiente, necessitando
da concorrência de outros fatores. A causa específica da
neurose de angústia é sempre um fator sexual.

As causas concorrentes são aquelas que podem ou não
estar presentes e que, qualquer que seja a sua quantidade
ou intensidade, jamais serão capazes, por si mesmas, de
produzir o efeito. Qualquer perturbação banal, como emo-
ção, exaustão física, terror etc., pode ser causa concorrente.

A causa precipitante ou desencadeante é a que ocupa o
último lugar na equação etiológica, porque precede ime-
diatamente a emergência do efeito. Qualquer das demais
pode ser causa precipitante, contanto que atenda à condi-
ção cronológica de preceder imediatamente o efeito.

Esses dois artigos não são os primeiros escritos de
Freud a conterem a tese da etiologia sexual das neuroses.
Desde 1893, na correspondência que mantinha com Wil-
helm Fliess, Freud submetia à apreciação do amigo ensaios
sob a forma de rascunhos, nos quais a sexualidade era um
tema constante e central. Esses rascunhos — 14 no total e
nomeados “manuscritos” — vieram a ser publicados jun-
tamente com parte da correspondência Freud/Fliess, em
1950, com o título de Aus den Anfängen der Psychoanalyse
(As origens da psicanálise) e incorporados ao primeiro volu-
me da Standard Edition. Os manuscritos A, B e E podem
ser considerados como rascunhos exploratórios do tema
desenvolvido no artigo de 1895. O manuscrito G, prova-
velmente posterior ao artigo sobre a neurose de angústia,
apresenta um complexo diagrama esquemático da sexua-
lidade no qual a neurose (de angústia) é combinada com
a melancolia, numa verdadeira exploração antecipatória
de temas que serão desenvolvidos no Projeto de 1895 e, um
quarto de século mais tarde, em Além do princípio de prazer
e em Inibição, sintoma e angústia.

A importância da sexualidade é reafirmada na segun-
da parte do Projeto de 1895, particularmente no item
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sobre a proton pseudos histérica,5 onde é clara a referência
à natureza inconsciente de representações fortemente in-
vestidas sexualmente. No entanto, nem o inconsciente
entendido como um sistema nem a sexualidade infantil
tinham sido ainda postulados.

Œdipus Rex.

As idéias de Freud sobre a sexualidade ganham um valioso
acréscimo quando, no empenho de levar adiante sua auto-
análise, ele tem a atenção voltada para o poder de atração
do Œdipus Rex. Embora esse assunto tenha sido abordado
brevemente no volume 2 desta Introdução à metapsicologia
freudiana, não posso deixar de retomá-lo aqui.

Numa carta a Fliess, datada de 15 de outubro de 1897
(Carta 71), Freud declara o valor universal de um fenôme-
no da infância que até então julgava ser particular: o apai-
xonamento pela mãe acompanhado de um ódio mortal
dirigido ao pai. Daí o poder de atração exercido, até hoje,
pelo Édipo rei. A lenda grega, transposta por Sófocles para
o teatro, expressaria uma compulsão presente em cada um
de nós. “Cada pessoa da platéia foi, um dia, um Édipo em
potencial na fantasia, e cada uma recua, horrorizada, dian-
te da realização de sonho ali transplantada para a realida-
de, com toda a carga de recalcamento que separa seu es-
tado infantil do estado atual.”6 Não há ainda nessa passa-
gem qualquer menção ao complexo de Édipo; o termo vai
aparecer somente treze anos mais tarde, no artigo “Um tipo
especial de escolha de objeto feita pelos homens”.7 O que
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está claramente presente nessa carta é um drama familiar
adquirindo valor paradigmático.

Uma observação se faz necessária, antes de continuar-
mos. O fato de Freud referir esse drama familiar ao início
da infância não nos autoriza a empregar o termo “sexua-
lidade infantil” para designar o fenômeno. Entre o momen-
to do insight freudiano do apaixonamento da criança pela
mãe e o correspondente ciúme pelo pai e o momento mar-
cado pelo conceito de “sexualidade infantil” tal como ex-
posto nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, há dife-
renças consideráveis.

Por ocasião da Carta 71, Freud não havia elaborado
uma teoria da sexualidade e menos ainda uma teoria da
sexualidade infantil (o que, afinal, vem a dar no mesmo).
Sua atenção estava voltada para algo que ele considerava
como “um acontecimento universal do início da infância”,
acontecimento que, fenomenologicamente, não seria iden-
tificado como comportamento sexual, mas que dizia respeito
a sentimentos de amor e de ódio voltados para as figuras
parentais. Esses sentimentos não são ainda articulados a
uma teoria do inconsciente, assim como a sexualidade
ainda não possui o estatuto teórico-conceitual que vai ad-
quirir a partir de 1905. Uma coisa é a extensão da sexuali-
dade à infância, outra coisa é o conceito psicanalítico de
sexualidade infantil.

Outro ponto a ser ressaltado é o da suposta descoberta,
por parte de Freud, da sexualidade na infância. Seria um
exagero atribuirmos a Freud o mérito de ter sido o primei-
ro a se dar conta da presença da sexualidade no compor-
tamento infantil. Basta lermos a História da sexualidade, de
Michel Foucault, para nos inteirarmos de que os séculos
XVIII e XIX não foram indiferentes a essa questão. Ao
contrário, podemos verificar o quanto a medicina, a peda-
gogia e a Igreja sinalizaram claramente a existência de
comportamentos sexuais na infância, pela preocupação
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que tiveram com a masturbação das crianças, com a orga-
nização física e funcional dos colégios e com a confissão
religiosa.8

A afirmação do caráter universal dos sentimentos de
amor e ódio para com os pais é um momento importante
no desenvolvimento das idéias freudianas, mas não é ain-
da suficiente para caracterizar uma teoria sobre a sexuali-
dade infantil. No entanto, um passo decisivo foi dado
nesse momento: a afirmação de uma regra com valor uni-
versal.

O assassinato do pai e a interdição do incesto.

Do ponto de vista da antropologia atual, a diferença entre
natureza e cultura é determinada pelo interdito. Enquanto
o natural é aquilo que é constante e universal para todos
os indivíduos da espécie, o cultural é caracterizado pela
regra (particular e não universal), pela norma, e pertence
ao domínio dos costumes, das técnicas e das instituições.9

Há, no entanto, um interdito que, segundo Lévi-Strauss,
possui a universalidade do que é natural mas que, enquan-
to regra, é estritamente social: a proibição do incesto. Essa
universalidade faz da proibição do incesto não somente
uma espécie de síntese da natureza e da cultura mas tam-
bém o lugar privilegiado da passagem de uma a outra.

Para Lévi-Strauss, a razão do privilégio concedido a
um interdito que incide sobre o sexual reside no fato de
que, dentre todos os instintos, o sexual é o único que
implica um parceiro para que seja levado a termo.
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Independentemente do valor do argumento, o fato é
que não há nenhuma sociedade humana conhecida, atual
ou passada, sem regras de regulamentação das relações
entre os sexos.10 A lei natural estabelece que os filhos so-
mente podem ser produto da relação entre pais de sexos
opostos, mas nada estabelece quanto à relação de aliança
entre eles. Uma coisa é o fato natural da consangüinidade,
outra coisa o fato cultural da aliança. A proibição do in-
cesto vai articular esses dois fatos. O que é interdito é fazer
coincidir a relação de consangüinidade com a relação de
aliança.

Poderíamos supor que o Édipo, enquanto drama indi-
vidual, adquiriria inteligibilidade com a simples transpo-
sição da concepção antropológica da interdição do incesto
para o plano psicanalítico. O que veio a ser chamado por
Freud de complexo de Édipo nada mais seria do que a ins-
crição individual daquilo que é constituinte do social hu-
mano. Ocorre, porém, que os dois interditos não são idên-
ticos. A interdição do incesto é uma regra referente às
alianças e às trocas no interior do grupo social, enquanto
o complexo de Édipo diz respeito ao desejo. Uma coisa é
a mulher entendida como objeto de troca, outra é a mulher
entendida como objeto de desejo.

A regra exogâmica impõe uma restrição a que se esta-
beleçam alianças no interior do mesmo clã e seu objetivo
é garantir a sobrevivência do grupo. Lévi-Strauss é bas-
tante claro a esse respeito: a proibição do incesto “não é
instaurada senão para garantir e fundar, direta ou indireta-
mente, imediata ou mediatamente, uma troca.”11 O funda-
mental, portanto, na proibição do incesto, é que a partir
do momento em que me proíbo o uso de uma mulher,
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tornando-a disponível para outro homem, em algum outro
lugar um homem renuncia a uma mulher, tornando-a dis-
ponível para mim.

Não é isto que está em jogo no complexo de Édipo.
Não se trata de uma situação de troca, ou, pelo menos, não
é o mesmo tipo de troca. Não há concretamente, para o
pai, nenhuma ameaça de perda da mulher para o filho.
Marido e mulher constituíram uma aliança que já é fruto
da exogamia e, portanto, da proibição do incesto. O filho,
enquanto pretendente, luta pela exclusividade do objeto de
amor, não está empenhado numa disputa por um objeto de
troca matrimonial. O que o pai, enquanto agente interditor,
proíbe é que o filho tenha acesso ao gozo sexual com a
mãe.

A interdição do incesto enquanto regra universal é,
contudo, o que torna possível uma teoria do complexo de
Édipo. Por outro lado, a questão do Édipo e a interdição
do incesto são impensáveis se não houver o pai ou, se
preferirmos, a função do pai. O que Freud nos mostrou é
que não há pai sem o assassinato do pai, fórmula aparen-
temente paradoxal mas tema central de um de seus mais
notáveis trabalhos: Totem e tabu, publicado em 1913.

Totem e tabu foi duramente criticado por apresentar
uma concepção antropológica não baseada em investiga-
ções científicas, sem qualquer suporte de pesquisas de
campo ou por não se apoiar em nenhuma das teorias an-
tropológicas conhecidas, ou ainda por se constituir como
uma teoria antropológica de segunda categoria. O fato é
que, até o presente, a aceitação de Totem e tabu por parte
dos antropólogos pode ser considerada nula. No entanto,
Freud tinha absoluta convicção de ter escrito uma obra tão
ou mais importante quanto A interpretação do sonho.

Provavelmente o caráter mais perturbador do texto seja
o de apresentar como tese central a idéia de que a huma-
nidade surge de um assassinato cometido em conjunto e
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carrega, como marca do seu mal-estar, a presença persis-
tente do desejo de assassinar.12 No começo, não era nem o
caos nem verbo, mas o ato; e esse ato foi o assassinato do
pai.

Na horda primeva, conta Freud,13 havia um pai violen-
to e ciumento que guardava todas as fêmeas para si pró-
prio e que expulsava os filhos à medida que cresciam. Um
dia, os irmãos expulsos retornaram juntos, mataram e de-
voraram o pai. O que individualmente era impossível tor-
nou-se possível graças à união. O pai primevo era não
apenas temido e odiado, mas também admirado e invejado
pelos filhos. Devorando-o, realizaram a identificação com
ele, cada um adquirindo parte de sua força. Mas, após o
assassinato, surgiu o sentimento de culpa, e o pai morto
tornou-se mais forte do que fora vivo. O que até então fora
proibido pela existência real do pai, passou a ser proibido
pelos próprios filhos. Anularam o próprio ato proibindo a
morte do totem, o substituto do pai, e renunciaram aos
seus frutos abrindo mão das mulheres agora libertadas.
Com isto, criaram os dois tabus fundamentais do totemis-
mo, os quais correspondem aos dois desejos recalcados do
complexo de Édipo: o parricídio e o incesto.

Evidentemente não cabe a pergunta se essa horda de
fato existiu e se o assassinato do pai foi efetivamente rea-
lizado. O que Freud nos oferece é uma narrativa dos co-
meços e, como tal, mítica. O próprio tom da narrativa é,
por si só, indicativo da não pretensão de Freud de estar
empreendendo uma investigação científica: “Certo dia, os
irmãos expulsos se uniram...”. O que ele descreve é um ato
fundador. Não há um antes. O próprio pai, enquanto tal,
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não existe a não ser a partir do momento em que é morto.14

O assassinato do pai funda o pai enquanto pai. O pai antes
de ser morto é um pai mítico, cuja função mítica é preci-
samente a de provocar ódio e amor simultaneamente. Esse
pai castrador, depositário das proibições, tem que ser mor-
to para que os filhos possam viver.

Não é por acaso que Freud escreve Para introduzir o
narcisismo logo em seguida a Totem e tabu. A idéia de que
narcisismo e agressividade surgem juntos já está presente na
maneira como ele descreve o processo de identificação e
incorporação. “Os irmãos expulsos se uniram, mataram e
devoraram o pai.” O ato de incorporação tem por finali-
dade fazer com que os membros do grupo se transformem
em representantes desse pai ideal. Mas o processo de iden-
tificação com o pai poderia fazer ressurgir em cada mem-
bro do grupo o mesmo desejo assassino em relação aos
demais. Por essa razão, os irmãos, além de culpados por
terem matado o pai, renunciam ao objeto de desejo pelo
qual lutaram, mitificam o pai morto como totem, instau-
rando o domínio da Lei, “começo da organização social,
das restrições morais e da religião”.15

Isso não significa que todas as ameaças tenham cessa-
do. Na verdade, a morte do pai funda a possibilidade
constante do assassinato e do incesto. Aquilo que se tornou
tabu, proibido, tornou-se também desejado. O termo poli-
nésio “tabu” reúne dois significados, o “sagrado” e o “proi-
bido”, numa síntese “temor sagrado”. Aquilo que é tabu
provoca a ambivalência dos homens, tentando-os a trans-
gredir a proibição. “A base do tabu”, escreve Freud, “é uma
ação proibida, para cuja realização existe forte inclinação
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inconsciente.”16 A neurose é o preço que se paga para se
sair da barbárie.

Os três ensaios sobre a sexualidade.

Uma idéia da qual temos que nos desfazer com relação ao
Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (Drei Abhandlungen
zur Sexualtheorie), pelo menos na forma como nos é apre-
sentado atualmente, é de que trata-se de uma obra escrita
de uma só vez. Tanto as edições alemãs como as traduções
que consultamos hoje em dia são feitas sobre a sexta edição
alemã, datada de 1925, a última publicada com Freud ain-
da vivo. Ocorre que, entre a edição original de 1905 e a de
1925, o texto sofreu acréscimos e modificações tais que, se
tivéssemos acesso apenas à edição original de 1905, sem
dúvida não lhe concederíamos a mesma importância. Os
acréscimos mais significativos foram os de 1915, beneficia-
dos pelo artigo de 1914 sobre o narcisismo. Em sua forma
final, os Três ensaios, no que têm de mais importante — o
auto-erotismo, as pulsões parciais, a teoria da libido —
expressam mais a posição teórica do Freud à época dos
Artigos de metapsicologia (1915) do que a do Freud de 1905.

O título conferido ao primeiro dos três ensaios — “As
aberrações sexuais” — pode sugerir uma nova tentativa
de classificação das perversões, a se acrescentar às muitas
já existentes. Não é este, porém, o intuito de Freud. Ele
declaradamente toma como ponto de partida o saber exis-
tente na época, mas não para continuá-lo, modificá-lo ou
mesmo refutá-lo. O que Freud faz é, acima de tudo, per-
verter o saber existente sobre a sexualidade, particular-
mente sobre as chamadas aberrações sexuais. A seqüência
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do ensaio sobre as aberrações sexuais encaminha-se sutil-
mente no sentido da conclusão de que não há aberrações
sexuais, ou melhor, de que a sexualidade humana é, em si
mesma, aberrante e perversa. Isso, não por efeito de uma
degradação da sexualidade humana em relação à animal,
mas em razão de uma diferença: enquanto a sexualidade
animal é regida pela reprodução, a sexualidade humana é
regida pelo princípio do prazer.

As teorias sobre a sexualidade vigentes à época de
Freud tinham por referência básica a noção de instinto,
entendido como um padrão fixo de comportamento, her-
dado, cujo objetivo era a reprodução da espécie. Essa noção
vai ser substituída em Freud pelo conceito de pulsão (Trieb).
Os Três ensaios tematizam não o instinto sexual mas a pul-
são sexual, e se podemos apontar “desvios” ou “perver-
sões” do instinto, por se tratar de uma conduta cujos pa-
drões são fixados hereditariamente, isso se torna extrema-
mente difícil, senão impossível, em se tratando da pulsão,
errante por natureza.

A idéia de “aberração”, “perversão” ou mesmo “des-
vio” supõe um padrão fixo que é “pervertido” ou “desvia-
do”. No caso da sexualidade, o padrão considerado é a
reprodução animal. O comportamento sexual dos animais
tem por objetivo imediato a satisfação de uma necessidade
e por finalidade a reprodução e a manutenção da espécie.
Uma conduta sexual que não leve à realização desses ob-
jetivos é considerada aberrante, perversa ou desviante.
Trata-se de um modo de pensar que opera com os referen-
ciais modelo/cópia/simulacro, cujo paradigma foi insti-
tuído por Platão. A conduta sexual dita normal é aquela
que repete o padrão, a boa cópia em relação ao modelo; a
que subverte o padrão é a má cópia, o simulacro.

Para que se conceba a pulsão sexual dessa maneira, é
necessário, contudo, que se a admita como tendo objeto e
objetivo específicos, o que não é o caso. Apesar de Freud,
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logo na primeira página de Três ensaios, definir o objeto
sexual como “a pessoa de quem procede a atração sexual”,
e o objetivo como “o ato a que a pulsão conduz”, poucas
páginas adiante afirma que a pulsão sexual é inicialmente
independente de seu objeto e que “tampouco deve seu
aparecimento aos encantos deste”.17 Nada há na pulsão
sexual que funcione como indicativo do seu objeto, ele é
o que há de mais variável. A rigor, qualquer objeto pode
ser objeto da pulsão, o que é o mesmo que afirmar que
nenhum objeto é, especificamente, objeto da pulsão.

No que diz respeito ao objetivo da pulsão, Freud o
caracteriza pela união dos órgãos genitais conduzindo a
um alívio da tensão sexual e à extinção temporária da
pulsão sexual.18 Esta é, sem dúvida alguma, a caracteriza-
ção do que se concebia como o instinto sexual, mas não
com o que Freud denomina pulsão, seja ela sexual ou não
sexual, concebida como uma konstante Kraft, uma força
constante, portanto, não passível de extinção. Qual é, en-
tão, o objetivo ou meta (Ziel) da pulsão? Freud continua
definindo-o como sendo a satisfação. O que veremos mais
adiante é que, se a pulsão não possui objeto específico, a
satisfação não pode ser senão parcial, o que faz com que
ela persista numa procura indefinida, daí sua indestruti-
bilidade.19 Já no texto de 1905, ao definir a perversão como
a atividade sexual que se estende, num sentido anatômico,
para além das regiões do corpo que se destinam à união
sexual, podendo mesmo tornar-se mais importante que o
objetivo final, Freud faz a ressalva de que nenhuma pessoa
sadia pode deixar de acrescentar algo de perverso ao ob-
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jetivo sexual normal, e que “a universalidade dessa con-
clusão é em si suficiente para mostrar o quão inadequado
é usar a palavra perversão como um termo de censura”.20

O grau de perversão permitido por cada pessoa varia de
acordo com a resistência oferecida pelas “forças psíquicas”,
sobretudo a vergonha e a repugnância. Essas forças psí-
quicas serão responsáveis pela transformação desses im-
pulsos em sintomas neuróticos, de modo que podemos
considerar a neurose como o negativo das perversões e os
sintomas como a atividade sexual do neurótico.

A sexualidade infantil.

Assinalei, no item anterior, a inadequação do termo “se-
xualidade infantil” para designar o caráter sexual de certos
comportamentos das crianças ou a natureza do drama fa-
miliar no início da infância. Embora Freud atribua à crian-
ça comportamentos marcados pela sexualidade, não havia
desenvolvido uma teoria sobre a sexualidade e menos ain-
da uma teoria sobre a sexualidade infantil, assim como
tampouco postulara um inconsciente recalcado de nature-
za sexual. “Sexualidade infantil” não era ainda um concei-
to psicanalítico tal como a partir do segundo dos três en-
saios de 1905.

Nos Três ensaios, e sobretudo a partir de Para introduzir
o narcisismo (1914), “sexualidade infantil” deixa de ser um
termo descritivo, empregado para designar comportamen-
tos sexuais na infância, comportamentos imaturos e par-
ciais, e passa a ser empregado como conceito explicativo
designando a natureza da sexualidade humana. A sexua-
lidade infantil deixa de ser um fenômeno exclusivo da
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infância, oposto à sexualidade adulta, madura e completa,
e passa a ser a característica definidora da sexualidade
humana, seja ela a de um adulto ou a de uma criança: o
fato da sexualidade humana ser sempre parcial, não plena,
e marcada pela incompletude.

Freud aponta o sugar (Ludeln ou Lutschen) como uma
das primeiras exteriorizações da sexualidade infantil. Con-
siste num contato de sucção com a boca, repetido ritmica-
mente, que não tem por finalidade a nutrição. Nele, o que
está presente é o prazer do sugar e não a satisfação de uma
necessidade, embora ocasionalmente possam estar asso-
ciados. O importante dessa prática é que ela freqüentemen-
te tem por objeto uma parte do próprio corpo (o dedo, por
exemplo), o que a torna independente de um objeto exter-
no (o seio materno). Estes dois aspectos — independência
do objeto externo e independência da finalidade de nutri-
ção — levaram Freud a postular aquele que pode ser con-
siderado o conceito mais importante dos Três ensaios: o de
auto-erotismo.

A teoria da libido.

Desde suas primeiras formulações teóricas, Freud é levado
a conceber o aparato psíquico como um aparato de captu-
ra, de contenção, de transformação de algo que lhe chega
a partir da exterioridade (exterioridade do aparato, bem
entendido). Esse aparato pode ser pensado, em seu fun-
cionamento, analogamente a uma usina hidrelétrica, isto
é, a um grande aparato que captura, armazena e transfor-
ma a água de um rio gerando eletricidade. Esse ponto de
vista energético não é o único utilizado por Freud mas é
fundamental para que se possa entender sua teoria da
libido.
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A libido é concebida por ele como uma energia psíqui-
ca, como a expressão anímica da pulsão sexual,21 ou ainda
como uma força suscetível de variações quantitativas que
poderia servir de medida para os processos e as transfor-
mações no domínio da excitação sexual.22 O fato, porém,
é que ela não se constitui numa idéia clara e distinta para
a psicanálise. A palavra libido, em latim, tem uma signifi-
cação aproximada a “vontade” e “desejo”; Freud assinala
que a palavra alemã mais aproximada do que ele pretende
designar por “libido” é Lust (prazer, gana), mas que é
inadequada porque designa tanto a sensação de necessi-
dade como a de satisfação; finalmente, em várias passa-
gens, emprega os termos “libido” e “pulsão sexual” como
se fossem sinônimos.

A dificuldade não se desfaz quando recorremos a um
comentador como Jacques Lacan. Embora em seu seminá-
rio de março de 1954 refira-se à libido como algo “que
constitui os objetos de interesses e que, por uma espécie
de evasão, de prolongamento... se reparte”,23 dez anos de-
pois afirma que “a libido não é algo de fugaz, de fluido,
ela não se reparte, nem se acumula...”.24 No seminário de
1956, A relação de objeto, Lacan concebe a libido como uma
energia (“Essa noção de energia é justamente a noção de
libido”25), para afirmar alguns anos mais tarde que “a
libido deve ser concebida como um órgão, nos dois senti-
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dos do termo, órgão-parte do organismo e órgão-instru-
mento”.26

Independentemente dessa variação de sentidos, creio
que podemos assinalar algumas características do conceito
de libido que permanecem invariáveis em Freud:
1. A libido é referida à pulsão sexual e apenas a ela, sendo
irredutível a qualquer outra forma de energia anímica. A
ênfase de Freud sobre este ponto era justificada pelo fato
de Jung ter proposto uma libido primordial indiferenciada
que poderia ser sexualizada ou dessexualizada. O conceito
deixa de designar a energia sexual e passa a designar uma
tensão geral, indeterminada, uma espécie de élan vital. O
que para Jung soava como uma ampliação do conceito,
para Freud soava como uma diluição que, além de não
trazer qualquer benefício teórico, obscurecia o conceito por
ele produzido.
2. Apesar de Freud ter utilizado o conceito de libido num
registro predominantemente quantitativo, não deixa de lhe
atribuir também um caráter qualitativo. Em várias passa-
gens, refere-se a um quantum de libido, algo que é conce-
bido como uma força ou uma energia capaz de aumento
ou diminuição e cuja distribuição ou deslocamento tornam
possível a explicação da sexualidade humana.27 Mas não
deixa, por outro lado, de lhe conferir um caráter qualita-
tivo, o responsável pela distinção entre a libido e outra
energia que possa servir de suporte aos processos psíqui-
cos em geral. O que Freud está marcando, desde esse mo-
mento, é o lugar do não-sexual, que primeiro vai ser ocu-
pado pelas chamadas pulsões de autoconservação e mais
tarde pela pulsão de morte.
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3. Na primeira formulação da teoria das pulsões, defende
uma concepção dualista na qual distingue a pulsão sexual
das pulsões de autoconservação ou pulsões do eu. Enquan-
to a energia da pulsão sexual é a libido e sua economia é
regida pelo princípio de prazer, as pulsões de autoconser-
vação colocariam sua energia — “interesse” — a serviço
do eu, visando à autoconservação do indivíduo. As pulsões
de autoconservação seriam, portanto, conservadoras e se
oporiam às pulsões sexuais.

O que não fica claro nesses textos é a natureza dessa
energia a serviço do eu. Algumas vezes Freud emprega o
termo Interesse (interesse), outras vezes utiliza Ichinteresse
(interesse do eu), sempre assinalando que se trata de uma
energia distinta da libido, não derivada das pulsões se-
xuais. Já em 1910, na análise do caso Schreber, faz referên-
cia a “investimentos do eu” (Ichbesetzungen), num sentido
quase idêntico ao de Ichinteresse (interesse do eu), distinto
do “interesse a partir de fontes eróticas” (Interesse aus erot-
ischen Quellen).28

Com a introdução do conceito de narcisismo, em 1914,
a oposição entre pulsões sexuais e pulsões do eu sofre o
primeiro abalo. O que o conceito de narcisismo tornou
claro foi o fato de que as pulsões sexuais podiam retirar
a libido investida nos objetos e fazê-la voltar sobre o
próprio eu, constituindo-se em libido narcísica. No entan-
to, nas Conferências de introdução à psicanálise (1916-1917),
essa distinção ainda é mantida mais ou menos nos mesmos
termos:

Até aqui foi premissa de nosso trabalho podermos distin-
guir, por suas manifestações, as pulsões do eu e as pulsões
sexuais... Os investimentos energéticos que o eu dirigia aos
objetos de suas aspirações sexuais, nós os denominamos
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“libido”; a todos os outros, que são enviados pelas pulsões
de autoconservação, denominamos “interesse”.29

A natureza dessa energia não-sexual, denominada ge-
nericamente de interesse, permanece contudo não esclare-
cida. Mais do que encontrar-lhe uma determinação, impor-
tava a Freud manter esse lugar do não-sexual. Disso de-
pendiam sua “convicção dualista” e sua vitória sobre o
monismo junguiano.

É somente em Além do princípio de prazer (1920), com a
introdução do conceito de pulsão de morte, que o dualis-
mo assume sua face definitiva: as pulsões sexuais e as
pulsões de autoconservação são unificadas sob o nome de
pulsões de vida, cuja energia é a libido, e contrapostas à
pulsão de morte, cuja energia é a destrutividade.

Foi dito acima que, apesar de Freud conceber a libido
de um ponto de vista fundamentalmente quantitativo,
nem por isso deixou de lhe atribuir um caráter qualitativo.
Isto porque era necessário distingui-la de outra forma de
energia não-sexual, presente no aparato anímico. No en-
tanto, esse caráter qualitativo não torna possível falar-se
em diferenças qualitativas da libido. Embora Freud tenha
tido uma noção bastante aproximada do que posterior-
mente foi chamado de hormônios sexuais, não transpôs
para o plano anímico distinções que diziam respeito a
pretensos suportes químicos da libido. Não distingue, por
exemplo, uma libido masculina e uma libido feminina. A
libido não traz com ela a marca da masculinidade ou da
feminilidade, assim como tampouco é portadora de qual-
quer indicação quanto à natureza do objeto que deve in-
vestir.

Em si mesma, é neutra, não admitindo variações qua-
litativas. Referida às relações de objeto, relações imaginá-
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rias que chamamos “desejo”, vai estabelecer ligações entre
os indivíduos, de tal modo que nelas o sujeito pode ocupar
uma posição ativa ou passiva, o que vai caracterizar uma
posição masculina ou feminina. No entanto, mesmo quan-
do o efeito dessa ligação é passivo, a libido é ativa. Essa é
a razão pela qual Freud afirma que a libido é essencial-
mente masculina.30

O fundamental, contudo, permanece o fato de que a
libido não traz, nela própria, qualquer indicação quanto à
natureza do objeto que deve investir. A única referência
permanece a fornecida pela experiência primária de satis-
fação. O movimento da libido é o de repetir a experiência
de satisfação, e, como esta foi inicialmente obtida através
do seio materno, a direção desse movimento é a do encon-
tro desse objeto, ou melhor, a de um reencontro.31

No entanto, esse reencontro é impossível. Melhor di-
zendo, é impossível o reencontro do mesmo. Há uma ine-
vitável e essencial discrepância entre o objeto procurado e
o objeto encontrado. A identidade perceptiva é impossível.
Essa discordância entre o objeto buscado e o objeto encon-
trado funda a primeira dialética da teoria da sexualidade
em Freud32 e move a busca do objeto perdido (mas que na
verdade nunca foi tido). A mãe, ou a coisa-mãe, não é a
coisa a ser encontrada, ela apenas ocupa o lugar da coisa.
A busca tem como objeto um vazio, o a como vazio central
em torno do qual forma-se a trama das representações. Os
caminhos dessa procura são os caminhos da memória, ca-
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minhos que foram outrora marcados pela facilitação. Fica-
mos interminavelmente girando em torno desse centro (a)
sem jamais atingi-lo. Esse centro é a Ding de que nos fala
Freud no Projeto de 1895.33

O auto-erotismo.

O termo Autoerotismus foi empregado pela primeira vez
por Freud numa carta a Fliess datada de 9 de dezembro
de 1899, para designar o “estrato sexual mais primitivo”
agindo com independência de qualquer função biológica.
Na verdade, o termo foi tomado de empréstimo a Have-
lock Ellis que o introduzira um ano antes num artigo inti-
tulado “Auto-erotism: A Psychological Study”. No quadro
geral da teoria sobre a sexualidade, o auto-erotismo carac-
teriza um estado original da sexualidade infantil anterior
ao do narcisismo, no qual a pulsão sexual encontra satis-
fação (parcial) sem recorrer a um objeto externo.

A independência com relação a um objeto externo, so-
bretudo em relação a um objeto específico, deve ser enten-
dida no sentido estrito da teoria da libido e marca, de
maneira definitiva, o caráter não adaptativo da sexualida-
de humana. Isto, por si só, já seria suficiente para impedir
a redução da pulsão sexual ao instinto. No auto-erotismo
a libido adquire seu sentido na medida em que se exerce
diferentemente das relações que têm por objetivo articular,
segundo uma espécie de harmonia preestabelecida, o eu e
o mundo exterior. Ela não se constitui articulando neces-
sidades internas a objetos externos, nada que tenha a ver
com a função de nutrição ou com qualquer outra que esteja
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a serviço da conservação do indivíduo, o que levou Lacan
a afirmar que “se a libido não é isolada do conjunto das
funções de conservação do indivíduo, perde todo o seu
sentido”.34

Aquilo que a criança busca em seu sugar sensual não
é a satisfação de uma necessidade, mas um prazer já expe-
rimentado e agora repetido ou rememorado. Foi o sugar o
seio materno que deu lugar à experiência primária de sa-
tisfação e que a familiarizou com este prazer. Os lábios da
criança funcionaram como uma zona erógena e o bico do
seio e o fluxo morno do leite funcionaram como estímulo
da sensação prazerosa, e o que a criança procura repetir é
esse prazer já obtido antes, sendo que agora inteiramente
divorciado da necessidade de buscar alimento. O que antes
acompanhava e se confundia com a função de nutrição
torna-se independente tanto da função (nutrição) quanto
do objeto (alimento), e exerce-se de forma auto-erótica; o
objeto passa a ser uma parte do próprio corpo, em geral o
dedo polegar.

Foi em relação ao auto-erotismo que Freud, num acrés-
cimo de 1915 aos Três ensaios, elaborou um dos conceitos
de maior sucesso teórico e de maior carga polêmica: o
conceito apoio (Anlehnung):

No chupar o dedo ou no mamar, observamos já as três
características essenciais de uma exteriorização sexual in-
fantil. Esta nasce apoiando-se* numa das funções corporais
importantes para a vida; ainda não possui um objeto se-
xual, pois é auto-erótica, e seu objetivo encontra-se sob o
império de uma zona erógena.35
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Uma das idéias resultantes da hipótese do apoio é a de
uma ordem natural em relação à qual a pulsão (no caso,
pulsão sexual) seria um desvio. A pulsão sexual seria um
desvio do instinto. Inicialmente ela se apoiaria e se confun-
diria com ele para, em seguida, desviar-se e tornar-se au-
tônoma. Admitindo-se como legítima a teoria do apoio,
restaria a questão de seu poder explicativo. Em que a idéia
de instinto ou de uma ordem natural contribuem para o
entendimento do conceito de pulsão? O que está em ques-
tão não é tanto o fato da pulsão ser ou não um desvio, mas
em como pensarmos esse desvio, se desvio de uma ordem
primeira (natural) que lhe imprimiria algumas de suas
características, ou se desvio original, pura potência inde-
terminada. Como a questão será amplamente discutida no
capítulo dedicado às pulsões, creio que podemos adiar sua
análise.

A partir desse auto-erotismo, para o qual não há um
objeto externo determinado, a libido vai aos poucos cons-
tituindo seus objetos, numa expansão que é corresponden-
te à elaboração do mundo pelo sujeito, mundo dos objetos
de interesse.36 O importante é entendermos que esse mun-
do não é construído segundo a ordem das necessidades,
não se trata de ir descobrindo pouco a pouco os caminhos
que conduzem das necessidades biológicas aos objetos do
mundo exterior, de acordo com uma ordem que é anterior
e exterior à instauração do princípio do prazer.

O narcisismo.

Vimos que nos Três ensaios Freud caracteriza o auto-erotis-
mo como um estado original da sexualidade infantil, an-
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terior ao do narcisismo, no qual a pulsão sexual encontra
satisfação sem recorrer a um objeto externo. Essa forma
primeira da sexualidade, que age não somente com inde-
pendência de um objeto externo mas também indepen-
dente de qualquer função biológica, não é objeto de obser-
vação direta mas deve ser considerada como uma constru-
ção hipotética. Trata-se de um estado anárquico da sexua-
lidade no qual as pulsões parciais procuram satisfação no
próprio corpo, uma satisfação não unificada, desarticulada
em relação às demais satisfações parciais, pura satisfação
local.

A pergunta que Freud faz ao leitor, logo no início do
artigo de 1914, Para introduzir o narcisismo, é: qual a relação
entre o narcisismo do qual vamos passar a tratar agora e
o auto-erotismo que descrevemos como um estado inicial
da libido?37 A resposta que ele próprio fornece é que não
existe, desde o começo, uma unidade comparável ao eu, o
eu tem que ser desenvolvido. No entanto, as pulsões auto-
eróticas são primordiais, estão lá desde o início; portanto,
algo tem que se acrescentar ao auto-erotismo, uma nova
ação psíquica, para que o narcisismo se constitua (“eine
neue psychische Aktion, um den Narzissmus zu gestalten”). O
que se acrescenta ao auto-erotismo, para dar forma ao
narcisismo, é o eu (Ich).

É importante notar que, anteriormente ao artigo de
1914, o narcisismo era assimilado à perversão — escolha
do próprio corpo como objeto de investimento amoroso —
e que, a partir do texto sobre o narcisismo, deixa de ser
concebido como perversão e passa a ser apontado como
forma necessária de constituição da subjetividade. O nar-
cisismo é condição de formação do eu, chegando mesmo
a se confundir com o próprio eu.
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Neste ponto surge uma questão que exige resposta
imediata. Se com o surgimento do narcisismo o eu passa
a ser investido libidinalmente, como distinguir a libido
sexual da energia não-sexual, distinção que tinha como
suporte a que se estabelecia entre pulsões sexuais e pulsões
não-sexuais ou pulsões do eu, como Freud as denominava?
Se o eu passa a ser objeto de investimento sexual, isso não
corresponderia a uma generalização-diluição do conceito
de libido? Não estaria Freud cedendo terreno a Jung? O
próprio conceito de auto-erotismo, manejado com habili-
dade por Jung, poderia se voltar contra Freud. Não era o
auto-erotismo, afinal de contas, uma generalização e uma
diluição da especificidade do sexual?

A distinção entre libido de eu e libido de objeto, funda-
mental para Freud naquele momento, não diz respeito à
origem da pulsão nem tampouco à distinção entre o sexual
e o não-sexual. Em ambas as formas — libido de eu e libido
de objeto — o que está em jogo é a libido, portanto o modo
pelo qual o sexual se faz presente no psiquismo. Ambas
dizem respeito à pulsão sexual, a qual pode ter como
objeto o próprio eu ou um objeto exterior. Originalmente,
o eu é o objeto privilegiado de investimento libidinal, a
ponto de se constituir como o “grande reservatório da
libido”, armazenador de toda a libido disponível. Esse
momento, Freud denomina narcisismo primário. Posterior-
mente, o investimento libidinal passa a incidir sobre obje-
tos (entenda-se: representações-objeto), o que corresponde
à transformação da libido narcísica em libido objetal. No
entanto, diz Freud, “durante toda a vida o eu continua
sendo o grande reservatório a partir do qual investimentos
libidinais são enviados aos objetos e para onde são reco-
lhidos, tal como um corpo protoplasmático que estende ou
recolhe seus pseudópodes”.38 O retorno desse investimen-
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to libidinal ao eu, após ter investido objetos externos,
Freud denomina narcisismo secundário.

Duas questões ocupavam o centro das atenções de
Freud nesse momento de sua trajetória teórica, ambas rela-
cionadas à divergência com Jung. A primeira dizia respeito
à manutenção do dualismo pulsional e à distinção entre
libido de eu e libido de objeto; a segunda era a de como
articular a psicose com a teoria da libido. Ambas as ques-
tões podendo ser reduzidas a uma única resposta a Jung.

Os dois caminhos privilegiados por Freud no estudo
do narcisismo são, segundo ele próprio, a análise das psi-
coses (“parafrenias”) e a da vida amorosa dos sexos, e o
desafio que ele enfrenta é de como articular uma concep-
ção da psicose com a teoria da libido. De certa forma, este
foi também o problema de Jung, sendo que a resposta
oferecida por ele soa semelhante à de Freud, salvo num
ponto que, por sinal, é o ponto central. Mantendo sua idéia
de uma libido generalizada, não necessariamente sexual,
Jung defende a teoria segundo a qual o que ocorre nas
psicoses é uma introversão da libido no mundo interno do
sujeito. Como decorrência dessa interiorização da libido,
a realidade externa é empobrecida e sofre uma espécie de
apagamento. Nunca é demais ressaltar que, na concepção
de Jung, a libido não é considerada como sexual, mas como
uma energia indiferenciada que pode ser voltada para o
mundo externo ou introvertida na interioridade do sujeito.
Nesse movimento de extroversão-introversão a diferença
entre neurose e psicose permanece sendo apenas de grau.
Freud considera excessivamente ampla a noção de intro-
versão da libido, tal como empregada por Jung. Para ele,
a introversão consiste na retração da libido para investir
objetos imaginários dando origem a novas estruturas de
desejo ou revivendo traços já esquecidos.39 Não se trata,
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como em Jung, de um retorno da libido para a inte-
rioridade do sujeito, noção vaga que não especifica que
interioridade é esta (trata-se do eu?), tanto quanto perma-
nece vaga a própria noção de libido (sexual ou não?).

Num artigo publicado um ano antes de Para introduzir
o narcisismo, Freud declara que “gostaria de acompanhar
Jung no contrastar a histeria e a neurose obsessiva, como
’neuroses de transferência’, com as afecções parafrênicas,
como ’neuroses de introversão’, não fosse o fato de tal
emprego privar o conceito de ’introversão’ [da libido] de
seu único significado legítimo”.40 Freud distingue clara-
mente entre retração da libido para o ego e retração da
libido para objetos imaginários, a primeira caracterizando
o narcisismo e a segunda caracterizando a introversão pro-
priamente dita. Contrariamente a Jung, esforça-se por de-
monstrar o fundamento sexual de toda psicose, e isto,
antes mesmo de elaborar sua teoria sobre o narcisismo,
como podemos verificar em seu estudo sobre o presidente
Schreber, publicado em 1911.41 O delírio paranóico do pre-
sidente Schreber, por exemplo, é visto por Freud como
uma defesa contra a homossexualidade e não como um
caso de introversão de uma libido dessexualizada. Em
todos os momentos de sua construção teórica, Freud faz
questão de assinalar a diferença fundamental de estrutura
entre a neurose e a psicose, e conseqüentemente a diferen-
ça entre a retração da realidade que se verifica numa e
noutra. Uma coisa é a retração da libido por efeito da
sublimação, que podemos encontrar no indivíduo normal,
outra coisa é a retração da libido no esquizofrênico. No
neurótico, a realidade é substituída pela fantasia, en-
quanto no psicótico há uma perda da realidade sem que
a fantasia forneça qualquer tipo de substituto.
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A libido indiferenciada concebida por Jung recoloca
para Freud a tese da diferenciação original entre pulsões
sexuais e pulsões não-sexuais (pulsões de auto-conserva-
ção ou pulsões do eu). Freud concede ao seu opositor que
a distinção entre pulsões sexuais e outras não-sexuais não
está livre de equívocos e que é uma hipótese provisória,
embora alicerçada na própria teoria e na clínica, e levanta
a hipótese provisória, para fins de discussão, de uma ener-
gia psíquica indiferente que se diferenciaria em energia
sexual (libido) e em outra não-sexual, a partir do tipo de
investimento.42 Em seguida, porém, descarta a hipótese
argumentando que ela corresponde à distinção popular
entre o amor e a fome, por exemplo, e também por consi-
derações biológicas a favor da distinção. O argumento é
frágil, primeiro por apelar ao senso comum, e segundo por
recorrer à biologia, da qual afirmara poucas linhas antes
que procuraria manter-se afastado.43

Narcisismo primário e narcisismo secundário.

É somente a partir de 1914 que a noção de narcisismo
adquire um estatuto conceitual compatível com sua impor-
tância no conjunto da teoria psicanalítica. No entanto, a
distinção entre narcisismo primário e narcisismo secundá-
rio não adquire contornos bem definidos senão a partir da
segunda tópica freudiana.

Inicialmente, a expressão “narcisismo primário” parece
indicar uma fase intermediária entre o auto-erotismo e o
narcisismo secundário ou narcisismo propriamente dito,
correspondendo ao momento de unificação do eu, que
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Freud denomina eu ideal (Ideal Ich). No entanto, a partir
dos textos de 1920, a noção de narcisismo primário subs-
titui a de auto-erotismo, dando a entender que o que ele
chamava de narcisismo primário coincidia com o auto-ero-
tismo. Mas essa identificação não é assim tão simples e
nem se reduz a uma duplicação terminológica. Para que o
termo “narcisismo” faça justiça à sua origem, há que se
admitir um eu, seja qual for a forma sob a qual ele é
concebido, e no auto-erotismo não há ainda um eu, o que
há é pulsão sexual satisfazendo-se auto-eroticamente no
próprio corpo.

Em Para introduzir o narcisismo, Freud distingue dois
tipos de escolha de objeto: o tipo anaclítico e o tipo narcí-
sico. No primeiro, a criança escolhe como objeto sexual as
pessoas encarregadas de sua alimentação, cuidados e pro-
teção, em geral a mãe ou substitutos; no segundo, ela toma
a si mesma como objeto de amor. Esses dois tipos não se
apresentam como puros e excludentes um do outro. Na
opinião de Freud, todo ser humano tem à sua frente, per-
manentemente abertos, esses dois caminhos na escolha de
objeto e que podem apresentar as seguintes formas:

Ama-se:
1. Segundo o tipo narcisista (Narzissmustypus):
 a. O que se é (isto é, a si mesmo),
 b. O que se foi,
 c. O que se quereria ser,
 d. Alguém que foi parte do seu próprio eu.
2. Segundo o tipo anaclítico (Anlehnungstypus):
 a. A mulher que alimenta,
 b. O homem que protege.44

O que fica claro, a partir de seu texto, é que a hipótese
de um narcisismo da criança é o pressuposto necessário
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para a elaboração de sua teoria da sexualidade como um
todo. O que permanece envolto numa penumbra teórica é
se esse narcisismo é o que Freud denomina narcisismo pri-
mário e, caso a resposta seja afirmativa, se ele coincide com
o auto-erotismo, ou se é uma etapa distinta na constituição
da subjetividade. O que é indiscutível é a afirmação con-
tida nas primeiras páginas de Para introduzir o narcisismo,
segundo a qual o eu não está presente desde o início, tem
que ser acrescentado ao auto-erotismo para o narcisismo
se constituir.45 Neste caso, auto-erotismo e narcisismo pri-
mário, pelo menos nesse momento da elaboração freudia-
na, não se confundem.

Poderíamos argumentar que, se no auto-erotismo o
próprio corpo é tomado como objeto sexual, o auto-erotis-
mo pode ser considerado como uma forma de narcisismo,
narcisismo primário neste caso. Mas não é bem assim. O
que ocorre no auto-erotismo é o que Freud denomina “pra-
zer do órgão”, isto é, o prazer que o órgão retira dele
mesmo. Não se trata do corpo considerado um todo, sendo
tomado como objeto de investimento libidinal, mas partes
de um corpo vivido como fragmentado, sem unidade. Não
há, no auto-erotismo, uma representação do corpo como
uma unidade. O que nele falta é o eu, representação com-
plexa que o indivíduo faz de si mesmo.

A constituição desse eu efetiva-se com o concurso da
revivescência do narcisismo dos pais que atribuem ao filho
todas as perfeições, além de concederem a ele privilégios
que eles próprios foram obrigados a abandonar. O eu que
surge da confluência da imagem unificada que a criança
faz de seu próprio corpo e dessa revivescência do narcisis-
mo paterno é o eu ideal (Ideal Ich), que corresponde ao
narcisismo primário.
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O narcisismo secundário, por sua vez, resulta de um
retorno ao eu dos investimentos feitos sobre os objetos
externos. A libido que anteriormente investia o eu passa a
investir objetos externos e posteriormente volta a tomar o
eu como objeto. Entre o narcisismo primário e o narcisismo
secundário, ambos se caracterizando por um investimento
do eu, há um investimento da libido em objetos externos
ao eu. Estes modos de investimento libidinal não devem
ser considerados como constituindo fases ou etapas, umas
substituindo as outras. De fato, não há um abandono com-
pleto do eu em benefício do investimento objetal nem pos-
teriormente um abandono completo do investimento ob-
jetal em favor do eu; pode haver concomitância das formas
de investimento com a predominância de uma delas.

Quando consideramos o narcisismo primário e o narci-
sismo secundário tomando por referência não a vida erótica
das pessoas mas a psicose e a neurose, a distinção se man-
tém. Na neurose há uma retração da libido em favor do
eu, mas sem que o indivíduo elimine inteiramente o vín-
culo erótico com pessoas e coisas. Esse vínculo é conser-
vado na fantasia, substituindo os objetos reais por objetos
imaginários. Na psicose ocorre algo muito diferente, a re-
tração da libido não se faz pela substituição de objetos reais
por objetos imaginários, mas pela retirada da libido das
pessoas e coisas, sem o recurso à fantasia. O que ocorre é
um corte com relação ao objeto e uma acumulação da
libido no eu. O vínculo erótico com os objetos do mundo
é eliminado sem que no seu lugar surjam objetos imaginá-
rios. Freud designa esse narcisismo, característico da psi-
cose, como narcisismo secundário, um narcisismo que se
edifica sobre as bases do narcisismo primário infantil.46
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Processo semelhante ocorre na hipocondria. O hipo-
condríaco retira a libido dos objetos do mundo externo e
investe uma parte do próprio corpo. A parte afetada passa
a funcionar como zona erógena. Como a erogeneidade
pode ser estendida a todo o corpo, qualquer parte ou qual-
quer órgão pode funcionar como zona erógena; no caso da
hipocondria, uma zona erógena particularmente sensível,
e isso independentemente da doença ser real ou imaginá-
ria.

A pergunta subjacente à exposição de Freud é se a
distinção entre narcisismo primário e narcisismo secundário é
necessária. Não será mais consistente teoricamente a ad-
missão de um único narcisismo e que este é necessaria-
mente subseqüente ao auto-erotismo? Mais confusa ainda
é a admissão de um narcisismo originário, supostamente
anterior ao próprio auto-erotismo, quando o próprio Freud
declara que o auto-erotismo é o estrato sexual mais primi-
tivo, momento primeiro da sexualidade humana. A se-
qüência mais lógica da sexualidade (pois é apenas a ela
que se referem os termos auto-erotismo e narcisismo) é pois:
auto-erotismo — narcisismo — escolha de objeto, o mo-
mento do narcisismo correspondendo ao do surgimento
do eu. A única coisa que fala a favor da distinção entre um
narcisismo primário e um secundário é uma outra distin-
ção que Freud sutilmente estabelece em Para introduzir o
narcisismo: a distinção entre eu ideal e ideal do eu.

Eu ideal e ideal do eu.

Os dois termos — eu ideal (Ideal Ich) e ideal do eu (Ich ideal)
— são introduzidos por Freud num mesmo capítulo, sem
que fique inteiramente claro para o leitor se são conceitos
diferentes ou se houve uma inversão involuntária de pa-
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lavras, embora me pareça claro que não houve confusão
alguma por parte dele. Convém reproduzir o parágrafo:

Sobre esse eu ideal recai agora o amor de si mesmo desfru-
tado na infância pelo eu real. O narcisismo surge deslocado
para este novo eu ideal que, como o infantil, encontra-se de
posse de todas as perfeições valiosas. Como tudo o que
ocorre no âmbito da libido, aqui também o homem mos-
tra-se incapaz de renunciar à satisfação de que gozou uma
vez. Não quer privar-se da perfeição narcisista de sua in-
fância, e se quando ao crescer não pôde mantê-la por sen-
tir-se perturbado pelas admoestações de terceiros e pelo
despertar de seu próprio juízo, procura recuperá-la na
nova forma do ideal do eu. O que projeta diante de si como
seu ideal é o substituto do narcisismo perdido da infância,
na qual ele foi seu próprio ideal.47

Se alguma confusão houve com relação a esse parágra-
fo, foi cometida pelos tradutores e pelos comentadores do
texto freudiano. A Edição standard brasileira,48 por exemplo,
“corrige” o texto original de Freud substituindo ideal do eu
(Ich ideal) por eu ideal (Ideal Ich), como se a inversão de
termos fosse um descuido do autor. Na mesma linha, lei-
tores apressados consideraram que eu ideal e ideal do eu
fossem sinônimos, e a partir desse engano passaram a
desconsiderar uma das distinções mais importantes do
artigo sobre o narcisismo.

A primeira coisa a se considerar no texto sobre o nar-
cisismo é que nele a referência central é o eu (Ich), e creio
não será excessivo juntarmos ao parágrafo transcrito acima
um outro contido algumas páginas antes no mesmo artigo:

É uma suposição necessária, que uma unidade comparável
ao eu não está presente desde o começo, o eu tem que ser
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desenvolvido, algo tem que se acrescentar ao auto-erotis-
mo, uma nova ação psíquica, para que o narcisismo se
constitua.49

 Esse eu, acrescentado ao auto-erotismo, em que con-
siste? Os termos “eu” e “ego” são sinônimos? Que relação
existe entre o eu e o eu ideal e o ideal do eu citados acima?
Seria o eu apontado por Freud no Projeto de 1895 como uma
“organização” (Organisation) interna ao sistema o mesmo
eu entendido como uma nova forma (Gestalt) que se acres-
centa ao auto-erotismo para dar lugar ao narcisismo?

Em sua acepção mais ampla, “eu” designa a repre-
sentação que o sujeito faz de si mesmo. Trata-se de uma
representação complexa ou mesmo de um complexo de
representações cuja fonte última são as imagens provenien-
tes das impressões externas. Freud emprega o termo Ei-
nheit (unidade, conjunto) para designar esse eu emergente,
eine dem Ich vergleichbare Einheit nicht von Anfang, uma uni-
dade ou um conjunto comparável ao eu não está presente
desde o começo. Essa unidade não pode ser entendida de
outra maneira, nesse momento inicial da vida do indiví-
duo, senão como um conjunto de representações. À repre-
sentação inicial, que corresponde à experiência de capta-
ção da imagem unificada de si mesmo, experiência que
Jacques Lacan aponta como característica da fase do espe-
lho, a essa representação inicial acrescentam-se outras que
vão formar o que Freud designou “sentimento-de-si”
(Selbstgefühl).

Diferentemente do eu, o sentimento-de-si prescinde da
condição de composto (Zusammengesetzheit), de conjunto
unificado. O sentimento de si é a expressão do tamanho
do eu, de tudo o que foi conquistado, de cada resto do
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primitivo sentimento de onipotência, e isto independente-
mente do conjunto de elementos formar uma totalidade
organizada.50 Apesar de Freud afirmar que o sentimento-
de-si depende da libido narcísica, é necessário mantermos
clara a diferença entre ele e o eu entendido como objeto
de investimento libidinal.

O Selbstgefühl freudiano é uma noção que nos remete
naturalmente a Fichte e Hegel em particular e à filosofia
clássica em geral, e cujo aparecimento no artigo sobre o
narcisismo parece estar mais ligado a essa tradição do que
à necessidade de responder a um problema especificamen-
te teórico da psicanálise. Desse sentimento-de-si faz parte
a imagem corporal que constitui a unidade primeira do
sujeito, assim como as inúmeras formas que essa Gestalt
original assume no desenrolar da vida do indivíduo, sem
que no entanto essas duas noções se confundam. O eu,
enquanto categoria psicanalítica, diz respeito à economia
libidinal, às séries de sensações de prazer/desprazer e às
representações ligadas a essa economia, enquanto que o
sentimento-de-si está referido à vida de relação do indiví-
duo e à sua autoconservação. Isso não quer dizer que se
mantenha à parte da sexualidade e independente dela
como uma vida de relação exercendo-se segundo padrões
inatos de conduta e com fins adaptativos, mas sim que a
resposta às urgências vitais e à relação com o outro em
termos assistenciais passa pelo processo de libidinização
que os subsume comprometendo-os em toda a sua exten-
são.51 Não podemos deixar de concordar com Laplanche
quando ele assinala que o auto-erotismo e o narcisismo
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não definem modos de relação com o mundo em geral,
mas modos de funcionamento sexual e de prazer.52

Quando Freud afirma que o eu não está presente “des-
de o início”, a qual início está se referindo? Ao início da
vida do indivíduo, seu nascimento? Isso não importa, não
se trata de tentar estabelecer uma cronologia da pulsão em
relação às funções biológicas, quando as pulsões tornam-se
independentes do instinto ou qualquer coisa semelhante.
O início a que ele se refere é o da série prazer/desprazer,
início da vida erótica, sendo fundamental entendermos
que daí por diante a própria vida biológica será libidinada.
A sexualidade não tem sua origem no biológico, assim
como uma ordem secundária pode ter sua origem em uma
ordem primária que a fundamenta e fornece seu princípio
de inteligibilidade. Se o pulsional é um “desvio”, certa-
mente não o é do biológico. O pulsional é desviante em si
mesmo, desvio original e não desvio de outra ordem da
qual é tributário.

A noção de apoio (Anlehnung) dava a entender que o
início psicanalítico e o início biológico coincidiam, sendo
apenas indiscerníveis à observação. As pulsões sexuais
apoiavam-se inicialmente nas funções que serviam à con-
servação da vida, para mais tarde independizarem-se de-
las. Voltaremos a discutir esse tema mais à frente, mas
posso adiantar, para o que nos interessa no momento, que
podemos prescindir da noção de apoio para entendermos
o que Freud nos fala sobre a sexualidade. O importante é
levarmos em conta que o início a que ele se refere quando
afirma que o eu não está presente “desde o início”, ao
contrário das pulsões auto-eróticas que são primordiais, é
o início da formação de séries prazer/desprazer que darão
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lugar ao princípio de prazer, e que são autônomas em
relação às funções biológicas nas quais elas supostamente
se “apoiariam”. Diferentemente, por exemplo, da função
biológica sexual, que é adaptativa e preservadora da espé-
cie, a sexualidade humana, tal como a concebe Freud, é
errante, não adaptativa e não obedece a nenhuma finali-
dade de preservar a espécie.

Assim, antes mesmo de se constituir qualquer unidade
comparável ao eu, as pulsões auto-eróticas já estão presen-
tes, não unificadas, produzindo satisfação local em dife-
rentes partes do corpo. Essas pulsões investem repre-
sentações, numa tentativa de reproduzir a satisfação obti-
da um dia quando da presença do objeto real. A ação de
sugar o dedo, por parte do bebê, é regida por uma busca
de um prazer já vivenciado e agora recordado — o sugar
o seio. O sexual constitui-se nessa repetição infindável,
numa série cujo alegado primeiro termo é a experiência
primária de satisfação (Befriedigungserlebnis). Uma condi-
ção para essa repetição, diz Freud, é que objetos que ou-
trora trouxeram satisfação real tenham sido perdidos.53

Convém nos precavermos tanto contra a idéia de um “pri-
meiro termo” na série prazer/desprazer, quanto contra a
idéia de um objeto primeiro que foi “perdido”. Não há
objeto primeiro, no sentido de objeto absoluto em relação
ao qual os demais objetos são simples “representações”,
isto é, cópias degradadas. O primeiro objeto já se constitui
como uma representação marcada por um vazio central
que impede que seja identificado com a coisa (das Ding).
Não há objeto pleno, seja ele o seio materno ou qualquer
de seus sub-rogados. Da mesma forma, não há primeiro
termo na série da sexualidade. Ou melhor, qualquer expe-
riência que se apresente como primeira, como Befriedigungs-
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erlebnis, é primeira apenas contingencialmente. Objeto pri-
meiro e experiência primeira são primeiros apenas em re-
lação a um segundo termo, sendo que ambos são contin-
gentes e parciais. É nesse sentido que se diz que o “objeto
perdido” não foi de fato perdido porque nunca foi tido.

O eu que surge a partir da identificação à imagem do
espelho não é o mesmo a que Freud se refere no Projeto de
1895. Este último é uma organização neuronal que resulta
das primeiras ligações que se fazem sobre excitações dis-
persas, e corresponde na verdade à passagem de um es-
tado de pura dispersão de excitações a estados de integra-
ção ou a organizações parciais. “Estados” ou “organizaçõ-
es”, o emprego do plural é indicativo não de uma Urbild,
mas de uma pluralidade de organizações, sínteses passi-
vas, as quais, apenas num segundo momento, vão dar
lugar a sínteses ativas com função de inibição da descarga
motora. Esses eus parciais originais não são unificados
nem unificadores, são sínteses passivas correspondentes
às primeiras ligações. Esse é o real Ich, entendido por
Lacan como “o real derradeiro da organização psíquica”,
e corresponde aos primeiros esboços de organização do
aparato psíquico.

O eu do estágio do espelho, por outro lado, não é
concebido como uma organização neuronal, mas como
uma representação complexa (o que não exclui o correlato
neuronal) relacionada à imagem corporal, sendo que essa
imagem é a que confere uma unidade primeira ao sujeito.
Essa Urbild, unidade primeira de representações dispersas,
eu original que permite a passagem do auto-erotismo para
o narcisismo, não é uma unidade definitiva que permanece
para sempre idêntica a si mesma, mas algo que, uma vez
constituída, é renovada ou acrescentada de novos traços.
A imagem corporal não é, portanto, a única que dá forma
ao eu, ela é apenas a forma primeira mas não a definitiva.
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O eu é constituído também pelas enunciações, pelos
juízos de valor, pelas declarações de preferência ou de
rejeição. Uma particular forma que o eu toma é a do eu
ideal (Ideal Ich), imagem do eu dotada de todas as perfei-
ções, sobre o qual recai, como diz Freud, o amor de si
mesmo de que na infância gozou o eu real (das wirkliche
Ich). Há, portanto, um Ur Ich, um eu original, primitivo,
forma primeira do eu ideal e do ideal do eu, constituído
pela imagem refletida que o indivíduo tem de seu próprio
corpo, e um eu ideal que vem a ser a imagem idealizada
do eu. Essa imagem é construída na sua quase totalidade
pelos pais, que projetam no filho, fazendo ressurgir o nar-
cisismo que eles próprios tiveram que abandonar por exi-
gência da realidade. No amor pelo filho, renasce essa for-
ma narcísica de vínculo com o objeto que atribui a ele todo
tipo de perfeição e encobre todos os defeitos. A criança
passa a ter direito a tudo aquilo a que os pais tiveram que
renunciar. Ela não estará sujeita às necessidades objetivas
e não conhecerá restrições à sua vontade. Ela é His Majesty
the Baby.54 Inicialmente, portanto, o eu ideal é o efeito do
discurso dos pais, efeito de um discurso apaixonado que
abandona qualquer forma de consciência crítica para pro-
duzir uma imagem idealizada.

É importante manter presente que o eu ideal não é uma
fase inicial do eu superada e substituída por uma outra
que é a ideal do eu, e que uma vez superada desaparece.
O próprio parágrafo no qual Freud introduz o conceito de
eu ideal no texto sobre o narcisismo é por si só indicativo
de que o eu ideal permanece, transformado e acrescentado,
no indivíduo adulto. Mesmo já tendo transcrito acima o
parágrafo, vale a pena repetir algumas partes, dividindo-o
de modo a ressaltar o quanto Freud está assinalando uma
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característica do indivíduo adulto, apesar das referências
à sua infância:

O narcisismo aparece deslocado para este novo eu ideal
que, como o infantil, encontra-se de posse de todas as
perfeições... [O homem] Não quer privar-se da perfeição
narcisista de sua infância, e se quando ao crescer não pôde
mantê-la por sentir-se perturbado pelas admoestações de
terceiros e pelo despertar de seu próprio juízo, procura
recuperá-la na nova forma do ideal do eu. O que projeta
diante de si como seu ideal é o substituto do narcisismo
perdido da infância, na qual ele foi seu próprio ideal.55

O ideal do eu (Ich ideal), essa “nova forma” que toma
a libido narcísica, é algo externo ao sujeito, exigências que
ele terá que satisfazer e que se situam no lugar da lei. Esta
é a razão pela qual Lacan distingue o eu ideal e o ideal do
eu, afirmando que “um está no plano do imaginário e o
outro no plano do simbólico”.56 A descrição que Freud faz
desse deslocamento da libido para a nova forma do ideal
do eu é seguida de uma das raras passagens onde distin-
gue a sublimação da idealização. E a distinção é sumária:
enquanto a sublimação é um processo que diz respeito à
libido de objeto que encontra satisfação num objeto não
sexual, a idealização é um processo que envolve o objeto
sem modificar sua natureza, isto é, sem substituir um ob-
jeto sexual por outro não sexual. A idealização, completa
ele, é possível tanto na esfera da libido do eu quanto na
da libido de objeto.57 Note-se que na sublimação há tam-
bém satisfação, e que em ambos os casos trata-se de modos
de funcionamento libidinal, o que nos obrigará a repensar
essa distinção entre objetos sexuais e objetos não sexuais.
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O que Freud descobre a partir do conceito de narcisismo
é que o próprio biológico é erotizado, e que somente dessa
maneira podemos entender um conceito como o de pulsões
de autoconservação e sua não identificação pura e simples
com a noção de instinto.58

O caráter externo do ideal do eu fica patente por um
parágrafo no qual Freud afirma que o desenvolvimento do
eu implica um distanciamento em relação ao narcisismo
primário e que este distanciamento ocorre pelo desloca-
mento da libido “para um ideal do eu imposto desde
fora”.59 Para o que aponta esse “fora”? Creio que não pode
ser senão para um fora do imaginário, para o lugar das
exigências da lei ou, se preferirmos, para o lugar do sim-
bólico. Mas assim como há o afastamento, há também a
tentativa de readquirir o narcisismo perdido, de tal forma
que a essa saída para o “exterior” segue-se um retorno à
posição primitiva, dando lugar a um narcisismo secundá-
rio. Não se trata de substituir uma imagem primeira do eu
por outra, mas de passar da imagem para a idéia ou, mais
precisamente, para um ideal do eu, ou ainda para a forma
do ideal do eu.

Mas há também um outro sentido para esse exterior,
para essa saída e para essa imposição desde fora, e que
pode ser mais bem entendido se pensarmos a diferença
entre como se estrutura esse imaginário no homem e no
animal. Lacan nos oferece, em duas passagens do seu Se-
minário 1, uma simpática análise dessa diferença.60 O com-
portamento animal, incluindo o comportamento sexual
(ou sobretudo o comportamento sexual), também se dá em

241-94-3

Narcisismo / 59

58  Cf. Menezes, A., Haver narcisismo, Rio de Janeiro, Aoutra, 1991, p.
56.
59  AE, 14, p. 96; ESB, 14, p. 117; GW, 10, p. 167.
60  Lacan, J., O seminário, Livro 1, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1983, p.
143-45 e 161-66.



função de Gestalten, de formas imagéticas que, no caso do
comportamento sexual, funcionam como desencadeadoras
do ciclo reprodutivo. Há uma relação entre o animal e a
imagem desencadeadora do comportamento sexual. Essa
imagem (a imagem da fêmea, por exemplo) é uma Gestalt
capaz de sofrer certas modificações sem que se altere seu
poder de desencadear o comportamento sexual do macho.
Certos traços da imagem podem ser alterados sem que se
alterem características estruturais básicas. É isto que per-
mite, por exemplo, que se apresente um simulacro e, con-
tanto que esse simulacro mantenha algumas propriedades
estruturais semelhantes ao original, funcione da mesma
maneira que o original (como desencadeador, é claro). O
mundo animal funciona imerso nesse imaginário. O que
desencadeia a série de comportamentos sexuais não é a
realidade concreta do parceiro sexual, mas uma imagem.
Ocorre, porém, que no mundo animal essas imagens cor-
respondem a padrões estáveis e a caminhos pré-formados
também estáveis, o que torna possível falar-se em adapta-
ção.

No mundo humano essa adaptação é impossível: “as
manifestações da função sexual se caracterizam por uma
desordem eminente. Não há nada que se adapte”.61 Não
há nada na pulsão sexual que se possa considerar indica-
tivo seja do objeto sexual a ser buscado, seja do alvo a ser
atingido. A sexualidade humana é errante; se alguma or-
dem vai ser definida como ordem sexual, será uma ordem
a ser constituída e não uma ordem já inscrita no pulsional.
No entanto, a sexualidade humana é, desde o seu início,
marcada pelo imaginário. Vimos isto a respeito da forma-
ção do eu e da passagem do auto-erotismo para o narci-
sismo. A diferença fundamental em relação ao mundo ani-
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mal é que no homem a regulação desse imaginário se faz
a partir de algo que lhe é exterior, o imaginário não pos-
suindo nele mesmo o princípio de sua regulação. Esse
exterior é a ligação simbólica entre os seres humanos.62

A ligação simbólica é o modo pelo qual os seres huma-
nos se situam uns em relação aos outros, sendo a respon-
sável pela estruturação do imaginário. Há, sem dúvida,
uma possibilidade de estruturação mínima do imaginário
sem que entre em jogo o simbólico. É o que verificamos
no mundo animal. Um animal é capaz não apenas de
perceber formas (Gestalten), como é capaz de se comportar
em relação a elas de um modo organizado. Já vimos isto
em relação ao comportamento sexual. Os rituais de acasa-
lamento verificáveis nas diferentes espécies são um jogo
complexo de relações imaginárias, mas que se esgotam em
ser uma relação a dois, razão pela qual um animal macho
é capaz de responder sexualmente à apresentação de um
simulacro de sua parceira, mas não é capaz do mesmo tipo
de resposta frente a uma fêmea de outra espécie. O outro,
objeto real, é idêntico à imagem. O mundo animal é intei-
ramente dominado pelo imaginário.

No mundo humano a palavra intervém como estrutu-
radora e valoradora do imaginário, sendo o “exterior” ao
qual Freud se refere. Os conceitos de eu ideal e de ideal
do eu podem servir de exemplo para essa regulação do
imaginário pelo simbólico. Tanto o eu ideal como o ideal
do eu são representações complexas, portanto um comple-
xo de imagens, mas são também efeitos do discurso do
outro, e nada impede que diferenciemos um do outro pelos
diferentes tipos de discurso que os criam. De um lado, o
discurso idealizante, desenvolvido pela paixão do enun-
ciante, de aceitação incondicional, isento de crítica; de ou-
tro lado, o discurso judicativo, que coteja traços do sujeito
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com normas e leis que lhe são exteriores.63 Visto dessa
forma, o ideal do eu é o guia externo do imaginário do
sujeito, “é o outro enquanto falante, o outro enquanto tem
comigo uma relação simbólica”.64

No entanto, apesar do ideal do eu se situar no lugar
do simbólico e trazer a marca de uma relação sublimada,
enquanto o eu ideal é dominantemente imaginário e mar-
cado pela idealização, isto não quer dizer que no plano das
relações amorosas essa distinção não esteja sujeita a con-
fusões. A característica da relação amorosa é estar imersa
no imaginário e, em decorrência, provocar um eclipsamen-
to do simbólico, perturbando a função do ideal do eu
enquanto função crítica e reabrindo as portas à idealização
e à imagem perfeita do eu ideal. Se isto pode acontecer, e
de fato acontece, a regulação do aparelho psíquico é seria-
mente perturbada.65 O amor seria, dessa forma, um tipo
de loucura, provocando uma espécie de colocação entre
parênteses do ideal do eu com a conseqüente diminuição
da sublimação e do recalcamento em favor da idealização.

Não creio, porém, que se possa creditar toda a dificul-
dade e complexidade de regulação do aparato anímico a
perturbações como essas que ocorrem no apaixonamento,
quando o ideal do eu desce ao nível do eu ideal provocan-
do uma espécie de curto-circuito entre o imaginário e o
simbólico. A dificuldade maior — e estamos falando aqui
em dificuldade comparativamente ao que ocorre no mun-
do animal — advém do fato de que tudo o que acontece
nesse aparato é mediatizado pelo sistema da linguagem,
incluindo-se aí o próprio desejo (ou sobretudo ele). Se
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nossa experiência é fundamentalmente de ordem imaginá-
ria, é o simbólico que ao recobri-la regula-a e confere-lhe
sentido, ou, se preferirmos uma das fórmulas de Lacan, “a
função simbólica constitui um universo no interior do qual
tudo o que é humano tem de ordenar-se”.66

Quando levamos em conta apenas o imaginário — e
aqui estou considerando o imaginário tanto humano quan-
to animal — lidamos também com Gestalten, com formas
ou estruturas perceptivas, mas essas são formas isoladas,
descosidas umas das outras, não constituindo um sistema
de formas. O imaginário não fornece a si mesmo uma
ordem abarcante, algo ao qual pudéssemos aplicar a pala-
vra “mundo”, se por “mundo” entendemos a ordem das
coisas. A ordem “vem de fora” — para retomarmos a frase
de Freud — e esse fora é a linguagem, a função simbólica.
É a palavra que ordena e regula o imaginário, mas também
é ela que faz com que esse imaginário seja aprisionado
numa rede significante que não tem começo nem fim, cujos
significados são posteriores e não anteriores aos significan-
tes, de tal modo que qualquer objeto — objeto sexual,
objeto do desejo — é passível de uma metamorfose infin-
dável. Se, no mundo animal, o sexual é referido a um
objeto, isto é, a uma imagem e apenas a ela, no mundo
humano o sexual liberta-se da função biológica e, subme-
tido à linguagem, produz objetos fantasmáticos que tor-
nam vã qualquer tentativa de explicação dos atos humanos
em termos adaptativos.

Um ou dois narcisismos?

O artigo de Freud dá a entender claramente a existência
de dois narcisismos, um narcisismo primário e um narcisismo
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secundário. O texto faz referência ainda a um narcisismo
originário, o qual não fica claro se é uma outra denominação
para o narcisismo primário ou se designa um narcisismo
anterior ao auto-erotismo e completamente destituído de
qualquer libido de objeto. Inútil procurar na letra do texto
freudiano uma resposta acabada para a questão, e isto não
apenas porque o próprio texto de 1914 não é claro a res-
peito, como no transcorrer da obra de Freud vamos encon-
trar posições distintas sobre o tema, como as postulações
posteriores a 1920 quando ele assimila o narcisismo primá-
rio ao auto-erotismo.

Uma coisa porém parece indiscutível: a existência de
pelo menos três modos distintos e seqüenciais de funcio-
namento libidinal: auto-erotismo, narcisismo e escolha de ob-
jeto. O desdobramento do narcisismo em duas formas, a
do narcisismo primário e a do narcisismo secundário, é
que levanta a questão de se o narcisismo primário passa a
designar o auto-erotismo, o narcisismo secundário ficando
no lugar do narcisismo; ou se o narcisismo primário fica
no lugar do narcisismo, o narcisismo secundário passando
a designar um momento posterior ao da escolha de objeto;
ou ainda se é mantido o auto-erotismo, o narcisismo se
desdobrando em dois momentos seqüenciais anteriores ao
da escolha de objeto. Isso sem levarmos em consideração
a possibilidade do termo narcisismo originário designar um
momento anterior ao do auto-erotismo, momento mítico
como se costuma dizer.

Podemos começar por discutir essa última possibilida-
de. O narcisismo originário, considerado como um momento
anterior ao do auto-erotismo, designaria um estado anob-
jetal e monádico, no qual o indivíduo estaria inteiramente
fechado em si mesmo sem qualquer mediação com o mun-
do exterior. Não se trata aqui de discutir a possibilidade
desse quadro, dito mítico, corresponder a algum momento
da vida de um indivíduo, seja o de um recém-nascido, seja
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o de um adulto psicótico no máximo de seu fechamento
patológico, ou ainda ao sonho. Quando o que está em
questão é o auto-erotismo ou o narcisismo em qualquer de
suas formas, não podemos nos esquecer que tanto um
como outro definem modos de funcionamento sexual, e
não modos de relação com o mundo em geral.67 A afirma-
ção freudiana do auto-erotismo como o estrato sexual mais
primitivo, como um estado inicial da libido,68 impede que
se postule um momento anterior, a menos que não se o
considere relativo à sexualidade e, neste caso, não interessa
à discussão sobre os modos de funcionamento libidinal.
Para Freud, a discussão sobre a sexualidade humana tem
como ponto de partida o auto-erotismo. Se posteriormente
ele vai substituir o termo “auto-erotismo” pelo termo “nar-
cisismo primário”, é uma outra questão, não nos autoriza
a supor um estado da sexualidade anterior ao auto-erotis-
mo, mesmo que considerado “mítico”.

A questão dos dois narcisismos — o primário e o se-
cundário —, esta, sim, deu margem a muita discussão e a
alguma confusão. Estou partindo do suposto de que o
narcisismo em questão, seja primário ou secundário, é pos-
terior ao auto-erotismo. Quando muito, podemos fazer
coincidir o narcisismo primário com o auto-erotismo,
como parece fazer Freud a partir de 1920, embora eu não
veja qual a vantagem dessa assimilação. O termo narcisis-
mo tem a vantagem de apontar para a lenda segundo a
qual Narciso se apaixona pela própria imagem refletida no
lago. Trata-se, portanto, de um investimento libidinal so-
bre uma imagem do eu, imagem esta que não é a de um
corpo fragmentado como no auto-erotismo, mas de um cor-
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po unificado, algo que possui uma unidade e que se ofe-
rece como uma Gestalt e não como um amontoado de
elementos dispersos. Além do mais, é uma indicação sufi-
cientemente forte a frase de Freud, logo no início do artigo
Para introduzir o narcisismo, de que “algo deve se acrescen-
tar ao auto-erotismo, uma nova ação psíquica, para que
o narcisismo se constitua”, e o que se acrescenta é o eu. O
narcisismo implica o eu; o auto-erotismo é um modo de
funcionamento libidinal sem eu. Não há por que ignorar-
mos essa distinção.

A dúvida maior é se devemos manter a noção de
narcisismo primário (o que evidentemente implica man-
ter a distinção entre narcisismo primário e narcisismo
secundário). Sobre este ponto, dois importantes comenta-
dores de Freud discordam abertamente: Jacques Lacan e
Jean Laplanche, mestre e ex-discípulo.

Lacan dedica boa parte de seu Seminário 1 (Os escritos
técnicos de Freud) à análise e discussão do artigo de Freud
sobre o narcisismo, sendo que um dos capítulos tem por
título precisamente “Os dois narcisismos”. Há um primeiro
narcisismo que se relaciona à imagem corporal e um se-
gundo narcisismo que implica a relação ao outro. No pri-
meiro caso, há uma identificação à imagem unificada do
próprio corpo e dá lugar ao eu ideal; no segundo caso, há
uma identificação ao outro e dá lugar ao ideal do eu.
Enquanto o primeiro narcisismo se dá no plano do imagi-
nário, o segundo narcisismo é marcado pelo simbólico. A
formulação de Lacan tem a vantagem de articular de modo
coerente narcisismo primário e narcisismo secundário, identi-
ficação narcísica primária e identificação narcísica secundária e
ainda eu ideal e ideal do eu.

Mas o interesse de Lacan pela questão do narcisismo
não se inicia apenas com os seminários de 1953/54, mas
remonta a uma etapa anterior dos seus trabalhos, que po-
demos datar como sendo 1932, por ocasião de seus estudos
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sobre a paranóia. Foi na análise do caso Aimée, que fez
uso da noção freudiana de escolha de objeto narcísica. Um
aspecto importante desse estudo foi a afirmação de que
narcisismo e agressividade são processos correlatos e con-
temporâneos na formação do eu, tese que será retomada
por ocasião do Seminário 1.

O momento seguinte foi o do Congresso de Marienbad
em 1936, quando Lacan formulou pela primeira vez sua
teoria do estágio do espelho, retomada em 1949 no XVIo

Congresso Internacional de Psicanálise, realizado em Zu-
rique, e apresentada com o título Le stade du miroir comme
formateur de la fonction du Je (O estágio do espelho como for-
mador da função do eu).69 O texto inicia com uma referência
aos trabalhos realizados pelo psicólogo Wolfgang Köhler
sobre o comportamento inteligente dos chimpanzés e sua
comparação com o desenvolvimento da inteligência na
criança. A criança, antes de completar um ano de idade, é
superada pelo chimpanzé no que se pode chamar de inte-
ligência instrumental, mas a criança, diferentemente do
animal, é capaz de reconhecer sua imagem num espelho,
reconhecimento que é seguido de um estado de euforia
(Aha-Erlebnis) e de uma série de gestos que são percebidos
redobrados na imagem especular. Essa experiência se dá
na criança a partir dos seis meses de idade e lhe permite
formar uma representação de sua unidade corporal por
identificação à imagem do outro, matriz a partir da qual
se formará o primeiro esboço de eu. Essa experiência deve
ser entendida “como uma identificação no sentido pleno que
a análise dá a esse termo: a saber, a transformação produ-
zida no sujeito quando este assume uma imagem”.70 Ape-
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sar do nome “estágio do espelho”, a experiência não se
refere necessariamente à situação concreta da criança fren-
te a um espelho. O que ela assinala é um tipo de relação
da criança com o outro, seu semelhante, através da qual
constitui uma demarcação da totalidade de seu corpo. Essa
experiência pode-se dar tanto em face de um espelho como
em face de uma outra pessoa. O que a criança tem devol-
vido pelo espelho ou pelo outro é uma Gestalt cuja função
primeira é ser estruturante do eu, embora num nível ainda
imaginário. A vivência do corpo fragmentado, anterior à
fase do espelho, cede lugar a uma primeira demarcação de
si por um processo de identificação ao outro.

Lacan chama esse tipo de relação imaginária de relação
dual, por consistir numa oposição imediata entre a cons-
ciência e o outro, uma relação que não se faz pela mediação
da linguagem, esgotando-se nesse jogo especular no qual
a consciência se perde ou se aliena. Ao procurar a realidade
de si, ela encontra apenas a imagem do outro com a qual
se identifica e na qual se aliena. É o outro que está de posse
de sua imagem, já que o sujeito percebe seu próprio corpo
na imagem do outro, identificação alienante, produtora de
tensão, e que tem como conseqüência imediata a necessi-
dade de destruir esse outro, fonte da alienação. Essa é a
razão pela qual Lacan assinala que narcisismo e agressivi-
dade são correlativos e contemporâneos. De fato, se meu
eu está fora de mim, no outro, se meu desejo por conse-
qüência é o desejo do outro, é preciso destruir esse outro
para que eu possa tomar o seu lugar. Daí a concomitância
do surgimento do narcisismo com o da agressividade.
Toda relação dual especular é uma relação mortal, só su-
perável com o surgimento do simbólico.

Esse período dos trabalhos de Lacan, que vai de 1932
a 1953, é todo ele dominado pela prevalência do imaginá-
rio. A partir de 1953/54, com o Seminário 1, a questão do
narcisismo é retomada, mas agora dando-se destaque ao
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registro do simbólico.71 Vimos que, em decorrência da
identificação narcísica com o outro, a criança é cativada
pela imagem do outro e capturada por essa imagem numa
relação alienante. Essa situação é insuportável e gera uma
tendência a destruir o outro para tomar o seu lugar, isto é,
uma tendência a eliminar a fonte de alienação do seu de-
sejo. A superação desse tipo de relação e o conseqüente
desenvolvimento do eu só ocorre, como já vimos no artigo
de Freud, “por um deslocamento da libido para um ideal
do eu imposto desde fora”. A regulação das relações entre
o eu e o eu ideal (imaginários) só se faz “de fora”, pelo
ideal do eu. O ideal do eu é constituído fundamentalmente
por exigências externas ao indivíduo, particularmente por
imperativos éticos transmitidos pelos pais, exigências es-
tas às quais o sujeito terá como norma satisfazer. Veicula-
das pela linguagem, elas operam a mediação entre o eu e
o outro, necessária para que seja superada a relação dual
imaginária (mediata e não mediatizada pela linguagem).
Dessa forma, o simbólico passa a prevalecer sobre o ima-
ginário, organizando-o. Essa é a identificação narcísica se-
cundária, identificação ao outro tomado como ideal do eu.

O terceiro período dos trabalhos de Lacan sobre o nar-
cisismo tem início em 1960, a partir do Seminário 8 sobre a
transferência, e toma como referência privilegiada o regis-
tro do real, ou as relações entre o imaginário e a pulsão.
Quando da formulação original da teoria do espelho, La-
can não estava preocupado em articular o imaginário com
a pulsão. As referências ao conceito são escassas e, quando
ocorrem, desempenham um papel secundário no texto. A
partir de 1960, há como que uma retomada dos temas
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iniciais, dentre eles o do narcisismo, agora articulados ao
conceito de pulsão. E uma das coisas de que Lacan se dá
conta é que, por ocasião de Le stade du miroir comme forma-
teur de la fonction du Je, não tinha considerado que a per-
cepção da imagem no espelho não era suficiente para cons-
tituir a imagem do próprio corpo; algo havia escapado na
descrição do processo: a presença da pulsão. A articulação
do imaginário com a pulsão tem como conseqüência ne-
cessária a aceitação de um furo na imagem, um vazio
insuperável, que remete tanto à presença da pulsão no
imaginário como à presença da pulsão no outro. O outro
é também um ser pulsional. Resulta daí que o eu do nar-
cisismo é constituído de um conjunto de imagens que gra-
vitam em torno de um vazio, presença do real e ao mesmo
tempo causa do surgimento do narcisismo. O eu, enquanto
complexo de representações, é furado. O ideal do eu é o
que regula a relação desse eu furado com a imagem tam-
bém furada do outro, tornando possível a passagem do
narcisismo primário para o narcisismo secundário.

Em seu Problématiques I, Jean Laplanche contrapõe
duas teses de Freud contidas no capítulo 2 de Para intro-
duzir o narcisismo. A primeira delas afirma a existência de
um narcisismo primário (ou originário, segundo ele) con-
siderado como um estado anobjetal no qual a libido investe
apenas o próprio eu; não havendo libido de objeto, o eu
da criança seria como que uma mônada auto-suficiente; a
segunda afirma que o narcisismo da criança nada mais é
do que o reflexo ou projeção do narcisismo dos pais aban-
donado por exigências externas.

Na opinião de Laplanche, a segunda afirmação elimina
a pretensão de se situar o narcisismo primário no interior
da criança ou mesmo no interior dos pais, o termo “interior”
sendo empregado no sentido de apontar para o “eu mô-
nada”, para essa espécie de solipsismo original. De fato,
afirmar que o narcisismo infantil é uma revivescência do
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narcisismo dos pais ou que o narcisismo dos pais é uma
revivescência de seu próprio narcisismo infantil são duas
maneiras de se afirmar a mesma coisa. O solipsismo seria
impossível, na medida em que qualquer diferenciação no
aparato anímico não se faria sem a presença de um outro
aparato anímico.

Em se supondo um narcisismo primário, onipotente e
auto-suficiente, correspondente ao eu ideal, ele rapida-
mente se desloca em direção a uma instância ideal, externo
ao eu ideal, que é o ideal do eu. Enquanto o eu ideal é a
expressão da onipotência máxima de um eu idealizado, o
ideal do eu apresenta-se como uma instância externa,
como algo que se coloca diante do eu como seu ideal.
Laplanche sublinha, muito justamente, a introdução, nesse
ponto do texto freudiano, da noção de instância. Sem dú-
vida, o que se prenuncia aqui é o conceito de supereu, sob
a designação de instância de censura ou ainda como cons-
ciência moral. Salienta ainda que essa instância é uma ins-
tância que observa e uma instância que é uma voz, instância
crítica que mede os desempenhos do indivíduo pelo ideal,
e instância que se instaura como voz, como “dito” dos pais
enquanto porta-voz da lei e da moral.

Em texto mais recente, Novos fundamentos para a psica-
nálise,72 Laplanche adota uma postura mais radical, ao afir-
mar que o que podemos retirar da leitura do artigo de
Freud é a seqüência linear auto-erotismo — narcisismo —
escolha de objeto. Trata-se, diz ele, de uma seqüência crono-
lógica, de uma linha de sucessão, e que se não usarmos de
rodeios que pretendem apelar para “gêneses míticas”, ve-
rificamos que as três posições enfileiram-se uma atrás da
outra, e que o narcisismo não está no princípio. Não há
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narcisismo primário da criança, “o único narcisismo em
causa na ’sua Majestade o bebê’ é o narcisismo dos pais”.73

O termo narcisismo primário da criança é, no entender de
Laplanche, “ambíguo e funesto”, já que se trata não de um
narcisismo da criança mas do narcisismo dos pais projetado
nos filhos.

Não me parece que a divergência Laplanche/Lacan (se
é que ela de fato existe) incida sobre a questão da distinção
entre um narcisismo primário e um narcisismo secundário,
mas sim sobre a identificação do narcisismo primário com
o auto-erotismo ou ainda com a tese de um narcisismo
primário anterior ao auto-erotismo. A afirmação de que o
aparecimento do narcisismo é correlativo ao do eu é uma
afirmação comum a Freud, Lacan e Laplanche. A ambigüi-
dade dos termos narcisismo primário e narcisismo originário
não é suficiente para que se atribua a Freud, e menos ainda
a Lacan, a tese de um estado mítico anterior ao auto-ero-
tismo: os três autores são unânimes em afirmar esse mo-
mento como aquele que assinala o início da sexualidade
infantil.

O que se pode admitir, em consonância com Freud e
Lacan, é um narcisismo secundário (o que implicaria na
aceitação de um primário) após a escolha de objeto, um
retorno do investimento libidinal para o eu após ter se
voltado para objetos externos. Freud afirma isto claramen-
te, logo no começo do artigo, ao apontar os caminhos da
libido na psicose. Na esquizofrenia, a libido é retirada de
pessoas e coisas do mundo externo e dirigida para o eu.
“Isso nos leva a considerar o narcisismo que surge através
do recolhimento dos investimentos de objeto como um
narcisismo secundário que se edifica sobre a base de outro,
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primário, obscurecido por influências diversas.”74 Há por-
tanto uma clara afirmação do narcisismo secundário por
parte de Freud e que não diz respeito apenas aos estados
psicóticos; a dúvida ou a ambigüidade persiste apenas
quanto à localização na seqüência proposta acima que po-
demos atribuir ao narcisismo primário, “obscurecido por
influências diversas”.

Creio que podemos admitir o narcisismo secundário
como sendo concomitante à escolha de objeto e, neste pro-
cesso, podendo a libido ser retirada dos objetos e passar a
investir o eu. O narcisismo secundário é, em decorrência,
indissociável de uma identificação narcísica, identificação
ao outro e não mais uma identificação a uma imagem
isolada. Creio que a distinção entre o luto e a melancolia,
que vai ser objeto de um dos artigos da metapsicologia,
poderá nos ajudar a esclarecer essa questão.

Narcisismo, luto e melancolia.

As noções de narcisismo e de escolha de objeto narcísico são
retomadas por Freud no artigo Luto e melancolia, escrito em
1915 mas publicado somente em 1917. O ponto de partida
para a articulação do narcisismo com o luto e a melancolia
é a noção de identificação narcísica secundária. O narcisis-
mo, sendo uma forma de investimento libidinal do próprio
eu, e sendo o eu constituído numa relação ao outro, implica
uma identificação ao outro, o que faz com que narcisismo
e identificação narcísica possam ser considerados modos
idênticos de funcionamento libidinal, além de dar conta
da concomitância entre o narcisismo secundário e a esco-
lha de objeto à qual me referi acima.
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Já vimos que Freud distingue, em Para introduzir o
narcisismo, dois tipos de escolha de objeto: o tipo anaclítico
e o tipo narcísico. No primeiro, a criança escolhe como
objeto sexual as pessoas que cuidam dela, enquanto que
no segundo, toma a si mesma como objeto de amor. Aqui,
interessa-nos sobretudo a escolha de tipo narcísico. É pre-
ciso levar-se em conta que, quando falamos em escolha
narcísica de objeto, o objeto em questão é uma imagem ou
um ideal, o que permitiu a Lacan, por exemplo, afirmar a
estrita equivalência do objeto e do ideal do eu, isto é, o
objeto amado, pela captura que opera do sujeito, é estrita-
mente equivalente ao ideal do eu.75

Em Luto e melancolia, Freud descreve o processo subse-
qüente à perda do objeto e o trabalho ligado a essa perda.
A referência central é a noção de objeto e a natureza do
vínculo entre ele e o sujeito. Trata-se de um forte vínculo
amoroso que, no caso da perda do objeto, tem que ser
desfeito para dar lugar a outros vínculos, isto é, para que
torne possível a relação amorosa a outros objetos.

No caso do luto, a perda do objeto é acompanhada de
um desinteresse pelo mundo exterior, a não ser por aqueles
objetos do mundo estreitamente ligados ao objeto perdi-
do; os demais objetos, por não evocarem o objeto perdido,
perdem inteiramente o interesse. Isso acarreta uma impos-
sibilidade de escolha de um novo objeto amoroso, já que
essa escolha significaria uma substituição do objeto perdi-
do por um novo objeto, e já vimos que ninguém abandona
de bom grado um objeto de amor, pelo menos de maneira
imediata. A dor causada pela perda é acompanhada de
uma inibição do eu e de uma restrição de seu campo de
atividades. Estas mesmas características são encontradas
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na melancolia, acrescidas de algumas outras: diminuição
do sentimento de auto-estima acompanhado de auto-recri-
minação e auto-envilecimento, além de uma expectativa
de punição.76

No luto, a inibição do eu assim como a restrição de seu
campo de atividades são explicadas pelo fato do eu estar
ocupado com o trabalho do luto. O objeto amado não existe
mais, o que exige do eu a retirada de suas ligações com
ele. Isso provoca, no entanto, uma forte oposição, pois não
abandonamos de boa vontade uma posição libidinal mes-
mo que o objeto tenha sido perdido e algum substituto
surja num horizonte de possibilidades. O abandono faz-se
aos poucos, por partes, prolongando-se assim a existência
do objeto perdido. Cada ligação com o objeto é evocada e
hiperinvestida, o desligamento realizando-se em relação a
cada uma delas, até que o trabalho seja concluído, isto é,
até que o eu fique livre das inibições que marcaram o início
do trabalho do luto.

Na melancolia o processo é em tudo semelhante ao do
luto. Há também uma perda de objeto (embora não neces-
sariamente por morte) e uma diminuição do interesse pelo
mundo, acompanhadas de incapacidade para estabelecer
nova relação amorosa. A característica distintiva está na
auto-recriminação, no auto-envilecimento acompanhado
de expectativa de punição exagerada. O aspecto mais no-
tável foi assinalado de forma extremamente clara por
Freud: “Mesmo que o paciente esteja cônscio da perda que
deu origem à sua melancolia, ele sabe quem ele perdeu,
mas não o que perdeu nesse alguém.” 77 O que seria indi-
cativo de que a perda objetal foi retirada da consciência,
contrariamente ao luto para o qual a perda é inteiramente
consciente.
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Uma outra diferença notável entre a perda objetal que
caracteriza o luto e a que caracteriza a melancolia é que,
enquanto no luto é o mundo que se torna pobre e vazio,
na melancolia é o próprio eu. A desvalorização que o me-
lancólico faz do próprio eu, a autodegradação, a insistente
declaração do quanto é uma pessoa moralmente desprezí-
vel, a facilidade com que se envilece perante os outros
esperando ser expulso ou punido não admitem contesta-
ção. Nada que se diga em sentido contrário é acatado pelo
melancólico ou minora seu delírio de inferioridade. E
Freud acrescenta: “Certamente, de alguma forma ele deve
estar com razão.” Apenas num ponto algo não soa inteira-
mente correto. Uma pessoa que se considere mesquinha,
egoísta, desonesta, dependente, vil moralmente, não fica
se vangloriando dessas características frente a todos. O
despudor com que o melancólico expõe seus defeitos, e a
insistência com que o faz, além do fato de que mesmo a
um olhar extremamente crítico esses males não são aplicá-
veis a ele, tudo isto levanta a suspeita de que não é dele
mesmo que se trata mas de uma outra pessoa, embora
conscientemente não se dê conta disso.

Como se opera no melancólico esse trabalho de perda
de objeto? É na resposta que Freud dá à pergunta que
reside o ponto de articulação da melancolia com o narci-
sismo. Há na melancolia, assim como no luto, perda do
objeto, mas na melancolia essa perda resulta na identificação
com o objeto perdido. Ao invés da libido investida no objeto
perdido ter sido deslocada para outro objeto, foi recolhida
para o eu e serviu para estabelecer uma identificação do
eu com o objeto abandonado. O que no luto era uma perda
de objeto, na melancolia transforma-se em perda do eu. Mais
ainda, uma vez feita essa identificação, o eu passa a ser
julgado por uma instância especial (besonderen Instanz) como
se fosse um objeto, objeto abandonado. A perda do objeto
transformando-se em perda do eu, o conflito entre o eu e
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a pessoa amada transforma-se num conflito entre a instân-
cia crítica e o eu alterado pela identificação.78

As etapas supostas por Freud são as seguintes:
1. Houve uma escolha de objeto, isto é, uma ligação da

libido a uma pessoa determinada.
2. Esse vínculo é abalado por um desprezo por parte

da pessoa amada.
3. Ao invés de ocorrer uma retirada da libido desse

objeto para um outro, aconteceu da libido ser retirada para
o eu.

4. Uma vez retirada para o eu, a libido serviu para
estabelecer uma identificação (narcísica) do eu como o ob-
jeto abandonado.

5. Como conseqüência, a perda do objeto transformou-
se numa perda do eu.

6. O conflito entre o eu e a pessoa amada transformou-
se numa divisão entre o eu crítico e o eu alterado pela
identificação.

Para que as coisas tenham se passado dessa forma,
Freud pressupõe que a escolha inicial de objeto tenha sido
feita sobre uma base narcísica, escolha que é convertida
em identificação narcísica. Essa é a razão pela qual o inves-
timento de objeto, quando encontra algum obstáculo, re-
gressa ao narcisismo. Esquematicamente:

   Escolha narcísica → Identificação narcísica → Perda do objeto → 
   Identificação com o objeto perdido

A noção de identificação narcísica é a contribuição prin-
cipal de Luto e melancolia para o estudo sobre o narcisismo.
Essa noção foi prenunciada no texto Totem e tabu (1913),
com a análise de Freud sobre o canibalismo. Pelo ato de
devorar uma pessoa, o devorador incorporava ao mesmo
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tempo as qualidades que a ela pertenciam, realizava a
identificação com ela, adquirindo parte de sua força.79 Dez
anos mais tarde, numa nota de rodapé em O eu e o isso, a
idéia é retomada e apresentada de forma mais precisa:
“Um paralelo interessante à substituição da escolha de objeto
pela identificação pode ser encontrado na crença dos povos
primitivos ... de que os atributos dos animais que são
incorporados como alimento persistem como parte do ca-
ráter daqueles que os comem.”80
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2

Pulsão

Com o conceito de pulsão somos lançados no redemoinho
queimante do caldeirão da bruxa — a bruxa metapsicolo-
gia. Trata-se, talvez, do conceito mais original de Freud, e
o “talvez” não é introduzido por conta da concorrência de
outros conceitos, como o de inconsciente, por exemplo, mas
por conta do conceito de pulsão de morte, criado em 1920
em Além do princípio de prazer.

O termo Trieb (pulsão) é corrente na língua alemã, e faz
seu aparecimento nos textos freudianos nos anos 1890. Já
em 1889 ele é utilizado numa resenha feita por Freud de
um livro de Forel, reaparecendo na correspondência com
Fliess,1 no Projeto de 1895 e nos Estudos sobre a histeria
(1893-1895), sendo que neste último é empregado tanto por
Freud quanto por Breuer. Em 1898 é utilizado num sur-
preendente parágrafo do artigo A sexualidade na etiologia
das neuroses e mais uma vez no capítulo 6 de A interpretação
do sonho.2 No entanto, são empregos tímidos, nos quais a
noção aparece com contornos mal definidos e com exten-
são pouco clara. Estamos ainda num nível puramente ter-
minológico e não conceitual.

Uma outra questão, ainda terminológica, é que nesses
textos iniciais Freud muito freqüentemente utiliza substi-
tutivamente os termos pulsão (Trieb), excitação pulsional
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(Triebregung), moção de desejo (Wunschregung), estímulo pul-
sional (Triebreiz), excitação (Erregung) e outros mais, o que
dificulta o rastreamento da gênese do conceito. Note-se,
porém, que com toda a imprecisão terminológica, em ne-
nhum momento emprega como sinônimos os termos Trieb
(pulsão) e Instinkt (instinto). Este último, por sinal, é em-
pregado muito raramente em toda a sua obra. Nos vinte e
três volumes que compõem suas obras completas, a pala-
vra Instinkt aparece apenas quatro vezes com um sentido
genérico e outras seis para designar especificamente o ins-
tinto animal, enquanto a palavra Trieb aparece algumas
centenas de vezes.3

Mas não é a questão terminológica que nos interessa
aqui, e sim a questão conceitual, sobretudo em se tratando
daquele que Freud considera como um dos conceitos fun-
damentais (Grundbegriffe) da psicanálise.4

Trata-se de uma convenção (Konvention), nos diz ele,
ou de uma ficção, uma ficção teórica, como são os conceitos
fundamentais de qualquer ciência. Sua característica prin-
cipal não é descrever a realidade mas explicá-la (melhor
seria dizer “constituí-la”); não são retirados da realidade
a partir da observação, mas criados com a finalidade de
constituir uma nova inteligibilidade. Dizer que não são
retirados da realidade não significa dizer que nada tenham
a ver com ela, mas que não correspondem a algo imedia-
tamente visível e identificável, um “dado”. Mais do que
corresponderem a “dados”, os conceitos fundamentais da
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ciência correspondem a interrogações, portanto a algo que
não é dado, nem mesmo “dável”, a experiência. Esses con-
ceitos não correspondem a um saber já existente e que eles
refletem, tampouco têm por finalidade criar uma imagem
de formalização desse saber, uma espécie de arrumação
científica da doxa; o que na verdade eles fazem é produzir
um furo na doxa. Mais do que taparem os furos do saber
existente, eles evidenciam esses furos ou criam novos fu-
ros. Os conceitos fundamentais aos quais estou me referin-
do não correspondem a um saber, mas a um vazio no saber,
a uma interrogação que dará lugar a uma hipótese, à qual
corresponderá a abertura de um novo espaço de saber, ou
à passagem da doxa à episteme. No entanto, para serem
verdadeiros conceitos fundamentais, devem pretender res-
ponder a verdadeiros problemas. Este é o caso do conceito
de pulsão.

Um conceito deste tipo não nasce pronto, com seus
contornos plenamente definidos, suas articulações com os
demais conceitos plenamente estabelecidas, perfeitamente
transparente e livre de ambigüidade. Sua opacidade inicial
é na verdade a marca de sua novidade, de sua extravagân-
cia quando comparado aos conceitos existentes. A criação
ou construção de um conceito como este implica avanços
e recuos, desvios, atalhos, eliminação de caminhos desne-
cessários e estabelecimento de novas articulações. E isto
sem que se tenha previamente indicações claras quanto aos
caminhos a se percorrer. Esta a razão pela qual, vinte anos
depois de ter proposto o conceito de pulsão, Freud declara
que “a doutrina das pulsões é a peça mais importante, mas
também a mais inconclusa, da teoria psicanalítica”.5

A pulsão, mais especificamente a pulsão sexual (Sexual-
trieb), faz sua entrada conceitual na obra de Freud nos Três
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ensaios de teoria sexual (1905). Nesse texto há ainda uma
certa indefinição quanto à pulsão ser psíquica ou não-psí-
quica. Em certas passagens Freud fala em “pulsão” dando
a entender que o termo designa estímulos constantes pro-
venientes do próprio corpo (à diferença dos estímulos ex-
ternos que não são constantes), e outras vezes emprega o
termo “pulsão” para designar o “representante psíquico”
(die psychische Repräsentanz) desses estímulos, e neste caso
a pulsão seria psíquica.6

No mesmo parágrafo em que introduz a idéia de “re-
presentante psíquico”, declara, num acréscimo feito em
1915, que a pulsão é um conceito que se situa na fronteira
entre o anímico e o corporal. Evidentemente, Freud não
pretende com isto postular uma nova substância interme-
diária entre a res cogitans e a res extensa, mas apontar o fato
de que se trata de um conceito que articula o anímico e o
somático.

Quanto a um ponto, porém, não resta qualquer dúvida:
a pulsão tem sua fonte no corpo; mais precisamente ainda:
“A fonte da pulsão é um processo excitador interno a um
órgão, e sua meta imediata consiste em cancelar esse estí-
mulo de órgão.”7 Os órgãos do corpo são, portanto, a fonte
exclusiva das pulsões. Neste caso, qual seria a diferença
entre “pulsão” e “estímulo corporal”? Freud nos adverte
quanto a igualar “pulsão” e “estímulo psíquico”,8 mas não
deixa muito clara sua distinção em relação ao estímulo
corporal, sobretudo quando afirma que a pulsão pode ser
considerada um estímulo para o psíquico — der Trieb sei
ein Reiz für das Psychische — estímulo para o psíquico e não
estímulo psíquico.
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Estímulo para o psíquico.

Desde o Projeto de 1895, Freud distingue os estímulos pro-
venientes do mundo exterior e aqueles que se originam no
próprio corpo, cada um deles fazendo diferentes exigên-
cias ao aparato psíquico. Nesse texto, afirma que o sistema
ψ de neurônios é alimentado a partir de duas fontes: uma
exógena, através do sistema ϕ de neurônios, e outra endó-
gena, que atinge diretamente o sistema ψ núcleo. Isso sig-
nifica que as excitações provenientes do mundo externo
não atingem diretamente o sistema, já que no próprio sis-
tema  elas encontram os órgãos dos sentidos que funcio-
nam como tela protetora contra os danos decorrentes de
Qs (Quantität) muito intensas. Além disso, as excitações
decorrentes do mundo externo só chegam a ψ via ϕ, o que
por si só já é um fator de amortecimento dessas intensida-
des, posto que a condução de ϕ a ψ se faz através de uma
ramificação progressiva, de tal modo que a Q chega a ψ
não através de uma única via nervosa, mas através de
caminhos que se bifurcam, cada bifurcação sendo porta-
dora de uma fração da Q originária.

O mesmo não ocorre com os estímulos provenientes da
fonte endógena. Nesse caso, o sistema ψ está em conexão
direta com as vias pelas quais chegam as excitações endó-
genas, ficando exposto, sem defesa, às Q provenientes do
interior do próprio corpo. Aqui, não há tela protetora, nem
possibilidade de fuga. Podemos fugir aos estímulos exter-
nos, mas não podemos fazer o mesmo com os internos. E
conclui Freud: “Nisso reside a mola pulsional do mecanismo
psíquico” (die Triebfeder des psychischen Mechanismus).9

O que o aparato psíquico recebe a partir da exteriori-
dade (e neste caso tanto o mundo externo quanto o corpo
são exteriores) é Q (Quantidade) dispersa e de magnitude
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diversa, e a função do aparato é ordenar esse caos de
intensidades dispersas, transformá-las e tornar possível a
ação específica a fim de evitar um acúmulo de tensão
interna.

Essa concepção exposta no Projeto de 1895 é corrobora-
da com uma passagem de Para introduzir o narcisismo, na
qual Freud reafirma que o aparato psíquico deve ser con-
cebido “como um meio cujo encargo é dominar excitações
que em caso contrário provocariam sensações penosas ou
efeitos patogênicos”.10 O aparato psíquico deve ser enten-
dido, portanto, como um aparato de captura, transforma-
ção e ordenação dessas intensidades que lhe chegam de
fora (de fora do aparato, bem entendido), e dentre elas as
que o atingem com maior intensidade são as intensidades
pulsionais.

Não quero dar a entender que possamos pura e sim-
plesmente identificar pulsão e estímulo, mas sim aceitar a
indicação de Freud segundo a qual a pulsão pode ser
considerada como um estímulo para o psíquico. Isto sig-
nifica, em primeiro lugar, que ela é externa ao psíquico,
que ela não é um estímulo psíquico mas um estímulo para
o psíquico, ou seja, algo que de fora faz uma exigência de
trabalho ao aparato psíquico; em segundo lugar, que ela,
sendo exterior ao aparato, não está regida pelos princípios
que regulam o funcionamento desse aparato, a não ser a
partir do momento em que é capturada por ele. Neste caso,
teríamos que distinguir entre a pulsão ela própria e sua
forma de presentificação no aparato psíquico. Finalmente,
distinguir a pulsão (Trieb) e sua forma de presentificação
no aparato (Triebrepräsentanz) corresponde a se admitir
duas regiões do campo psicanalítico: uma, a do aparato
psíquico (onde se situam os Triebrepräsentanzen), regida
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pelo princípio de prazer, e outra, externa à regência do
princípio, região que se situa para além do princípio de
prazer e que diz respeito ao Trieb propriamente dito. Se
identificarmos o aparato psíquico como o lugar da ordem,
ordem das representações, ordem dos significantes, ordem
resultante do domínio do princípio do prazer e do princí-
pio de realidade, então as pulsões ocupariam o lugar do
caos, pura dispersão de intensidades pulsionais. Claro está
que essas duas regiões não podem ser pensadas como
independentes uma da outra. Não há pulsão sem repre-
sentação, assim como não há representação sem pulsão.
Trata-se de duas categorias que se implicam embora não
se confundam.

Creio que a melhor maneira de iniciarmos nossa aná-
lise do conceito de pulsão é seguindo os passos de Freud
em seu artigo de 1915, Pulsão e destinos de pulsões.

Força constante e força de choque momentânea.

O que no início de seu artigo Freud aponta como as duas
características essenciais da pulsão é sua proveniência de
fontes de estímulo situadas no interior do próprio corpo e
sua emergência como força constante: “A pulsão não atua
como uma força de choque momentânea [momentane Stos-
skraft], mas sempre como uma força constante [konstante
Kraft].”11

Vimos acima que o aparato psíquico recebe estímulos
provenientes de fonte exógena e de fonte endógena. A
diferença fundamental entre eles reside no fato dos pri-
meiros operarem como uma força momentânea, podendo
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ser removidos através de uma ação adequada, enquanto
os segundos, por atacarem a partir do interior do próprio
corpo, atuam como uma força constante, contra a qual a
fuga é ineficaz. O próprio Freud sugere que chamemos de
“necessidade” (Bedürfnis) a esses estímulos internos e de
“satisfação” (Befriedigung) o que cancela esta necessidade.
No entanto, as coisas não são tão simples como podem
parecer nessa primeira aproximação.

 Dentre os estímulos provenientes do próprio corpo,
teríamos ainda que distinguir os estímulos fisiológicos em
geral (fome, sede etc) dos estímulos pulsionais propria-
mente ditos: “Os órgãos do corpo fornecem excitações de
duas espécies, baseadas em diferenças de natureza quími-
ca. A uma dessas espécies de excitação designamos como
a especificamente sexual e, ao órgão afetado, como a zona
erógena da pulsão sexual que dela surge.”12 Há portanto
“necessidades” de dois tipos, “baseadas em diferenças de
natureza química”. Freud não estava em condições de for-
necer qualquer indicação quanto à natureza química da
pulsão sexual e sua distinção em relação ao não sexual,
mas é evidente seu intuito de estabelecer uma distinção
clara entre as diferentes classes de estímulos provenientes
do interior do corpo. A tentativa de fundamentar essa
distinção na natureza do órgão de onde provém o estímulo
vai por água abaixo quando, no texto sobre o narcisismo,
ele estende a erogeneidade a todos os órgãos do corpo.
Pelo exposto, podemos inferir que o termo “necessidade”
aplicado às pulsões designa, quando muito, o caráter im-
perativo do impulso pulsional, algo do qual não podemos
fugir e que mesmo sua satisfação, como veremos mais
adiante, é discutível.
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Impulso, fonte, objeto e alvo da pulsão.

Estes são os quatro termos que Freud utiliza em sua mon-
tagem do conceito de pulsão,13 sendo que nenhum deles
responde isoladamente pela natureza do Trieb. Trata-se,
porém, de uma montagem curiosa, uma vez que os quatro
termos apresentam a característica de se oferecerem sem-
pre disjuntos. Mais do que uma montagem cujo efeito final
tem a característica de uma Gestalt, trata-se de uma espécie
de colagem surrealista, como sugere Lacan: “Creio que a
imagem que nos vem mostraria a marcha de um dínamo
acoplado na tomada de gás, de onde sai uma pena de
pavão que vem fazer cócegas no ventre de uma bela mu-
lher que lá está incluída para a beleza da coisa.”14 A ima-
gem, por mais bizarra que pareça, faz jus ao que Freud nos
oferece como sendo a montagem da pulsão a partir dos
quatro termos: pressão, alvo, objeto e fonte.

1. Pressão (Drang). “Por pressão de uma pulsão entende-se
seu fator motor, a soma de força ou a medida da exigência
de trabalho que ela representa.”15 A pressão é apontada
por Freud não apenas como uma propriedade universal
das pulsões, mas ainda como sua própria essência. No
entanto temos que nos precaver contra a pura e simples
identificação do Trieb com o Drang. Se a pressão é uma
propriedade essencial, e portanto necessária à pulsão, não
é porém suficiente para defini-la. Esta mesma propriedade
estaria também presente no instinto, o que de forma algu-
ma significaria a possibilidade de confundirmos pulsão e
instinto.
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O Drang pode ser equiparado a Qη do Projeto de 1895,
um quantum de excitação que tende à descarga. O termo
que Freud emprega nos dois textos, o de 1895 e o de 1915,
é o mesmo: Reiz, excitação. Há excitações provenientes de
estímulos externos e excitações provenientes de estímulos
internos. As segundas correspondem à pressão das neces-
sidades. Há contudo uma distinção que Freud estabelece
entre as próprias excitações provenientes de estímulos in-
ternos; trata-se da diferença entre a pressão de uma neces-
sidade, como a fome e a sede, e a pressão da pulsão:
enquanto a primeira é uma força de choque momentânea, a
segunda é uma força constante.

Um outro aspecto importante da concepção freudiana
é aquele que aponta o Drang como fazendo uma exigência
de trabalho ao anímico. Diferentemente dos estímulos ex-
ternos ou mesmo da necessidade, que atuam como uma
força de choque momentânea, algo que do ponto de vista
energético seria aproximado a uma energia cinética, a ex-
citação pulsional teria que ser concebida como uma ener-
gia potencial. Não se trata de um fator apenas impelidor
de um movimento, seja este movimento entendido como
uma descarga ou como um behavior, mas de um processo
de transformação complexo. Se tomarmos mais uma vez o
Projeto de 1895 como referência auxiliar, veremos que os
neurônios ψ não formam um sistema apenas condutor da
energia, mas um sistema que funciona segundo o modelo
termodinâmico. A capacidade desse sistema de armazenar
energia, com vistas a uma ação específica e às discrimina-
ções que ela implica, impede que o vejamos apenas como
um condutor de energia. Seu papel é o de transformador
da energia acumulada, transformação esta que implica
uma codificação desse material. É neste sentido que se
pode melhor concebê-la como uma energia potencial, em
função da qual uma exigência de trabalho é feita ao aparato
anímico.
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Há, sem dúvida, um caráter motor implicado nesse
processo. A Qη armazenada no sistema ψ tende à descarga
através de caminhos motores. Esta é, inclusive, a caracte-
rística principal do Drang apontada por Freud. O objetivo
da descarga motora é o alívio da tensão em ψ. No entanto,
tal alívio ocorrerá apenas se for eliminado o estímulo na
fonte corporal, o que é impossível com a simples descarga.
Para que o estímulo seja eliminado, é necessária uma ação
específica, o que por sua vez implica um complexo traba-
lho de discriminação não redutível a um processo pura-
mente mecânico.16

Um outro aspecto que não podemos negligenciar, sob
pena de tornarmos ininteligível o Triebreiz, é o fato dele
dizer respeito não ao organismo considerado como um
todo mas ao sistema nervoso em particular. A economia
da pressão pulsional será definida no âmbito do aparato
psíquico e por referência à função do eu concebido como
estrutura inibidora da descarga. O que está em jogo não é
a totalidade do organismo, sua relação com o meio circun-
dante e sua finalidade adaptativa, mas sim um aparelho
cuja regulação, pelo princípio de prazer e pelo princípio
de realidade, funciona em termos da trama das repre-
sentações e cujo produto final é uma ação específica (que
nada tem a ver, necessariamente, com um comportamento
adaptativo). O que é apontado como o suporte material
dessas representações é o sistema nervoso e não o organis-
mo em sua totalidade. A pulsão não está a serviço de
nenhuma função biológica; a própria constância do Drang,
por si só, já é indicativa disso. Diferentemente da força
constante que caracteriza o Drang, a função biológica é
marcada por um ritmo, por uma alternância, por uma
possibilidade de satisfação através da eliminação do esta-
do de estimulação na fonte.
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2. Alvo (Ziel). “O alvo da pulsão é em todos os casos a
satisfação (Befriedigung), que só pode ser alcançada cance-
lando-se o estado de estimulação na fonte da pulsão.”17

Este alvo, diz Freud, permanece invariável para todas as
pulsões, mas os caminhos que conduzem a ele podem ser
diversos, havendo inclusive alvos intermediários que po-
dem se combinar ou mesmo se permutar produzindo sa-
tisfações parciais.

A primeira dúvida que surge é se há alguma satisfação
que não seja parcial. De fato, se a satisfação é definida pela
eliminação do estado de estimulação na fonte, e se o Trieb-
reiz é definido como uma força constante, então é porque
em relação à pulsão não há cancelamento da estimulação,
caso contrário ela não seria uma konstante Kraft mas sim
uma momentane Stosskraft. E aqui começa a aparecer o ca-
ráter surrealista dessa montagem. O alvo da pulsão, a sa-
tisfação, é para não ser atingido, e isto não por falta de
meios adequados mas em decorrência da própria natureza
da pulsão; ou então há que se repensar o próprio conceito
de satisfação, distinguindo-se uma satisfação plena, im-
possível de ser atingida, de uma satisfação parcial, sempre
atingida.

O caminho para a resposta nos é indicado pelo próprio
Freud quando afirma que podemos falar de pulsões de alvo
inibido. É o caso da sublimação, em relação à qual ele afirma
que envolve uma satisfação parcial. Portanto, a sublimação
é também satisfação da pulsão. O mesmo podemos dizer
do recalque e dos demais destinos das pulsões. Um sinto-
ma não é menos satisfação da pulsão que um ato sexual.
Aliás, nos Três ensaios Freud já afirmava que os sintomas
são a prática sexual dos neuróticos, o que de alguma forma

241-94-3

90 / Introdução à metapsicologia freudiana • 3

17  AE, 14, p. 118; ESB, 14, p. 142; GW, 10, p. 215.



significa que o alvo da pulsão é atingido, o que nos leva a
perguntar se o problema está na impossibilidade da pulsão
ser satisfeita ou, ao contrário, nas mil e uma maneiras dela
ser (parcialmente) satisfeita.

A tese de Freud é que não apenas o alvo da pulsão é a
satisfação, mas que essa satisfação já foi obtida um dia, na
nossa pré-história individual. A busca da satisfação pro-
cura reeditar uma satisfação primeira, a Befriedigungserleb-
nis, busca essa que se repete infindavelmente através dos
objetos que se oferecem como pretendentes a ocupar o
lugar da coisa (Ding), irremediavelmente perdida pelo
simples fato de que nunca foi tida.18 Cada objeto apropria-
do pela pulsão revela ao mesmo tempo que não é nele ou
por ele que ela encontrará a satisfação, embora uma satis-
fação parcial seja obtida. Essa satisfação parcial ocorre no
campo do princípio do prazer, no campo dos objetos que
se apresentam como pretendentes a objeto absoluto mas
que na verdade são da ordem da representação — Objekt-
vorstellung ou Sachevorstellung.

O que se evidencia nessa busca do objeto perdido é o
impossível da satisfação, a dimensão do real. O real se
insinua pelo próprio fato de que os objetos propiciam
apenas satisfações parciais. Frente ao impossível da satis-
fação da pulsão, o aparato psíquico responde com o pos-
sível do prazer obtido com os objetos. Embora tenhamos
visto, desde o Projeto, que essa busca do objeto está ligada
ao Not des Lebens, ao estado de urgência da vida, o que fica
patente é que “nenhum objeto de nenhum Not, necessida-
de, pode satisfazer a pulsão”.19 Mas, para que isto possa
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ficar menos obscuro, temos que discutir o terceiro termo
apresentado por Freud.

3. Objeto (Objekt). “O objeto da pulsão é aquilo no qual ou
pelo qual ela pode atingir seu alvo. É o mais variável na
pulsão; não está ligado originalmente a ela, mas articula-se
a ela apenas pela sua peculiar aptidão para possibilitar a
satisfação.”20

A afirmação de que para a pulsão o objeto é o que há
de mais variável e de menos importante não deve ser
entendida no sentido de que o objeto é dispensável. É
somente por intermédio de um objeto que a satisfação,
mesmo que parcial, pode ser obtida. A questão não se
coloca quanto à necessidade ou não do objeto, mas sim
quanto à sua especificidade. A pulsão pede um objeto, o
que ela não implica é um objeto específico.

Esse objeto inespecífico não é, contudo, qualquer obje-
to, mas aquele que liga-se a ela pela sua “peculiar aptidão”
para possibilitar a satisfação. Essa peculiar aptidão não
decorre das propriedades do objeto, porque neste caso
teríamos objetos que, devido às suas propriedades pecu-
liares, seriam, a priori, objetos da pulsão; tal aptidão não
decorre tampouco de uma possível adequação que o objeto
possa ter com as fontes da pulsão, pois neste caso pode-
ríamos recensear os objetos específicos a cada fonte pul-
sional. Resta a possibilidade dessa particular aptidão estar
vinculada à história do sujeito, ao seu desejo e às suas fan-
tasias. Entre a pulsão e seu objeto, há o desejo e a fantasia.

A noção de objeto não é, de forma alguma, uma noção
simples na psicanálise, até porque guarda ressonâncias
filosóficas que lhe conferem uma carga semântica de ex-
trema complexidade, sem contar o fato de que em alemão
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“objeto” diz-se de duas maneiras: Gegenstand e Objekt. Ge-
genstand designa o objeto do mundo, o que está aí, o que
se oferece à percepção, enquanto que Objekt designa mais
apropriadamente uma representação complexa, síntese de
sensações elementares provenientes das coisas do mundo.
Este segundo sentido guarda uma clara ressonância kan-
tiana: o objeto como algo construído, fruto de uma síntese
de representações.

Num texto quase perdido para a memória psicanalíti-
ca, mas felizmente redescoberto atualmente — Zur Auffas-
sung der Aphasien, de 1891 —, Freud nos oferece uma con-
cepção de objeto muito próxima da kantiana. Para ele, a
percepção não nos apresenta objetos que em seguida serão
nomeados pela palavra. A percepção pura e simplesmente
não oferece imagens de objetos, mas imagens elementares
(visuais, táteis, acústicas etc.) que vão formar o que ele
denomina associações de objeto. Essas associações de objeto
não formam ainda um objeto, isto é, algo com uma unidade
e um significado; elas constituem um disperso sensível a
partir do qual o objeto será constituído. E isto só ocorre
pela articulação desse conjunto de imagens sensoriais com
a palavra ou, mais especificamente, com a representação-
palavra (Wortvorstellung). É a palavra que confere às ima-
gens sensoriais dispersas uma unidade e um significado,
é ela que transforma as associações de objeto em repre-
sentação-objeto. Somente a partir dessa relação é que pode-
mos falar em objeto. O objeto não é concebido, portanto,
como uma coisa do mundo que se oferece à percepção,
mas como uma síntese de representações que Freud deno-
mina representação-objeto (Objektvorstellung).

Quando poucos anos mais tarde, no Projeto de 1895,
Freud elabora o conceito de investimento (Besetzung) e pas-
sa, daí por diante, a falar em investimento de objeto, em
investimento pulsional, não quer significar que a pulsão
investe objetos externos (Gegenstände), mas sim que ela
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investe representações-objeto. O objeto do investimento
pulsional, assim como o objeto do desejo, é uma repre-
sentação e não um objeto externo no sentido de uma coisa-
do-mundo.

Assim, quando em A interpretação do sonho, Freud reto-
ma a idéia da Befriedigungserlebnis, da vivência (primária)
de satisfação, para explicar a realização do desejo e o pró-
prio desejo, o que ele nos diz é que, a partir da experiência
primeira de satisfação do bebê sugando o seio materno,
estabelece-se uma facilitação ou um diferencial na trama
dos neurônios, de tal modo que ao se repetir o estado de
necessidade surgirá um impulso psíquico que procurará
reinvestir a imagem mnêmica do objeto com a finalidade
de reproduzir a satisfação original. “Um impulso dessa
índole”, escreve Freud, “é o que chamamos desejo.”21 Este
será doravante o modo básico de funcionamento do apa-
relho psíquico. Mesmo quando premido pelo Not des Le-
bens, pelas necessidades vitais, o aparelho psíquico funcio-
na no sentido de produzir uma identidade perceptiva, ou
seja, repetir a percepção à qual estava ligada a satisfação
da necessidade, o que se faz pelo reinvestimento da ima-
gem do objeto. O que é investido, portanto, é uma Objekt-
vorstellung, uma representação-objeto, e não o seio enquan-
to objeto real. É verdade que posteriormente o processo de
pensamento procura substituir essa identidade perceptiva
por uma identidade de pensamento. De posse dos signos de
realidade fornecidos pelo sistema percepção-consciência,
o aparato psíquico opera a distinção entre a imagem-lem-
brança do objeto e a imagem-percepção do objeto de modo
a proceder a distinção entre objeto alucinado e objeto per-
cebido. Mas, mesmo neste caso, a distinção se faz entre
duas representações e não entre uma representação e a
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coisa externa. O objeto permanece concebido como uma
representação. Os signos de realidade possibilitam apenas
uma comparação/correção entre representações, sempre
marcada pela dubiedade.22

Mas não é isso mesmo? Como conceber o objeto —
pode-se perguntar — senão como uma representação? O
que poderia ser colocado em questão é se essa repre-
sentação é representação do objeto, isto é, se ela se constitui
à imagem e semelhança de um objeto externo que ela
apenas reproduz. Ou seja, o que poderia ser colocado em
questão é a perfeita adequação da representação ao objeto,
mas não que ela corresponderia, de alguma maneira, a um
objeto externo. Este não é, porém, o ponto de vista de
Freud. Vimos que para ele o objeto é uma síntese resultante
da ligação entre representações sensoriais elementares e a
palavra (ou representação-palavra). Podemos dizer, por-
tanto, que o objeto, tal como Freud o concebe, é o efeito
da incidência da palavra sobre as sensações provenientes
dos estímulos externos. O que pode causar alguma confu-
são é o termo empregado por ele para designar esse objeto:
Objektvorstellung, que em geral é traduzido por repre-
sentação de objeto, dando a impressão de que se trata de
uma cópia cujo modelo é o objeto externo. A tradução de
Objektvorstellung por representação-objeto, com hífen, tem a
vantagem de indicar que é a própria representação que
está sendo tomada como objeto. É preciso ainda assinalar
que Freud não é um gestaltista. Para ele, a percepção não
fornece formas, Gestalten, mas elementos dispersos que
vão adquirir unidade apenas a partir de sua ligação com
as representações-palavra.

Voltemos porém ao objeto da pulsão. Foi dito acima
que, embora ele guarde alguma relação com os Not des
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Lebens, nenhum objeto de nenhuma necessidade satisfaz a
pulsão. Retomemos o exemplo da amamentação. Não é o
leite, enquanto objeto específico para saciar a fome ou sede,
que responde pelo Triebreiz, mas o seio ou a mucosa do
seio que, em contato com a mucosa da boca, produz a
sensação de prazer. E mesmo o seio, considerado como
fonte de alimento e portanto capaz de satisfazer a necessi-
dade da fome, é substituído pelo dedo, pela chupeta ou
pela orelha do ursinho de pelúcia. Daí a observação de
Lacan: “Se Freud nos faz esta observação de que o objeto
da pulsão não tem nenhuma importância, é provavelmente
porque o seio deve ser revisado por inteiro quanto a sua
função de objeto.”23 A esse objeto, Lacan chama objeto a,
causa do desejo. O objeto a não é introduzido para designar
um objeto específico, o seio, ou mais apropriadamente o
leite, enquanto alimento primitivo, mas sim para assinalar
que nenhum objeto satisfará a pulsão, no caso a pulsão
oral. Ao seio, em sua função de objeto a, Lacan diz que a
melhor fórmula é que a pulsão o contorna.24 O seio ali está
para marcar uma falta, um vazio irredutível, o fato de que
para a pulsão o objeto está para sempre perdido. Como a
questão do objeto será retomada mais adiante e em maior
extensão, podemos passar ao quarto elemento na monta-
gem da pulsão: a fonte.

4. Fonte (Quelle). “Por fonte da pulsão entende-se aquele
processo somático, interior a um órgão ou a uma parte do
corpo, cujo estímulo é representado na vida anímica pela
pulsão.”25 A definição é clara em sua primeira parte, quan-
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do aponta o estímulo corporal como fonte da pulsão, mas
complica-se ao afirmar que este estímulo é representado
na vida anímica pela pulsão, o que induz o leitor a entender
a pulsão como psíquica, à diferença do estímulo que seria
corporal. No entanto, algumas páginas antes, no mesmo
artigo, afirma que a pulsão pode ser considerada um estí-
mulo para o psíquico e que não devemos equiparar pulsão
e estímulo psíquico.26 Uma coisa, portanto, é o Trieb, outra
coisa são as formas pelas quais ele pode ser representado
na vida anímica. A necessidade dessa distinção torna-se
evidente quando, no artigo O inconsciente, que integra o
conjunto dos chamados Artigos de metapsicologia, Freud
declara que “uma pulsão nunca pode passar a ser objeto
da consciência; somente pode sê-lo a representação que é
seu representante... e que tampouco no interior do incons-
ciente pode estar representada a não ser pela repre-
sentação”.27

O que podemos depreender a partir desses textos é que
a pulsão, ela própria, está para além da distinção entre
consciente e inconsciente, para além portanto do espaço
da representação, não se fazendo presente no psiquismo a
não ser por seus representantes psíquicos: a Vorstellung e
o Affekt.

“O absolutamente decisivo para pulsão”, escreve ainda
Freud, “é sua origem na fonte somática.”28 O enunciado é
claro, mas o mesmo não se pode dizer de seu alcance. O
que significa afirmar que a fonte da pulsão é corporal?
Significa, por exemplo, tomar o corpo como uma totalida-
de organizada e pretender que essa organização possa
funcionar como princípio explicativo da pulsão? Significa,
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ainda, tomar em consideração os processos corporais com
sua função biológica e sua finalidade adaptativa e preten-
der que essa função e essa finalidade confiram à pulsão
uma ordem e uma inteligibilidade? No caso da pulsão se-
xual, o que faria com que uma estimulação somática fosse
concebida como sexual? O fato de que provém de uma
zona erógena? Mas se Freud estende a erogeneidade a todo
o corpo, como distinguir no nível do corpo a estimulação
sexual da não-sexual? Podemos identificar o corpo pulsio-
nal ao corpo biológico?

Muitas são as perguntas e várias são as que permane-
cem até hoje sem uma resposta satisfatória. É provável que
boa parte desse inacabamento teórico a que se refere Freud
seja devido ao fato dele mesmo ter afirmado que o estudo
das fontes pulsionais não seria da competência do teórico
da psicanálise e que o conhecimento dessas fontes não é
de modo algum imprescindível para os fins de sua inves-
tigação.29 O que pretende ele com estas afirmações? Não,
evidentemente, recusar à pulsão sua origem na fonte so-
mática; isto, ao contrário, ele declara ser “absolutamente
decisivo”. Há uma aparente contradição nessas afirma-
ções. Por um lado afirmam a importância decisiva da fonte
somática, por outro lado afirmam sua desimportância e
seu desinteresse para a psicanálise. Não há, porém, con-
tradição. Importa a origem não-psíquica, corporal, da pul-
são, mas não importa a organização desse corpo.

É curioso que em nenhum momento Freud afirme que
a origem da pulsão é “o corpo”, isto é, uma totalidade
organizada, mas sim que a pulsão tem sua origem num
“processo somático”, numa “parte do corpo”, num “órgão”
etc., não importando qual a relação que as várias “partes”
mantêm entre si ou com a totalidade do organismo. A
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ordem e a inteligibilidade desse corpo não importam, elas
não são pertinentes quando se trata de produzir uma in-
teligibilidade para as pulsões. Com isto Freud não preten-
de desqualificar o discurso biológico sobre o corpo mas
apenas colocá-lo entre parênteses ao construir o discurso
psicanalítico.

Ainda com relação à fonte, declara não ser justificada
qualquer distinção qualitativa entre as pulsões, o que pode
embaraçar o leitor habituado à distinção entre pulsão oral,
pulsão anal, pulsão escópica etc. Tais distinções termino-
lógicas, assinala, não designam diferenças qualitativas en-
tre as pulsões, mas sim a diversidade das fontes pulsionais.
“Todas as pulsões são qualitativamente da mesma índole”,
se alguma distinção há entre elas, esta é devida à magni-
tude da excitação. Mantém-se, desta forma, o ponto de
vista do Projeto de 1895, onde Freud afirma que o aparato
psíquico recebe, a partir de seu exterior, apenas quantida-
des (Q) e não qualidades.

Pulsões do eu e/ou pulsões de autoconservação.

A montagem da pulsão, tal como vimos acompanhando
até aqui, Freud a refere à pulsão sexual. Embora empregue
o tempo todo o termo pulsão pura e simplesmente, sabemos
que é da pulsão sexual que está tratando. Como os elemen-
tos dessa montagem não se aplicam adequadamente às
pulsões não-sexuais, ele se vê obrigado a explicitar como
devem ser concebidas estas últimas.

Vimos, desde o momento em que produziu o conceito
de pulsão sexual, como Freud deixou um lugar na teoria
das pulsões para o não sexual, apesar da dificuldade que
teve inicialmente em nomeá-lo. Essa dificuldade parece
desaparecer quando no artigo A perturbação psicogênica da
visão segundo a psicanálise, de 1910, distingue finalmente as
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pulsões sexuais das pulsões de autoconservação: “De par-
ticularíssimo valor para nosso ensaio explicativo é a ine-
quívoca oposição entre as pulsões que servem à sexuali-
dade, a ganância de prazer sexual, e aquelas outras que
têm por meta a autoconservação do indivíduo, as pulsões
do eu [Ichtriebe].”30 Acrescentando, de forma a não deixar
dúvidas quanto à diferença entre elas, que a libido designa
apenas a energia das pulsões sexuais.

Os termos pulsões de autoconservação (Selbsterhaltungs-
triebe) e pulsões do eu (Ichtriebe) são comumente empregados
como sinônimos, apesar de designarem processos que não
se superpõem necessariamente. O termo pulsões de autocon-
servação designa as necessidades ligadas às funções corpo-
rais cujo objetivo é a conservação da vida do indivíduo;
são as pulsões que, por exemplo, impelem esse indivíduo a
procurar alimento e a se defender, portanto, a manter-se
vivo. O termo pulsões do eu, por sua vez, acentua não tanto
a função mas o objeto. Por se supor que o eu esteja a serviço
da conservação do indivíduo, faz-se corresponder as pul-
sões de autoconservação às pulsões do eu, empregando-se
os termos como sinônimos. Mas, não apenas não é verda-
deiro que o eu esteja a serviço da conservação individual
como, além disso, o eu é visto por Freud como um dos
objetos privilegiados de investimento libidinal.

Uma outra confusão é a que resulta do emprego do
termo “pulsões do eu” significando “pulsões que emanam
do eu”. Não é fácil conciliarmos essa idéia do eu como
fonte de pulsões, sejam elas sexuais ou não-sexuais, com
o conjunto da teoria freudiana das pulsões. Vimos acima
que a fonte das pulsões é sempre um processo somático
interno a um órgão ou a uma parte do corpo; como acei-
tarmos agora que o eu, instância psíquica, possa ser fonte
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da pulsão? Poderíamos argumentar, a favor da idéia, que
não se trata aqui da pulsão sexual mas da pulsão de auto-
conservação, que sua energia de investimento não é a libi-
do, como acentua Freud, mas o “interesse” (Interesse), e
que, por conseguinte, ela não poderia ser concebida como
tendo as mesmas características — quanto à fonte, o objeto
e o alvo — que Freud atribui às pulsões sexuais. Mas a
argumentação é frágil, e não sustenta a idéia do eu como
fonte da pulsão, seja essa pulsão de que natureza for.

A partir de Para introduzir o narcisismo, a questão tor-
na-se mais complexa, pois Freud introduz a idéia de que
o eu é também objeto de investimento das pulsões sexuais,
e esta é a idéia central do conceito de narcisismo, a de uma
relação amorosa que o sujeito mantém com seu próprio eu,
o que faz com que as funções do eu sejam elas próprias
libidinadas. Como então distinguir entre as pulsões do eu,
postas a serviço da conservação do indivíduo, e as pulsões
sexuais, concebidas como regidas pelo princípio do prazer
e independentes da conservação do indivíduo? Apesar
desse embaraço, Freud continua distinguindo as pulsões
de autoconservação ou pulsões do eu das pulsões sexuais,
admitindo que interesse e libido possam coexistir no que se
refere às funções do eu.

No entanto, o ponto crítico da questão não me parece
este, mas sim o que diz respeito ao próprio estatuto das
pulsões de autoconservação ou pulsões do eu. Se em sua
montagem do conceito de pulsão Freud admite como pon-
to fundamental o fato de não existir nenhuma relação
preestabelecida entre a fonte e o objeto da pulsão e se, por
outro lado, as pulsões de autoconservação estão a serviço
das funções biológicas conservadoras da vida individual,
o que implica em caminhos pré-formados que conduzam
de um ao outro, por que chamar as pulsões de autocon-
servação de “pulsões”? Uma coisa é afirmarmos a relação
que as pulsões mantêm com o Not des Lebens, com esse
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estado de urgência da vida, com a necessidade vital em
geral, outra coisa é afirmarmos sua dependência ou mes-
mo coincidência com necessidades específicas tais como
nutrição, defecação, micção etc.

 No momento em que faz essa distinção entre pulsões
sexuais e pulsões de autoconservação, ele concebe o eu
como um grupo de representações ou como uma repre-
sentação complexa, o que torna problemático o ponto de
vista do eu como fonte pulsional. Podemos, contudo, en-
tender a expressão “pulsões do eu” não como significando
“pulsões que emanam do eu”, mas como “pulsões que
visam o eu”. Nesse caso, o dualismo pulsional pregado por
Freud — pulsões sexuais x pulsões do eu — seria reduzido
a um dualismo puramente funcional, o que, para ele, sig-
nificaria ceder à concepção monista de Jung. (O que, aliás,
ele parece reconhecer, numa análise retrospectiva do pro-
blema, feita nos artigos escritos para a Enciclopédia Britâni-
ca.) Na verdade, a ameaça monista não é novidade. Desde
o primeiro momento em que a pulsão foi concebida, Freud
preocupou-se em deixar um lugar teórico para as pulsões
não-sexuais, as quais, no entanto, ele não conseguiu definir
e tampouco nomear. A única determinação que encontrava
para a pulsão era sua característica de sexual. Se durante
algum tempo isto não se constituiu como problema de
maior importância, transforma-se, a partir do desenvolvi-
mento da teoria de Jung, numa ameaça de morte não ape-
nas para a recém-nascida teoria das pulsões como uma
ameaça para a própria psicanálise. A distinção entre pul-
sões sexuais e pulsões de autoconservação é uma primeira
resposta a essa ameaça que surgia no horizonte. Mas a
resposta mais consistente surge apenas quatro anos mais
tarde, com o artigo sobre narcisismo.

O dramático, porém, é que precisamente essa resposta
acaba se transformando na ameaça maior. De fato, se com

241-94-3

102 / Introdução à metapsicologia freudiana • 3



o conceito de narcisismo o próprio eu transforma-se em
objeto de investimento libidinal, o que corresponde a uma
sexualização do eu, perde sentido a anterior distinção en-
tre pulsões sexuais e pulsões do eu, estas últimas entendi-
das como não-sexuais. Agora, também o eu é sexualizado.
E eis aí o monismo mais uma vez batendo às portas de
Freud. A solução encontrada foi distinguir entre libido do
eu e libido objetal, isto é, a possibilidade da libido tomar
como objeto de investimento a própria pessoa ou um ob-
jeto exterior, ressalvando o fato de que tanto num caso co-
mo noutro trata-se de libido, portanto, de pulsões sexuais.
As pulsões de autoconservação ou pulsões do eu conti-
nuam tendo como energia de investimento o interesse.

Se o conceito de narcisismo provoca uma reviravolta
na teoria psicanalítica e transforma-se num dos conceitos
mais importantes da produção teórica de Freud, não aten-
de, contudo, à necessidade de manter sua concepção dua-
lista. Ao contrário, a partir de então o dualismo é mais do
que nunca ameaçado pelo monismo. A situação permanece
inalterada até 1920, com a publicação de Para além do prin-
cípio de prazer, quando finalmente Freud postula o conceito
de pulsão de morte (Todestriebe), substituindo a antiga opo-
sição pulsões sexuais x pulsões do eu pela nova oposição
pulsões de vida x pulsão de morte, as primeiras engloban-
do as pulsões sexuais e as antigas pulsões do eu.

Pulsão e instinto: o conceito de apoio (Anlehnung).

A questão da origem e da natureza das pulsões sempre foi
marcada por alguma obscuridade. Ora a sombra incidia
sobre sua origem — “É a pulsão um derivado das funções
biológicas?” —, ora incidia sobre sua natureza — “Em que
as pulsões se distinguem do instinto?”. Freud em nenhum
momento emprega a palavra “instinto” para se referir às
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pulsões, mas as constantes aproximações entre elas e as
funções orgânicas a serviço da conservação do indivíduo
fizeram com que durante muito tempo “pulsão” e “instin-
to” fossem considerados quase como sinônimos. Essa con-
fusão foi reforçada a partir do momento em que James
Strachey optou por traduzir o termo Trieb do original ale-
mão para instinct na tradução inglesa das obras completas
de Freud. Trata-se sem dúvida de uma infeliz escolha ter-
minológica, mas não houve, por parte de Strachey, confu-
são quanto ao que diz respeito ao conceito de pulsão. Em
que pese a opção desastrosa quanto ao termo, não foi
cometida nenhuma violência quanto à definição de pulsão
oferecida por Freud. Isto sem entrarmos na discussão sobre
qual seria a palavra mais indicada em inglês para traduzir
o Trieb freudiano. Se instinct sugere ao leitor uma conotação
biológica, o termo drive, que seria outra escolha possível,
traria inevitáveis ressonâncias psicológicas.31

Um outro aspecto que nem sempre é devidamente as-
sinalado quando discutimos o problema da confusão entre
pulsão e instinto é que a própria noção de “instinto” sofre
uma grande transformação desde a época em que Freud
formula pela primeira vez o conceito de Trieb até os dias
de hoje, com o surgimento da etologia e a transformação
que ela impôs à noção de instinto.

Podemos considerar, contudo, que boa parte da confu-
são feita sobre o conceito de pulsão foi resultante da hipó-
tese formulada por Freud nos Três ensaios sobre o “apoio”
inicial das pulsões sexuais sobre as funções corporais que
servem à conservação da vida individual, o que conduziu
à aproximação ou mesmo à identificação da pulsão com o
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instinto. Essa hipótese, retomada em Pulsões e destinos de
pulsão, gozou de enorme prestígio entre os comentadores
de Freud, e vale a pena transcrever suas duas formulações,
a de 1905 e a de 1914, a fim de facilitar nossa discussão:

No chupar o dedo ou no mamar, observamos já as três
características essenciais de uma exteriorização sexual in-
fantil. Esta nasce apoiando-se numa das funções corporais
importantes para a vida; ainda não possui um objeto se-
xual, pois é auto-erótica, e seu objetivo encontra-se sob o
império de uma zona erógena.32

Em sua primeira aparição elas [as pulsões sexuais] se
apóiam nas pulsões de autoconservação, das quais somen-
te aos poucos se desligam.33

Há uma diferença entre as duas formulações. Na pri-
meira, ele fala num apoio das pulsões sexuais nas “funções
corporais importantes para a vida”, enquanto que na se-
gunda fala do apoio das pulsões sexuais nas “pulsões de
autoconservação”. É claro que, se identificamos as pulsões
de autoconservação com as funções biológicas conserva-
doras da vida, a diferença entre as formulações torna-se
irrelevante. Mas se fizéssemos esta identificação, que sen-
tido teria chamarmos as pulsões de autoconservação de
“pulsões”?

Quando, no texto de 1914, Freud define a pulsão, ele
não especifica a qual pulsão está se referindo: “A pulsão
nos parece um conceito...”; ou: “Os termos que se usam
em conexão com o conceito de pulsão...”, e assim ele pro-
cede em quase toda a primeira parte do artigo. No entanto,
todas as vezes que discute o conceito de apoio, é clara a
referência às pulsões sexuais. Em todos os empregos que
faz da noção de Anlehnung, fica evidente que ela se aplica
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às pulsões sexuais em particular e não à pulsão em geral,
e a menos que se identifique pulsão com pulsão sexual, fica
a pergunta de como seria concebido o apoio no caso da
pulsão de morte.

As pulsões sexuais são numerosas, diz ele, atuam com
independência umas das outras e aspiram à obtenção do
prazer de órgão.34 É dessa forma que Freud concebe o fun-
cionamento das pulsões sexuais no auto-erotismo. Pulsões
parciais, exercendo-se de forma não unificada, inde-
pendentes de um objeto específico e autônomas em relação
à função biológica. Essa autonomia, entenda-se bem, não
significa que elas prescindam do biológico, mas sim que
elas não têm por finalidade atender às exigências do bio-
lógico, não são adaptativas, autoconservadoras, visam
apenas ao prazer de órgão, isto é, um prazer local ligado
a uma determinada zona do corpo, zona erógena no caso,
e sem nenhuma articulação com as demais zonas erógenas
ou com o funcionamento do organismo como um todo. A
tese de Freud é que essas pulsões surgem quando o prazer
torna-se autônomo em relação à satisfação da necessidade,
mas que este surgimento não se faz sem um apoio na função
biológica ou, como ele vai dizer em 1914, nas pulsões de
autoconservação.

Aquilo que o recém-nascido busca com seu comporta-
mento auto-erótico não é a satisfação de uma necessidade,
mas sim repetir a experiência de satisfação que teve ao
sugar pela primeira vez o seio materno. Só que nessa pri-
meira experiência a sensação prazerosa resultante do con-
tato dos lábios com o bico do seio estava ligada à ingestão
do alimento, sendo impossível distinguirmos naquele mo-
mento o que era devido ao prazer do sugar e o que era
devido à satisfação da necessidade de nutrição. É somente
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quando o prazer do sugar adquire independência da fun-
ção de nutrição — o que caracteriza o sugar auto-erótico
— que podemos falar propriamente em pulsão sexual. O
polegar que a criança suga compulsivamente nada tem a
ver, diretamente, com a satisfação da necessidade de ali-
mento. O que está em jogo é o sugar sensual ou o prazer
de órgão. A partir do auto-erotismo, as manifestações da
pulsão sexual são facilmente verificáveis, já que os com-
portamentos pelos quais ela se manifesta são claramente
distintos daqueles que têm por finalidade atender às cha-
madas necessidades vitais. Até então, isto é, até o surgi-
mento do auto-erotismo, as pulsões se apoiavam nas fun-
ções biológicas, desfazendo aos poucos esse apoio e tor-
nando-se autônomas.

Um dos argumentos utilizados a favor da idéia de
apoio é o de que seria impossível discernirmos, nessas
primeiras experiências do recém-nascido, o que poderia
ser atribuído à satisfação da necessidade (ingestão do leite)
daquilo que poderia ser apenas o prazer do sugar. As duas
experiências, satisfação da necessidade e prazer sensual,
por serem concomitantes, seriam indiscerníveis a um ob-
servador externo. O argumento seria defensável, se os con-
ceitos envolvidos fossem descritivos, mas nem “pulsão”
nem “apoio” são categorias descritivas e sim hipóteses
explicativas. A tentativa de uma fenomenologia do apoio
esbarra no fato de que estamos lidando com conceitos
explicativos que não possuem um referente da ordem do
observável.

A chamada teoria do apoio, que a bem da verdade não
chega a se constituir propriamente como uma “teoria” mas
como uma simples hipótese de trabalho, não recebeu por
parte de Freud a extensão que alguns comentadores da
teoria psicanalítica lhe atribuíram. Laplanche atribui a ele
próprio e a Pontalis o mérito de terem transformado uma
noção obscura e praticamente desconhecida numa noção
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“central para o freudismo”.35 Considero um pouco exage-
rado falar-se em “redescoberta” da noção de apoio. Na
verdade ela estava lá, bem clara, nos textos acima citados;
o que Freud não fez foi transformá-la em “noção central”.
O “mérito”, neste caso, deve ser creditado a Laplanche,
sendo que ele próprio, num de seus últimos textos, declara
que “hoje queremos ultrapassar esta noção de apoio”.36

Mesmo Lacan, em sua releitura de Freud, não concedeu
qualquer destaque à noção, chegando mesmo a desprezá-
la em suas análises.

Em Freud, ela não possui a extensão e nem a impor-
tância que lhe atribuem os comentadores franceses. Surge
num momento preciso e referida a um fenômeno preciso,
o do auto-erotismo, considerado o momento primeiro da
sexualidade infantil no qual o prazer de órgão se acrescen-
ta ou se diferencia dos comportamentos adaptativos. O
auto-erotismo marcaria o ponto de disjunção do pulsional
em relação ao instintivo. Do ponto de vista ontogenético,
seria o momento da perda do instinto. Tendo perdido o
instinto, o ser humano teria perdido também o objeto na-
tural, sendo lançado, a partir de então, numa errância pul-
sional em busca de uma satisfação impossível.

Como entender a frase de Freud: “Em sua primeira
aparição [as pulsões sexuais] se apóiam nas pulsões de
autoconservação, das quais pouco a pouco se afastam”?
Sua primeira aparição, ele já havia assinalado, é no auto-
erotismo. Se juntarmos os dois enunciados, o de 1905 e o
de 1915, temos que o apoio nas pulsões de autoconserva-
ção corresponde ao apoio nas funções corporais responsá-
veis pela manutenção do ser vivo. Se a autoconservação
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implicada nas pulsões de autoconservação é a do ser vivo
enquanto tal, elas não se distinguiriam do instinto. Mesmo
que admitamos, a partir da etologia, que o instinto inclua
comportamentos “socializantes”, ele é considerado funda-
mentalmente como um comportamento preestabelecido,
relativamente imutável, que implica caminhos pré-forma-
dos visando a um fim específico. Para que as pulsões de
autoconservação possam dar conta da conservação da vida
individual, ela tem que manter uma certa fixidez da rela-
ção entre a fonte (necessidades biológicas) e o objeto (ob-
jeto específico para necessidades específicas), o que con-
traria a montagem da pulsão feita por Freud em Pulsões e
destinos de pulsão, onde a fonte é múltipla e inespecífica, o
mesmo acontecendo com o objeto. Isto nos levaria a con-
cluir que, ou as pulsões de autoconservação não são pul-
sões, ou, se são pulsões, não são de autoconservação.

Essa discussão, seja qual for o seu desfecho, não des-
qualifica, porém, a hipótese do apoio. Em sua formulação
de 1905, não está presente a expressão “pulsão de autocon-
servação” e sim “funções corporais importantes para a
vida”, que poderíamos abreviar para “funções biológicas”.
Trata-se de discutir, pois, o apoio das pulsões sexuais nas
funções biológicas ou, como preferem alguns, o apoio da
pulsão no instinto.

A dificuldade maior dessa discussão resulta não ape-
nas do grau de imprecisão que pode ser atribuído ao con-
ceito de pulsão, mas também da dificuldade de definirmos
“instinto”. Dependendo da referência teórica, ele pode va-
riar desde um padrão inato e automático de conduta até
comportamentos que admitem um razoável grau de varia-
bilidade, incluindo até mesmo características que podería-
mos chamar de simbólicas. Paralelamente ao problema da
compreensão do conceito, há ainda o problema da exten-
são. Pode o conceito de instinto ser aplicado ao homem ou
é aplicável apenas ao animal?
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Quando escreve Para introduzir o narcisismo, Freud de-
clara não haver até aquele momento uma teoria dos ins-
tintos que o oriente. O termo que ele emprega é Trieb e não
Instinkt,37 mas creio que aqui podemos supor que ele estava
pensando em “instinto” mesmo e não em pulsão; a seqüên-
cia de referências à biologia, no mesmo parágrafo e no
seguinte, nos autoriza a isto.

A concepção mais generalizada (e também a mais es-
tereotipada) sobre o instinto é aquela que o considera como
um comportamento mecânico, inato, imutável, hereditário
e comum em cada espécie animal. Essa concepção foi no
entanto abalada a partir de observações do comportamen-
to animal quando se verificou que o chamado instinto não
apenas admitia variações, como freqüentemente abarcava
ações inadaptadas. Juntamente com o “instinto”, intervi-
nha a aprendizagem, modificando-o.

As críticas mais veementes à noção de instinto partiram
dos behavioristas, defensores do predomínio ou mesmo
da exclusividade da aprendizagem na explicação do com-
portamento. Sob certos aspectos, os behavioristas mantêm
alguma fidelidade ao mecanicismo cartesiano. No pólo
oposto, encontramos os etologistas, defensores de um ina-
tismo abrandado e fiéis à doutrina evolucionista. Inspira-
dos em Darwin, naturalistas e filósofos sustentam que os
“instintos” se modificam e evoluem graças à seleção natu-
ral, mas que podem ser modulados durante o desenvolvi-
mento do organismo, combinando-se com elementos ad-
quiridos. Filogênese e ontogênese confluem para dar conta
do comportamento adaptativo, a primeira sendo dominan-
te nos organismos mais primitivos, enquanto que a segun-
da é dominante nos mais desenvolvidos.

Apesar do neologismo “etologia” ter sido criado na
metade do século XIX por Geoffroi Saint-Hilaire, foi ape-
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nas com K. Lorenz e N. Tinbergen, a partir de 1930, que
passou a designar a nova ciência do comportamento dos
animais. O que se pretende combater é a idéia, proveniente
do mecanicismo de Descartes e de La Mettrie, segundo a
qual o animal é um autômato, uma máquina que age sem
qualquer fim.

Mas apesar do impacto causado por Darwin, o século
XX se inicia não com o predomínio da etologia, mas com
o aparecimento de várias teorias que retomam a orientação
básica do cartesianismo. O behaviorismo de Watson é uma
expressão dessa tendência antidarwiniana. Esse compor-
tamentismo mecanicista não se resume, porém, num sim-
ples retorno a Descartes, não se esgota numa reação ao
evolucionismo de Darwin, mas pretende sobretudo com-
bater o antigo vitalismo, em nome de uma ciência positiva
do comportamento.

Em seu artigo de 1913, Psychology as the behaviorist views
it,38 J. B. Watson declara que a psicologia, entendida como
ciência do comportamento, deve tomar como ponto de
partida “o fato observável de que organismos, tanto hu-
manos quanto animais, se adaptam a seus ambientes atra-
vés da bagagem hereditária e de hábitos”, e que tais compor-
tamentos podem ser perfeitamente adequados ou podem
ser inadequados a ponto de tornar inviável a sobrevivência
do organismo. Nesse texto, que é também um manifesto-
programa do movimento behaviorista, Watson ainda man-
tém a noção de instinto, chegando mesmo a elaborar uma
lista de instintos fundamentais, lista esta que é recusada
por ele mesmo poucos anos mais tarde.

Embora Watson concorde com Darwin quanto à idéia
de continuidade entre o homem e o animal, leva cada vez
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menos em conta os fatores hereditários na determinação
do comportamento. Não que ele recuse a existência de
fatores hereditários, mas os considera metodologicamente
inúteis. Watson é um periferialista radical; o que há de
inato na conduta (o instintivo) carece de importância quan-
do comparado ao papel desempenhado pela experiência.
No caso do homem, a radicalização desse ponto de vista
pode ser avaliada pela sua famosa tese:

Dai-me uma dúzia de crianças sadias, bem constituídas, e
a espécie de mundo que me é necessário para educá-las, e
eu me comprometo, tomando-as ao acaso, a formá-las de
tal maneira que se tornem um especialista de minha esco-
lha, médico, comerciante, jurista e mesmo mendigo ou la-
drão, independentemente de seus talentos, inclinações, ten-
dências, aptidões, assim como da profissão e da raça de
seus antepassados.39

O ponto de vista de Watson sobre o instinto pode ser
resumido no seguinte: 1) O homem dispõe ao nascer de
certas organizações (estruturas) determinadas. Em função
dessas estruturas, ele é obrigado a responder aos estímulos
de uma certa maneira. O repertório das respostas é comum
a todos os indivíduos e é não-adquirido. 2) Não há here-
ditariedade de aptidões, talento, temperamento, constitui-
ção mental ou de qualquer traço característico adquirido.
Tudo isto é decorrente da aprendizagem. 3) Não se encon-
tra nada, nem nos primeiros comportamentos da criança,
nem em sua aprendizagem ulterior, que possa ser aponta-
do como aquilo que se denomina “instinto”.40

Volto a frisar que Watson não nega a hereditariedade;
seu ponto de vista é de que seja lá o que for que possa ser
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apontado como hereditário, manifesta-se apenas no domí-
nio do orgânico e não no domínio do comportamento (be-
havior). Grande parte de nosso equipamento hereditário,
diz Watson, não funcionará se o organismo não for con-
frontado com um certo meio, submetido a certos estímulos
e levado a realizar uma certa aprendizagem.

Os etologistas, ao contrário, são profundamente mar-
cados pelo darwinismo. Para eles, o comportamento ani-
mal se explica pela teoria darwiniana da evolução, o que
os faz concederem enorme importância aos fatores inatos
do comportamento e, por decorrência, ao que chamamos
de instinto. Na década de trinta, K. Lorenz e N. Tinbergen
são os representantes mais destacados desse grupo de pes-
quisadores chamados, inadequadamente, de “instintivis-
tas”. No entanto, a noção de instinto sofre, no interior desse
grupo ou em momentos diferentes num mesmo pesquisa-
dor, variações notáveis.

Em seus primeiros momentos, a etologia apresenta-se
como o estudo do comportamento animal em seu meio
ambiente natural (e não em situações experimentais artifi-
ciais). A idéia é observar como o animal se comporta es-
pontaneamente nas situações que se apresentam em seu
cotidiano natural, sem os constrangimentos impostos pelo
experimentador numa situação construída artificialmente
em laboratório. O que importa observar não é como o
animal se comporta num labirinto ou numa caixa-proble-
ma, mas como ele se orienta em seu meio natural, como
se defende de um animal predador, como encontra alimen-
to, como se organiza em grupos etc. Enquanto num expe-
rimento as respostas do animal estão limitadas pelas pos-
sibilidades impostas pelo experimentador, a observação
empreendida pelos etologistas revela a variedade, a rique-
za e a complexidade das respostas do animal quando con-
frontado com suas situações naturais de vida. A primeira
característica notável é a invariância de certos comporta-

241-94-3

Pulsão / 113



mentos no interior de uma mesma espécie, o que levou os
etologistas à afirmação um pouco apressada de que trata-
va-se de características inatas.

Na opinião de K. Lorenz, parte das confusões ligadas
à noção de instinto deve-se ao fato de que o termo é em-
pregado indistintamente para designar tanto as taxias
quanto os automatismos. Dentre os processos motores ina-
tos conservadores da espécie, escreve Lorenz,41 temos que
distinguir os automatismos, resultado de processos de esti-
mulação endógena, e as taxias, reações de orientação de-
pendentes de estímulos externos. Apenas os primeiros Lo-
renz considera que podem ser denominados ações instin-
tivas.

Enquanto a ação instintiva caracteriza-se por uma nor-
ma de movimento, a taxia caracteriza-se por uma norma de
reação aos estímulos externos composta por um sistema de
reflexos preexistentes.42 Na maioria das vezes, quando se
fala em ação instintiva, o que está em questão é na verdade
um sistema de movimento composto tanto de automatis-
mos (ação instintiva) como de taxias. Freqüentemente, os
estímulos desencadeadores de uma taxia podem também
desencadear uma ação automática.

O que vai ficando claro, à medida que progridem os
estudos etológicos, é que se há estruturas instintivas rígi-
das e imodificáveis por influência de fatores externos, há
por outro lado aspectos da vida instintiva suscetíveis de
receber influências diversas e em diferentes graus. O fenô-
meno do imprinting (Prägung) é particularmente notável a
este respeito. O imprinting é o processo pelo qual um ani-
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mal recém-nascido estabelece uma forte e duradoura liga-
ção a um determinado objeto, uma “fixação”, comumente
com a mãe. Lorenz e Tinbergen mostraram, contudo, que
o imprinting pode se dar não apenas com as figuras pater-
nas do animal, mas também com objetos artificiais ou mes-
mo com pessoas.

Um outro aspecto interessante é a freqüência com que
o termo “pulsão” (Trieb) é encontrado nos textos dos eto-
logistas. Para Paul Leyhausen, por exemplo, num animal
primitivo pulsão e motilidade estão estreitamente acopladas.
Por “pulsão” ele entende uma fonte de energia específica
interna ao sistema nervoso. “A pulsão representa assim de
certa maneira um ’acumulador’ que se esgota cada vez que
se consuma uma ação impulsiva ordenada, voltando a
carregar-se nos intervalos das ações.”43

O desencadeamento do padrão de conduta produz-se
mediante “estímulos signos” que fazem funcionar um
“mecanismo desencadeador inato”. Na imagem que ele
nos oferece, os desencadeadores inatos formam uma espé-
cie de “teclado” sobre o qual o meio ambiente toca “o órgão
dos impulsos”. O animal percebe através de uma série de
“esquemas” os acontecimentos importantes da vida, e
quando um objeto ou um processo do mundo externo se
encaixa em um desses esquemas, tem início a ação impul-
siva. Esses esquemas são os chamados “mecanismos de-
sencadeadores inatos” (MDI). Dentre os estímulos prove-
nientes do mundo externo, os MDI distinguem não apenas
aqueles que são importantes para a vida do animal, como
os que são pouco ou nada importantes. São mecanismos
de extrema importância para a vida social do animal.
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Num texto relativamente recente, Leyhausen considera
o instinto como a união da energia pulsional e o padrão
motor. Esse padrão motor é inato, fixo e invariável. A meta
da pulsão não é alcançar um objeto exterior, mas sim pro-
curar um desenvolvimento o mais uniforme e desembara-
çado possível da ação instintiva, o que permite o desapa-
recimento da tensão interna.44

Não é minha pretensão, aqui, fazer uma exposição ou
uma análise crítica do behaviorismo e da etologia, mas
apenas mostrar, através de alguns aspectos desses estudos,
a extrema variação que sofre a noção de instinto, de um
campo para outro, dentro de um mesmo campo, de um autor
para outro, assim como num mesmo autor, de um momen-
to para outro (como é o caso de Lorenz).

Portanto, quando opomos pulsão e instinto, geralmente
o fazemos tomando como referência uma noção geral de
instinto que não corresponde necessariamente a nenhum
autor ou mesmo a nenhuma teoria em particular. A distin-
ção porém deve ser mantida, e isso se deve ao fato de que,
seja qual for a concepção de instinto em questão, ele sem-
pre implica um padrão estável de comportamento, faz
apelo a esquemas inatos e tem uma finalidade adaptativa,
características ausentes no conceito freudiano de pulsão.

É importante assinalar que os etologistas concebem os
instintos e os desencadeadores inatos em termos de meca-
nismos fisiológicos, podendo ser concebidos como “fór-
mulas de ordenação”, os primeiros para a ação e os segun-
dos para a percepção, mas não são de maneira nenhuma
suficientes para dar conta do domínio do mundo pelos
seres humanos. Assim, por exemplo, os mecanismos de-
sencadeadores inatos (MDI) nem sempre são precisos e
exatos para certas pautas inatas de comportamento, neces-
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sitando de um ajuste que somente pode ser operado pela
aprendizagem, o que pode resultar em comportamentos
extremamente curiosos. É o caso do imprinting (Prägung)
ao qual me referi anteriormente. O filhote de ganso selva-
gem, ao sair da casca, adota como mãe o primeiro corpo
grande que vê se deslocar, e o segue por toda a parte.
Normalmente isso acontece com a própria mãe, mas não
necessariamente. Se o filhote de ganso nascer numa incu-
badora, pode fazer um Prägung no homem responsável por
seus cuidados e passar a segui-lo. É famosa a fotografia de
Lorenz caminhando, sendo seguido por uma fileira de
filhotes de gansos. Portanto, mesmo no animal, os desen-
cadeadores inatos podem dar lugar a comportamentos
que, apesar de poderem ser chamados instintivos, são con-
tudo inadequados.

Os desencadeadores guardam estreita relação com as
imagens provenientes do mundo externo. Isto foi o que
permitiu Jacques Lacan fazer uma aproximação entre a
“teoria dos instintos” de Lorenz e Tinbergen, particular-
mente a noção de desencadeador, e o modo pelo qual a
psicanálise concebe a função do imaginário na sexualidade
humana.45

De forma nenhuma, porém, esse apelo a Lorenz e Tin-
bergen aponta para uma convergência da etologia com a
psicanálise, assim como tampouco servem de reforço a
uma teoria do apoio. Mesmo os etologistas consideram
que, no caso do homem, a aceitação de pautas de compor-
tamento herdadas não é suficiente para que ele se defronte
com uma estrutura social tão multiforme como é a sua
atualmente.

As razões aduzidas são as de que o homem atual teria
surgido do homem de Neandertal num espaço de tempo
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excessivamente curto para que pudesse ocorrer um pro-
cesso evolutivo biológico. Suas pautas de comportamento
herdadas continuariam a ser as originais, não tendo ocor-
rido diferenciações apropriadas a uma mudança externa
tão brusca. Quando muito, serviriam para regular o com-
portamento da horda primitiva mas não para responder a
exigências complexas da sociedade humana atual. Uma
outra razão é que mesmo essas pautas originais teriam
sofrido, por ação da realidade externa, modificações de-
sestruturantes comparáveis às que ocorrem em animais
domesticados, o que poderia ter como conseqüência uma
atrofia dos instintos ou mesmo seu quase total desapare-
cimento.46

Creio que essas teses (e há muitas outras) provenientes
daqueles que são por alguns chamados de “instintivistas”
são suficientes para nos indicar a extrema variedade de
significações que pode receber o termo “instinto”, não ape-
nas quanto à sua compreensão mas também quanto à sua
extensão. E isto sem levarmos em conta aqueles que pura
e simplesmente lhe negam qualquer valor. Isto só aponta
para a precariedade da hipótese do apoio e de seu poder
explicativo para a teoria psicanalítica.

As vicissitudes das pulsões.

Freud diz Schicksal — destino, aventura, vicissitude. Trieb-
schicksale pode ser traduzido por destinos da pulsão ou
vicissitudes da pulsão. Sob certos aspectos “vicissitudes”
é ainda melhor do que “destinos” porque mantém presente
a idéia de errância que é a marca da pulsão, enquanto que
“destino” dá a idéia de um caminho preestabelecido.
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Se aceitamos a tese de que o aparato psíquico é um
aparato de captura do disperso pulsional, essa captura há
de impor às pulsões destinos variados. Vimos que o alvo
da pulsão é a satisfação, mas vimos também que o caminho
em direção ao alvo não se dá de forma direta e imediata,
mas passa pelo objeto (que é aquilo no qual e pelo qual a
pulsão procurará atingir o alvo). Este caminho esbarra
porém nas exigências da censura, e esta é a razão pela qual
Freud apresenta os destinos da pulsão como sendo ao
mesmo tempo variedades da defesa contra as pulsões.47

A rigor, uma pulsão não pode ser destruída, já vimos
que ela é uma konstante Kraft; uma vez tendo surgido, ela
busca de forma imperativa a satisfação, independente-
mente dessa satisfação poder ser obtida plenamente.

Freud aponta dois representantes psíquicos da pulsão:
a Vorstellung (o representante ideativo) e o Affekt (o afeto).
Cada um desses representantes pulsionais conhece desti-
nos diferentes que obedecem a diferentes mecanismos de
transformação. O artigo Pulsões e destinos de pulsão aponta
quatro destinos para as pulsões sexuais. É importante frisar
que não se trata do destino das pulsões em geral mas das
pulsões sexuais em particular. Apesar do artigo começar
falando das pulsões em geral, ao tratar das várias vicissi-
tudes pelas quais elas passam na história do indivíduo, é
das pulsões sexuais que Freud está tratando. E podemos
frisar ainda que se trata dos destinos do representante
ideativo (da Vorstellung) e não dos destinos do Affekt, que
serão diferentes. Para mantermos a proposta de Freud de
descrever os “destinos da pulsão”, o mais correto é des-
crever tanto os destinos do representante ideativo como
os destinos do afeto. Os primeiros são:
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Transformação no contrário.
Retorno para a própria pessoa.
Recalcamento.
Sublimação.

Os destinos do afeto (Affekt), ou o que podemos chamar
de destinos clínicos do afeto,48 foram apontados por Freud
muito tempo antes, numa carta a Fliess datada de 21 de
maio de 1894, quando ele distingue três mecanismos:

Transformação do afeto (histeria de conversão).
Deslocamento do afeto (idéias obsessivas).
Troca de afeto (neurose de angústia e melancolia).

O afeto é entendido por Freud como uma pura inten-
sidade, como a expressão qualitativa do quantum de ener-
gia pulsional, enquanto que a representação (Vorstellung)
é concebida como um complexo de imagens. Intensidades
e imagens são afetadas diferentemente pelos mecanismos
defensivos. Apesar do afeto se ligar originalmente a uma
representação, a ligação entre eles não é necessária, po-
dendo o afeto se deslocar de uma representação para outra
sem ficar preso a uma delas. Quando uma representação
é atingida por um mecanismo defensivo, o recalcamento
por exemplo, isto não quer dizer que o afeto ligado a ela
seja também recalcado; as vicissitudes pelas quais passa
o afeto, uma vez atingida a representação à qual está
ligado, são distintas das vicissitudes da representação ela
própria.

Ao descrever os destinos da pulsão, no artigo de 1915,
Freud se esquiva de tratar da sublimação e do recalcamen-
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to. A primeira recebeu uma breve abordagem no artigo
sobre o narcisismo e era, provavelmente, tema de um dos
artigos perdidos dentre os que compunham o conjunto da
metapsicologia, e o segundo foi objeto de um artigo à parte
em seguida a Pulsões e destinos de pulsão. Restaram para
serem analisados os dois primeiros destinos apontados: a
transformação no contrário e o retorno para a própria
pessoa.

A transformação no contrário é a primeira vicissitude
apontada por Freud. O termo empregado por ele é die
Verkehrung ins Gegenteil, traduzido algumas vezes por
“transformação no contrário” e outras vezes por “reversão
ao seu oposto”. Verkehr, em alemão, é “trânsito”, “circula-
ção”, e o verbo verkehren é “circular”, podendo também
significar “inverter”. Se por um lado ele é empregado para
designar algo ligado ao trânsito, à circulação do trânsito,
à inversão de mão no trânsito, por outro lado é empregado
também para designar as relações sexuais — geschlechtlich
verkehren mit, “ter relações sexuais com”. Todos esses sen-
tidos estão presentes em Freud, sobretudo a idéia de algo
que “circula” e que ao circular inverte o sentido.

Essa transformação pode se dar de duas maneiras:
como uma transformação de objetivo ou como uma trans-
formação de conteúdo. O primeiro caso é expresso pela
inversão da atividade para a passividade. É o que ocorre
no par de opostos sadismo-masoquismo e no voyeurismo-
exibicionismo, onde a transformação diz respeito ao obje-
tivo da pulsão: o objetivo ativo maltratar ou olhar é subs-
tituído pelo passivo ser maltratado ou ser olhado. A trans-
formação quanto ao conteúdo ocorre no caso isolado da
mudança do amor em ódio.

No entanto, Freud salienta que nos exemplos citados
de transformação no contrário e de retorno para a própria
pessoa, há uma convergência ou mesmo coincidência de
processos. A passagem da atividade para a passividade no
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sadismo-masoquismo corresponde também a uma mudan-
ça de objeto: a própria pessoa no lugar do outro. Essa
convergência ou coincidência impõe que se faça uma aná-
lise mais detalhada de cada um dos pares de opostos apre-
sentados como exemplos: o sadismo-masoquismo, o
voyeurismo-exibicionismo e o amor-ódio.

É a seguinte a transformação operada no par de opos-
tos sadismo-masoquismo:

a. O sadismo consiste no exercício da violência contra
outra pessoa como objeto.

b. Esse objeto é substituído pela própria pessoa. Há
uma mudança de objeto (do outro para a própria pessoa)
e uma mudança de objetivo (de ativo para passivo).

c. Uma outra pessoa é procurada como objeto para
exercer o papel de agente da violência.

As fases b e c não se confundem necessariamente, po-
dendo haver um retorno em direção à própria pessoa sem
que haja uma inversão da atividade para a passividade. É
o que ocorre, por exemplo, na neurose obsessiva, quando
o desejo de torturar se transforma em auto-tortura e auto-
punição, sem que isto caracterize o masoquismo. Não há,
neste caso, passividade, mas reflexão da atividade. A fase
b não apenas não se confunde com a fase c, como é uma
fase necessária para distinguir o que ocorre no masoquis-
mo em comparação com a neurose obsessiva. Nesta última,
há um retorno para a própria pessoa sem a transformação
da atividade em passividade. O processo pára na etapa b.
Valendo-se da estrutura de certas línguas, Freud diz que
neste caso o verbo na voz ativa não passa para a voz
passiva, mas para uma voz média reflexiva.

O masoquismo, diferentemente, é considerado um sa-
dismo que retorna em direção à própria pessoa, mas que
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implica ao mesmo tempo um outro que funcione como
sujeito da ação. A seqüência apresentada por Freud tem
por suposto que todo masoquismo supõe um sadismo ori-
ginário do qual ele é uma transformação, tese contrária à
que o próprio Freud vai defender mais tarde, em O proble-
ma econômico do masoquismo, onde defende a idéia de um
masoquismo originário.

O outro par de opostos tomado como exemplo, olhar-
ser olhado (ou voyeurismo-exibicionismo), obedece a uma
seqüência semelhante:

a. O olhar como uma atividade voltada para um outro.
b. O abandono do objeto e um retorno da pulsão escó-

pica para o próprio corpo, transformando a meta ativa em
passiva: ser olhado.

c. Introdução de um outro, agente, a quem a pessoa se
mostra para ser olhada.

Esta série difere da anterior num ponto importante:
supõe uma etapa anterior à designada por a. O momento
primeiro da pulsão escópica não é o descrito em a, mas o
momento que tem como objeto uma parte do próprio cor-
po: é auto-erótico. É apenas num segundo momento que
o objeto auto-erótico é substituído por um objeto externo
(o que corresponde à etapa a na seqüência acima). Essa
etapa preliminar da pulsão escópica não tinha equivalente
no sadismo-masoquismo. Pelo menos este era o ponto de
vista de Freud no momento em que escreve Pulsões e des-
tinos de pulsão. Nove anos mais tarde, como já vimos, pro-
põe a tese de um masoquismo original, anterior ao sadis-
mo, o equivalente do momento preliminar da pulsão es-
cópica.

Um aspecto importante da dinâmica dessas transfor-
mações é que nunca ocorre um esgotamento total de um
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dos opostos. Na reversão da atividade para a passividade,
persiste uma cota de atividade ao lado da passividade, o
mesmo ocorrendo com o retorno em direção à própria
pessoa. Dez anos antes, nos Três ensaios, Freud havia escrito
que “um sádico é sempre ao mesmo tempo um masoquis-
ta”, da mesma forma que podemos dizer que um voyeu-
rista é sempre ao mesmo tempo um exibicionista. Tanto o
sádico frui masoquistamente da dor infligida ao outro por
identificação a esse outro, como o masoquista frui do pra-
zer que o outro sente ao exercer a violência. De forma
análoga, o exibicionista goza com o olhar do outro. Freud
supõe uma alternância do predomínio de cada um dos
termos dos pares de opostos durante a vida do indivíduo.
A essa coexistência e alternância de opostos denomina
“ambivalência”, empregando um termo criado por Bleuler
e título de um de seus trabalhos — Vortrag über Ambivalenz.
No entanto, é com relação ao terceiro par de opostos, amor-
ódio, que o fenômeno da ambivalência adquire seu signifi-
cado maior.

Nas duas polaridades descritas, o que fica claro é o
caráter circular do percurso pulsional, o que Lacan desta-
cou como o vaivém da pulsão. Esse vaivém decorre da
impossibilidade da pulsão ser satisfeita, ou pelo menos
da impossibilidade dela ser satisfeita de forma plena. Já
vimos, acima, da satisfação como o impossível. Sendo as-
sim, o alvo da pulsão passa a ser esse próprio retorno em
circuito (Verkehrung), inseparável do fato dela ser uma kons-
tante Kraft.

O terceiro par de opostos é o amor-ódio, único no qual
se verifica a transformação no contrário pela mudança de
conteúdo. Embora ele seja apresentado juntamente com o
sadismo-masoquismo e com o voyeurismo-exibicionismo
como um dos destinos da pulsão, trata-se na verdade de
algo distinto dos outros pares de opostos apresentados
como exemplos. Veremos isto logo a seguir. Uma outra
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característica deste par de opostos é que, como freqüente-
mente ambos os sentimentos estão dirigidos para o mesmo
objeto, ele é também o campo privilegiado da ambivalên-
cia.

O amar não admite apenas uma oposição, mas três:

a. Amar-Odiar
b. Amar-Ser amado
c. Amar e odiar-Indiferença

Embora a ambivalência esteja sendo utilizada aqui de
forma genérica, Freud emprega a noção, mais especifica-
mente, para designar o conflito de sentimentos no par
amor-ódio, e das três possibilidades de oposição acima
apontadas, ela diz respeito à primeira: amar-odiar. A in-
tensidade com que a ambivalência se apresenta varia de
indivíduo para indivíduo assim como em diferentes gru-
pos sociais. No entanto, Freud admite que sua presença
em grau elevado é índice da permanência de uma herança
arcaica.

Essa é uma das teses contidas em Totem e tabu (1913),
fundamentada teoricamente em Para introduzir o narcisismo
(1914) e que reaparece agora em Pulsões e destinos de pulsão
(1915): “Às moções anímicas dos primitivos, em geral, cor-
responde uma medida de ambivalência mais alta do que
a encontrada nos homens de cultura hoje vivos.”49 O tabu
é entendido como o resultado de uma ambivalência de
sentimentos, como os encontrados entre os irmãos da hor-
da primordial em relação ao pai tirânico, ao mesmo tempo
temido e odiado mas admirado e amado. Tal como a neu-
rose do homem atual, o tabu é expressão de um compro-
misso entre impulsos conflitantes.
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As três formas de oposição ao amar, Freud as remete
às três polaridades que, segundo ele, regem toda a vida
anímica:

a. Sujeito (eu)-Objeto (mundo externo) → [real]
b. Prazer-Desprazer → [econômica]
c. Ativo-Passivo → [biológica]

Dessas três polaridades, a primeira corresponde ao ní-
vel do real, a segunda corresponde ao nível do econômico,
e a terceira ao nível do biológico. O nível do real é marcado
pela oposição amar-ser indiferente; o nível econômico,
pelo que dá prazer e pelo que provoca desprazer; e o nível
biológico, pela oposição atividade-passividade.

As vicissitudes sofridas pelas pulsões dependem da
sujeição das moções pulsionais a essas três polaridades.
No começo da vida anímica individual, essas antíteses
ainda não estão perfeitamente distintas. No período domi-
nado pelo narcisismo, o que é objeto de investimento das
pulsões não é o mundo externo mas o próprio eu, caracte-
rizando uma forma de satisfação auto-erótica. O mundo
externo é indiferente à finalidade de satisfação na medida
em que o eu ama apenas a si mesmo e encontra em si
mesmo a fonte de prazer. Essa fase do desenvolvimento
individual é representativa de uma das oposições assina-
ladas acima: a do amar-ser indiferente, na qual o eu coin-
cide com o prazer e o mundo externo coincide com o
indiferente.

Essa forma de satisfação auto-erótica é possível apenas
em se tratando das pulsões sexuais; as pulsões de autocon-
servação, por não se satisfazerem na modalidade fantas-
mática, exigem um objeto externo. Por imposição do prin-
cípio de prazer, o eu é obrigado a introjetar os objetos do
mundo externo que se constituem em fonte de prazer e a
projetar sobre o mundo externo aquilo que no seu interior

241-94-3

126 / Introdução à metapsicologia freudiana • 3



é causa de desprazer. Em decorrência, uma parte do mun-
do externo é incorporada ao eu, enquanto que outra parte,
fonte de desprazer, é projetada no mundo que passa a ser
vivido como hostil (e não mais indiferente como era antes).
Tem lugar, então, a outra oposição: amar-odiar.

Pelo exposto, poderíamos supor que houve uma pas-
sagem do eu-prazer para o eu-realidade, mas o que Freud
afirma é exatamente o contrário. E aqui vale um pequeno
parêntese para tentarmos esclarecer essa questão.

A distinção entre um eu-prazer (Lust-Ich) e um eu-reali-
dade (Real-Ich) foi introduzida por Freud no artigo Formu-
lações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico, de
1911. Os próprios nomes escolhidos são, por si mesmos,
indicativos de que o eu-prazer seria regido pelo princípio
do prazer e que o eu-realidade o seria pelo princípio de
realidade. Sendo assim, o eu-prazer seria primeiro em re-
lação ao eu-realidade, o qual surgiria apenas a partir das
exigências do real.

No entanto, a tese de Freud em Pulsões e destinos de
pulsão é que existe um Real-Ich original, anterior ao Lust-
Ich, sendo este último um eu intermediário para o eu-rea-
lidade final. É a seguinte a passagem onde Freud afirma
esse Real-Ich original: “Assim, a partir do eu-realidade ini-
cial, que distinguiu o dentro e o fora segundo um bom
índice objetivo, surge um eu-prazer purificado que coloca
o caráter de prazer acima de qualquer outro.”50 Portanto,
antes do Lust-Ich há um Real-Ich original que, em vez de
prosseguir até a constituição de um eu-realidade final
adulto, é substituído por um eu-prazer por exigência do
princípio de prazer.

O surgimento do Real-Ich é correlativo à distinção entre
o interno e o externo, entre o eu e o não-eu, e resulta das
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primeiras experiências da criança pelas quais ela se dá
conta de que pode neutralizar os estímulos externos por
meio da ação muscular, mas de que é indefesa quanto ao
que diz respeito aos estímulos pulsionais. Essa vulnerabi-
lidade frente ao pulsional não significa porém ausência
completa de qualquer possibilidade de uma organização
defensiva. Entre a estimulação pulsional bruta e a descar-
ga, uma trama começa a se formar no sentido de uma
ligação desse quantum de energia pulsional livre. Essas
primeiras ligações vão definir “caminhos preferenciais” (as
Bahnungen) para as excitações decorrentes desses estímu-
los. Assim, na trama indiferenciada dos neurônios (para
empregarmos a terminologia do Projeto de 1895) ou na
superfície do Isso (na linguagem de O eu e o isso), surge
um primeiro esboço de organização. Essa organização,
Freud denomina Ich (eu). Não é ainda um eu unificado,
tampouco trata-se de um eu unificador; o termo “eu” de-
signa aqui as primeiras sínteses, as primeiras ligações efe-
tuadas sobre excitações dispersas. Esse é o eu que Freud,
em Pulsões e destinos de pulsão, vai chamar de Real-Ich, e que
Lacan vai considerar como “o real derradeiro da organiza-
ção psíquica”.51

Esse Real-Ich, presente desde os primeiros momentos
da vida anímica, é capaz de satisfazer suas pulsões de
forma auto-erótica. Concluiu-se a partir daí que o lactente
deve considerar as coisas que o cercam como indiferen-
tes.52 Na verdade, nada justifica essa conclusão. O fato das
pulsões se satisfazerem numa forma auto-erótica não tem
como implicação necessária um desinteresse pelos estímu-
los provenientes do mundo externo e que passam a cons-
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tituir o campo perceptivo do lactente. Ao contrário, tudo
conduz no sentido de se afirmar a importância e não o
desinteresse das coisas que cercam a criança nesses mo-
mentos iniciais de sua vida. No entanto, Freud é bem claro
ao afirmar que “o mundo exterior nessa época não está
investido com interesse (num sentido geral) e é indiferente
para a satisfação. Portanto, nessa época, o eu-sujeito coin-
cide com o prazeroso, e o mundo exterior com o indiferente
(e eventualmente, enquanto fonte de estímulos, com o des-
prazeroso)”.53

Para que a afirmação de Freud não entre em contradi-
ção com o que foi dito antes, é necessário levarmos em
conta que não estamos falando da mesma coisa quando
tratamos de estímulos pulsionais e quando tratamos de
estímulos provenientes do mundo externo. Quando Freud
se refere ao Real-Ich como auto-erótico, o que está em ques-
tão é a satisfação pulsional, e é ao levarmos em considera-
ção este fato que a passagem do primeiro momento — o
do Real-Ich — para o segundo momento — o do Lust-Ich
— adquire seu significado.

O Lust-Ich é um eu purificado, diz Freud. Essa purifica-
ção decorre do fato de que o que é bom foi introjetado e o
que é mau foi projetado sobre o mundo externo. Portanto,
o campo do Lust-Ich é o campo do que é bom, do amável,
enquanto que o mundo externo é definido pelo resto, pelo
resíduo do prazer, pelo estranho. Não são as funções pul-
sionais que vão estar presentes regendo essa relação do
sujeito com o que vem do mundo exterior. Tentarei escla-
recer um pouco mais este ponto.

Enquanto as duas outras polaridades dizem respeito
às pulsões parciais sexuais e descrevem os destinos ou
vicissitudes dessas pulsões parciais, no par de opostos
amor-ódio o que está em questão é o amor. A pergunta que
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teríamos que nos fazer é se o amor e a sexualidade se
confundem em Freud. Se a resposta fosse afirmativa, po-
deríamos dar a esta polaridade o mesmo tratamento que
foi dado às duas outras. Mas não é esta a resposta de Freud.
Amor e sexualidade devem ser tratados como temas para-
lelos, senão distintos, o que é particularmente notável nes-
te artigo Pulsões e destinos de pulsão. A identificação ou
mesmo a confusão entre os dois processos pode ter como
conseqüência ocultar ou diluir a especificidade do que é
sexual.

É somente ao abordar a questão do amor que Freud faz
intervir essa outra estrutura, ausente na descrição das ou-
tras duas polaridades, na qual destaca os três níveis — o
real, o econômico e o biológico. A compreensão do que seja
o amar não nos remete às pulsões sexuais parciais, mas a
algo que melhor diria respeito a um eu total (gesamtes Ich).
O Ich não é o lugar das funções pulsionais, mas, ao con-
trário, é o lugar do não pulsional. Ao se falar do pulsional
referido ao eu, caberia apenas aquilo que Freud designa
como Ichtriebe, pulsões do eu, em relação às quais pode-
ríamos argüir se são de fato pulsões e se são do eu. De
qualquer maneira, mesmo em se admitindo as chamadas
pulsões do eu ou pulsões de autoconservação, “tudo o que
é assim definido no nível do Ich só toma valor sexual, só
passa da Erhaltungstrieb, da conservação, ao Sexualtrieb, em
função da apropriação de cada um desses campos, sua
apreensão, por uma das pulsões sexuais”.54

O Real-Ich corresponde, portanto, a esse primeiro nível,
que Freud chama de real, e que é marcado pela distinção
entre o que interessa e o que é indiferente. Vimos que isso
não significa que tudo o que é proveniente do mundo
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externo deva ser considerado como desinteressante; muito
pelo contrário, é porque há objetos bons para esse primeiro
eu que, num segundo momento, o do Lust-Ich, poderão
surgir objetos que serão vividos como prazerosos ou des-
prazerosos.

No momento inicial correspondente ao do Real-Ich, o
que é vivido como bom é identificado com o eu, e o mundo
externo é identificado com o indiferente; isto porque a
pulsão se satisfaz auto-eroticamente, prescindindo do ob-
jeto externo. A polaridade que se instaura é entre o amar
e o indiferente. O mundo externo continua porém a ser
fonte de estímulos, e na medida em que estes estímulos
não sejam absorvidos e identificados com o eu, passam a
ser fonte de desprazer e conseqüentemente objeto de ódio.
Se o par de opostos amor-indiferença expressa a polarida-
de eu-mundo exterior, o novo par de opostos amor-ódio
corresponderá à polaridade prazer-desprazer.

Esse Real-Ich original transforma-se num Lust-Ich, assi-
nalando a passagem do primeiro nível, o do real, para o
nível econômico. O Lust-Ich, diz Freud, é um eu purificado.
É um eu que já distinguiu o interno do externo, e que agora
coloca o caráter de prazer acima de qualquer outro. No
terceiro nível, o biológico — trata-se da oposição amar-ser
amado —, Freud faz intervir as pulsões parciais, e como
nas demais polaridades descritas, ela pode ser pensada
também em termos de transformação de objetivo: é o par
de opostos atividade-passividade.

A sublimação.

Sabemos por Ernest Jones que a sublimação era tema/tí-
tulo de um dos doze artigos que comporiam o conjunto
dos textos ao qual Freud pretendia dar o nome de Prelimi-
nares a uma metapsicologia. Lamentavelmente, o artigo sobre

241-94-3

Pulsão / 131



a sublimação, se é que chegou a ser escrito, faz parte dos
artigos perdidos (ou destruídos pelo próprio Freud). O fato
não seria grave, se Freud não tivesse sido tão econômico
na análise e no detalhamento do conceito, em que pese a
freqüência com que o termo aparece em sua obra. Mesmo
nos textos que dariam margem a uma exploração ampla
do tema, como no caso de Uma recordação de infância de
Leonardo da Vinci, de 1910, o tratamento metapsicológico é
precário. Uma análise metapsicológica da sublimação che-
ga a ser anunciada por Freud quando, em O mal-estar na
cultura, declara que “certamente, algum dia poderemos
caracterizar metapsicologicamente” as satisfações subli-
madas.55 Essa declaração feita em 1930, jogando para o
futuro a solução do problema, é por si mesma uma confis-
são da dificuldade de Freud. Quando três anos mais tarde
voltou ao tema, o máximo que fez foi repetir o que já havia
afirmado anos antes: “Distinguimos com o nome de subli-
mação certa classe de modificação do alvo e mudança da
via do objeto na qual intervém nossa valoração social.”56

Não é apenas a uma abordagem metapsicológica que
a sublimação mostra-se resistente, também do ponto de
vista clínico sua caracterização é difícil. Freqüentemente
ela é notada mais pela sua ausência do que pela sua pre-
sença, escapando a uma descrição clínica. Laplanche cha-
ma atenção para o fato de que mesmo num texto onde ela
está presente talvez da forma mais extensa, como o Leonar-
do da Vinci, fica patente a dificuldade de Freud em nos
explicar exatamente em que ela consiste.57

De que se trata na sublimação? Numa das passagens
mais claras sobre o assunto, em Para introduzir o narcisismo,
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Freud nos fornece uma definição que permanece sendo a
referência privilegiada: “A sublimação é um processo que
diz respeito à libido de objeto e consiste em que a pulsão
se volta para outra meta, distante da satisfação sexual; o
acento recai então no desvio em relação ao sexual.”

O que caracteriza a sublimação é, portanto, um desvio
da pulsão do seu objetivo sexual em direção a outros ob-
jetivos que não apresentam nenhuma relação aparente com
o sexual. No entanto, é importante frisar que nem por isso
a sublimação deixa de ser uma forma de satisfação da
pulsão. É como se a pulsão sexual encontrasse satisfação
num modo não sexual. O problema está no critério segun-
do o qual vamos conceber esse “modo não sexual”. Tente-
mos, antes de mais nada, esclarecer os pontos principais
referentes à sublimação.

Em primeiro lugar, recordemos que a sublimação é
apontada por Freud como um dos destinos da pulsão.
Portanto, é em relação ao Trieb que a sublimação deve ser
pensada, mais especificamente em relação aos modos pos-
síveis de satisfação da pulsão. Ao contrário do que pode
parecer pela definição acima, a sublimação não é uma
exclusão da satisfação, mas uma das modalidades possí-
veis de satisfação. Trata-se, segundo Freud, da pulsão de
“alvo inibido”, isto é, de processos nos quais há um avanço
no sentido da satisfação mas ao mesmo tempo uma inibi-
ção ou um desvio desse alvo. Tal inibição ou tal desvio não
impedem, contudo, que haja uma satisfação parcial, o que
é possível graças à plasticidade das pulsões.

As pulsões sexuais são extraordinariamente plásticas,
podendo substituir-se umas às outras de modo a canalizar
para si uma a intensidade da outra, como se formassem
uma rede de vasos comunicantes.58 Isto quer dizer que,
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quando uma delas tem a sua satisfação impedida por exi-
gências externas, a satisfação de uma outra pode se ofere-
cer como compensação. Mas se a satisfação diz respeito ao
Ziel, ao alvo da pulsão, não é contudo desvinculada do
objeto. A sublimação descreve algo que ocorre com a pul-
são, mas é um processo que corresponde à libido de objeto,
e o que se exige é que o objeto seja socialmente valorizado.
Um objeto sexual é permutado por outro, mais acessível e
mais valorizado pelo social.

O pressuposto da maior aceitação das aspirações su-
blimadas (e portanto do objeto sublimado) decorre do fato
destas últimas, em comparação com as sexuais, serem me-
nos egoístas e favorecerem as metas sociais. A descrição
que Freud nos oferece da atividade artística é exemplar.
Tal como qualquer outro menos favorecido, o artista trans-
fere seu interesse, e também sua libido, para a fantasia,
obtendo assim um alívio e um consolo provisórios. O que
caracteriza o verdadeiro artista, porém, é sua capacidade
de elaborar suas fantasias de modo a perderem o que
possuem de excessivamente pessoal e chocante para as
demais pessoas, além de dar forma a um material que
passa a representar sua fantasia e desta maneira suspender
o recalcamento e obter um prazer que lhe seria negado não
fosse sua capacidade artística. Da mesma forma que con-
segue isto para si próprio, possibilita aos outros extraírem
prazer e alívio de suas próprias fontes inconscientes,
obtendo assim gratidão e admiração.59

No entanto, essa plasticidade não é ilimitada, o que
significa dizer que a sublimação tem limites. Numa passa-
gem de O mal-estar na cultura,60 Freud assinala que satisfa-
ções como as obtidas pelo artista em sua atividade criado-
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ra, ou do intelectual na busca de solução de problemas e
no conhecimento da verdade, são consideradas “mais finas
e superiores”, mas são de menor intensidade se compara-
das às atividades que podem saciar moções pulsionais
mais grosseiras, e a diferença fundamental está no fato das
primeiras poderem “não comover nossa corporeidade”.
Nisto reside o limite da sublimação. Se toda satisfação
fosse obtida por sublimação, talvez faltasse a intensidade
necessária para comover nossa corporeidade.

Como entender essa exigência de comover a corporei-
dade? Podemos estabelecer uma hierarquia de atividades,
desde as mais diretamente ligadas às chamadas necessida-
des corporais, até as mais distantes, como a atividade in-
telectual pura ou as estritamente consideradas “sublimes”
como a que une o crente a Deus. Na extremidade “mais
baixa” dessa série, teríamos o ato sexual, enquanto que na
extremidade oposta, a “mais alta” e portanto a mais subli-
me, teríamos por exemplo a oração da freira celebrando
sua união com Cristo. Mas seria assim tão simples? Basta-
ria estabelecermos uma série indo do mais carnal ao mais
espiritual e localizarmos a sublimação na extremidade es-
piritual?

Sabemos que o termo “sublimação” — o mesmo acon-
tece com o Sublimierung alemão — significa “erguer à
maior altura”, “elevar à maior perfeição” ou ainda “fazer
passar um corpo diretamente do estado sólido ao gaso-
so”.61 Nos três sentidos está presente a idéia de descorpo-
rificação, de desrealização. Sendo assim, “o mais baixo”,
“o mais grosseiro” e o “mais corporal” seriam critérios
indiscutíveis para o que poderia em maior ou menor grau
“comover a corporeidade”. No entanto, num intrigante
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parágrafo sobre a sublimação, no Seminário 11, Lacan diz
o seguinte:

A sublimação não é menos a satisfação da pulsão, e isto
sem recalcamento. Em outros termos — por enquanto, eu
não estou trepando, eu lhes falo, muito bem!, eu posso ter
a mesma satisfação que teria se eu estivesse trepando. É
isso que quer dizer. É isso que coloca, aliás, a questão de
saber se efetivamente eu trepo.62

Em que momento, então, estamos mais próximos de
“comover nossa corporeidade”? Quando falamos ou quan-
do trepamos? Creio que a maioria esmagadora das pessoas
não hesitaria na resposta, mas o que Lacan pretende é
precisamente colocar em questão o que parece ser o óbvio.
Mais precisamente, o que ele pretende mostrar é que “o
uso da função da pulsão não tem para nós outro valor
senão o de pôr em questão o que é da satisfação”.63 Isto
quer dizer que nenhum objeto considerado como objeto
específico de uma necessidade é capaz de satisfazer a pul-
são, e esta é a razão pela qual, em Pulsões e destinos de pulsão,
Freud afirma que o objeto da pulsão é o que há de mais
variável nela e que não mantém com ela nenhum vínculo
original. Ou seja, que é inteiramente indiferente à natureza
deste objeto, que, seja ele qual for, a pulsão jamais será
satisfeita plenamente. Se entre a pulsão e sua satisfação
interpõe-se necessariamente a fantasia, como estabelecer o
critério segundo o qual a exigência de comover corporei-
dade será atendida?

Antes de mais nada, é importante assinalar que, apesar
da sublimação consistir basicamente em substituir um alvo
sexual por outro não sexual — o que implica também uma
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substituição de objeto —, ela se faz graças à pulsão sexual
e à energia sexual. Seja qual for a atividade sublimada, sua
origem é sempre sexual. O que de fato ocorre é um desvio
da energia sexual (libido) para uma finalidade não sexual,
isto é, o sexual serve-se do não-sexual para a obtenção da
satisfação. O fundamental é que, em todo o processo, a
pulsão mantém a qualidade de sexual, ou, se preferirmos,
a energia do processo de sublimação permanece a libido.

Sendo assim, a afirmação de Freud de que na sublima-
ção há que se manter um mínimo de atendimento às exi-
gências corporais significa que a sublimação está a serviço
do sexual ao invés de se dar às expensas do sexual. Claro
está que se trata de um deslocamento de alvo e de objeto,
que o sexual não é satisfeito diretamente em suas exigên-
cias primárias, que a corporeidade vai ser comovida por
caminhos e por objetos que são identificados imediata-
mente como caminhos e objetos sexuais, mas em última
instância é o sexual que é o móvel do processo. Comover
a corporeidade corresponde portanto a comover sexual-
mente a corporeidade, atender, e isto é que é surpreenden-
te em Freud, diretamente e não indiretamente, como ocorre
no retorno do recalcado ou na formação de sintomas, à
exigência de satisfação.

Quem quer que tenha lido Teresa D’Avila não hesitará
em afirmar a natureza profundamente libidinal de sua
união dita espiritual, sublime, com Cristo. Teresa D’Avila
poderia dizer, parodiando Lacan, “muito bem, no momen-
to não estou trepando, estou rezando, mas mesmo que eu
não trepe nunca, minha atividade não deixa de ser sexual”.

O fato de Teresa D’Avila ser apontada como a patrona
da histeria64 não elimina a natureza sublimada de sua prá-
tica religiosa. Na verdade uma das primeiras formas sob
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as quais ele concebeu a sublimação foi como defesa histé-
rica. No Rascunho L, anexo à carta de 2 de maio de 1897
de sua correspondência com Fliess, ao falar das fantasias
histéricas, afirma que tais fantasias são fachadas psíquicas
cuja finalidade é impedir o acesso a recordações penosas:
“As fantasias servem, simultaneamente, à tendência a
aperfeiçoar as lembranças e à tendência a sublimá-las.”65

Graças à sublimação, uma culpa inconsciente e intolerável,
por exemplo, é transformada numa fantasia moralmente
tolerável. A sublimação é concebida aqui como uma defesa
contra uma lembrança dolorosa.

Pouco tempo depois, na análise do caso Dora,66 volta
a destacar a função defensiva da sublimação na transferên-
cia. Trata-se da exigência amorosa feita pela paciente ao
psicanalista, a qual pode assumir um caráter passional.67

Freud a concebe como reedições de fantasias sexuais que
são despertadas na análise e voltadas para a pessoa do
analista. No entanto, certas pacientes conseguem moderar
o conteúdo dessas fantasias através da sublimação, de
modo a tornar a relação analítica viável.

Conceber a sublimação como um processo defensivo
está perfeitamente de acordo com a idéia desenvolvida em
Pulsões e destinos de pulsão, quando a aponta como um dos
destinos da pulsão, destinos estes que entende como mo-
dalidades da defesa contra as pulsões. Se por um lado os
destinos da pulsão são modalidades de defesa, por outro
lado são formas de satisfação.

Do ponto de vista energético, a satisfação somente é
obtida pela descarga plena da excitação. Como já vimos
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que essa descarga completa é impossível, posto que ne-
nhum objeto responde especificamente pela exigência pul-
sional, resulta que pode ocorrer apenas uma satisfação
parcial, o que significa dizer que mantém-se uma perma-
nente insatisfação. A insatisfação é portanto o estado per-
manente do ser humano. A pergunta a se fazer é se essa
insatisfação é maior na sublimação do que nas ativida-
des sexuais strictu senso.

A suposição de que a atividade sexual é natural e que
por esta razão daria lugar à satisfação da pulsão é, como
já vimos, ilusória. A pulsão não é natural, como tampouco
o é qualquer ato humano. A mais explícita atividade se-
xual, assim como a mais sublimada atividade de um indi-
víduo, estão eqüidistantes do natural. Isto não quer dizer
que o nível de insatisfação seja o mesmo em ambos os
casos; supõe-se que a atividade sexual propriamente dita
possibilite uma maior liberação da tensão (sexual) do que
uma atividade não sexual. No entanto, pode ocorrer que
a atividade sexual, precisamente por ser claramente se-
xual, deixe mais fortemente patente que a satisfação é
impossível, fazendo com que se multipliquem as experiên-
cias sexuais numa busca infindável de um gozo que jamais
será obtido. Um Casanova, com suas freqüentes aventuras
sexuais, está menos insatisfeito do que o artista em sua
atividade criadora, o intelectual em sua produção científi-
ca ou o religioso em sua busca de Deus? Não seriam todas
estas buscas igualmente infrutíferas, se admitimos que to-
das elas são movidas pela pulsão, cujo alvo é precisamente
manter-se como konstante Kraft?

Mas se assim for, por que a sublimação? O que serve
de suporte ao processo de sublimação? Em primeiro lugar,
Freud não é de opinião que tudo possa ser sublimado. A
declarada plasticidade das pulsões, o fato de uma satisfa-
ção recusada pela realidade poder ser substituída por uma
outra, não significa que toda sublimação seja possível. A
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sublimação diz respeito ao indivíduo, e há nele, enquanto
indivíduo, limites à sublimação. Sabemos que a economia
dos prazeres é sustentada pela ilusão, pelo engodo, mas
sabemos também que a ilusão e o engodo só podem ser
mantidos se uma dose mínima de satisfação for obtida,
caso contrário a ilusão e o engodo não iludem nem enga-
nam mais. Tem que haver, pois, “uma certa dose, uma certa
taxa de satisfação direta, sem o que resultam danos e per-
turbações graves”.68 Não estou me referindo aqui às cha-
madas necessidades básicas, tais como a necessidade de
alimento, mas ao sexual, posto que é das pulsões sexuais
que Freud está falando quando distingue a sublimação
como um dos destinos da pulsão.

Portanto, o que sustenta a sublimação não é sua capa-
cidade de se sobrepor a toda e qualquer outra atividade,
mas o fato dela ser socialmente valorizada. Seria a subli-
mação o território onde o individual e o coletivo se har-
monizariam, ponto de dissolução do conflito entre o pul-
sional e o cultural, já que ambas as exigências seriam aten-
didas? A resposta não é simples. A tese freudiana é de que
a maioria das pessoas consegue orientar porções conside-
ráveis de suas forças pulsionais sexuais para atividades
valorizadas socialmente. Mesmo o trabalho profissional,
nem sempre considerado como atividade prazerosa, sobre-
tudo quando não resulta de uma escolha livre, é visto por
Freud como um possível meio de se operar um desloca-
mento de componentes libidinais, narcísicos, eróticos e
mesmo agressivos para algo que visa ao bem comum e não
ao exclusivo prazer individual.69

No caso do artista ou do intelectual criativo, o que se
verifica é a presença de uma força pulsional hiperintensa
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e unidirecionada. É o caso de Leonardo da Vinci, conside-
rado como paradigma de uma hiperpotente pulsão sexual
sublimada.70 Freud supõe que essa pulsão de saber tenha
sua origem na primeira infância e que no decorrer do
desenvolvimento infantil tenha se utilizado de parte da
energia sexual como reforço. Esse impulso investigador
teria sua origem naquilo que Freud denomina pulsão de
saber e que se caracteriza pelo apetite insaciável com que
a criança pergunta, sem parar, sobre tudo. Esse infatigável
prazer de perguntar, na sua variedade, escamoteia de fato
uma única pergunta: “De onde vêm os bebês?”

Se esse período de investigação infantil sofre ao seu
término uma forte repressão sexual, abrem-se três destinos
possíveis, decorrentes de seu primitivo enlace com inte-
resses sexuais:71 1) A investigação pode ser inibida e a ati-
vidade intelectual permanecer limitada, por um período
que pode se estender a toda a vida do indivíduo. É o que
Freud chama de inibição neurótica. 2) O desenvolvimento
intelectual é forte o bastante para resistir à repressão sexual
e transforma-se numa compulsão neurótica, substituta da
atividade sexual, que não conduz a nenhum resultado
satisfatório porque mantém a característica interminável
das investigações infantis. 3) O terceiro tipo, considerado
por Freud como “mais raro e perfeito”, e que escapa tanto
ao recalcamento como à compulsão neurótica, é a sublima-
ção. “Sem dúvida aqui também intervém o recalque do
sexual, mas não consegue relegar para o inconsciente uma
pulsão parcial de prazer sexual; ao contrário, a libido sub-
trai-se ao recalque, sublimando-se desde o começo em desejo
de saber e vem reforçar a pulsão de investigação já vigo-
rosa por si mesma.”72 O “desde o começo” não foi intro-
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duzido aí sem motivo. Como destino da pulsão, a subli-
mação está presente “desde o começo”, paralelamente ao
recalque e não em decorrência dele. O “desde o começo”
pode ter um sentido cronológico, isto é, pode significar
que a sublimação está presente desde o surgimento das
pulsões sexuais parciais como um dos seus destinos pos-
síveis, ou pode ter um sentido não cronológico, significan-
do que a sublimação pode estar presente em todos os
começos, em todo surgimento do novo, independente-
mente de estar referida a um momento da infância do
indivíduo, o que estaria de acordo com a idéia exposta
anteriormente de que “sexualidade infantil” não designa
a sexualidade da criança, mas a forma da sexualidade
humana — pulsão parcial — tanto na criança como no
adulto.

Mas se pela sublimação a pulsão sexual escapa ao re-
calque, o mesmo não acontece com o objeto sexual. Embora
a sublimação seja apontada como um dos destinos da pul-
são, ela não pode se dar sem uma mudança de objeto. De
fato, é a substituição de um objeto sexual por outro não
sexual que vai caracterizar a forma sublimada da pulsão.
E quando falamos na plasticidade das pulsões, é em parte
a essa capacidade de substituição de objetos que estamos
nos referindo, e a condição para que um objeto funcione
como substituto de um objeto sexual é que ele seja social-
mente valorizado. Mas isto não é suficiente, é necessário
também que o objeto esteja ligado às elaborações imaginá-
rias do sujeito. E este é o aspecto da sublimação introdu-
zido por Freud a partir de Para introduzir o narcisismo com
a distinção entre libido do eu e libido de objeto, distinção
relacionada à diferença entre eu ideal e ideal do eu.

Vimos que o fato da sublimação se caracterizar pelo
fato da pulsão sofrer um desvio com relação ao sexual não
implica uma dessexualização da pulsão mas uma desse-
xualização do objeto. O fato da pulsão ser sublimada não
exclui sua origem sexual. O que muda é o objeto e não a
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pulsão propriamente dita. E a dessexualização do objeto
da pulsão faz-se pelo deslocamento do investimento libi-
dinal, que originalmente incidiria sobre um objeto sexual,
para um outro objeto não sexual. Isto faz com que a satis-
fação assim obtida seja uma satisfação não sexual para
uma pulsão que, na origem, é sexual. Mas como uma sa-
tisfação não sexual pode satisfazer a pulsão se sua energia
permanece sendo sexual? Ou: como o não-sexual pode
satisfazer o sexual?

A resposta de Freud é dada através do conceito de
narcisismo. A sublimação será bem-sucedida apenas se
houver a intervenção do eu narcísico, isto é, se obtiver
sucesso em retirar a libido do objeto sexual e fazê-la retor-
nar sobre si mesmo. Este é o primeiro momento do pro-
cesso de sublimação. O segundo momento consiste em
dirigir essa libido retirada do objeto sexual para um outro
não sexual. É o que acontece, por exemplo, na atividade
artística onde, através da satisfação narcísica obtida pelo
artista, há um favorecimento da atividade criadora dando
lugar a uma satisfação sublimada.73

Entre a satisfação erótica infantil e a satisfação subli-
mada há, portanto, a mediação necessária do narcisismo.
O eu narcísico constitui-se como objeto intermediário atra-
vés do qual dá-se o deslocamento do objeto sexual para o
objeto não sexual. Para que esse deslocamento se faça, é
necessário, contudo, que o novo objeto seja valorizado
socialmente. Não é necessário que ele seja socialmente útil,
que ele cumpra uma finalidade prática, mas sim que ele
corresponda a ideais simbólicos e a valores sociais vigentes
numa determinada sociedade. Esse processo passa pelo
ideal do eu.
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Não se trata de eliminar a distinção entre sublimação
e idealização. Vimos que, enquanto a sublimação é um
processo que diz respeito à pulsão, a idealização diz res-
peito ao objeto. No entanto, como o próprio Freud assinala,
a formação de um ideal do eu freqüentemente se confunde
com a sublimação. No entanto, o fato de alguém substituir
seu narcisismo pela dedicação a um ideal do eu valorizado
socialmente não quer dizer que tenha alcançado a subli-
mação das pulsões sexuais.74 Pode acontecer da idealiza-
ção dar lugar à sublimação, mas não é necessário que isto
ocorra. O ideal do eu é o incitador ou desencadeador da
sublimação, mas não seu executor.

No capítulo sobre o narcisismo, vimos que o ideal do
eu é algo externo ao sujeito, e salientamos esse “externo”
no sentido de apontar que ele implica uma mudança do pla-
no do imaginário (que caracteriza o eu ideal) para o plano
do simbólico (que caracteriza o ideal do eu). O caráter
externo do ideal do eu fica evidente quando Freud afirma
que o desenvolvimento do eu implica um distanciamento
em relação ao narcisismo primário e que este distancia-
mento ocorre pelo deslocamento da libido “para um ideal
do eu imposto desde fora”.75 Esse “fora” é um fora do
imaginário, lugar das exigências da lei ou lugar do simbó-
lico, é o lugar da palavra enquanto estruturadora e valo-
radora do imaginário. Visto desta forma, o ideal do eu é o
guia externo do imaginário do sujeito.

É esse guia externo que vai funcionar como desenca-
deador do processo de sublimação, através dos ideais sim-
bólicos que fornece para o sujeito. No entanto, uma vez
iniciado o processo, o impulso sublimado desliga-se do
ideal e retorna em direção ao próprio eu dando lugar a um
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gozo narcísico. J.-D. Nasio76 fornece um bom exemplo des-
se primeiro momento. Trata-se do caso do pequeno Hans:
“Foi justamente a música, ideal perseguido pelo pai, que
assumiu a figura do ideal do eu, incitando o menino a
gozar com o prazer auditivo dos sons e das melodias e,
desse modo, compensar o sofrimento neurótico de sua
fobia. Uma vez sentido o primeiro gozo auditivo, o ímpeto
pulsional da sublimação se transformaria em amor puro
pelos sons, fusão íntima, fisicamente sensual, com a mate-
rialidade do espaço sonoro; a partir desse momento, qual-
quer referência ideal, qualquer norma ou valor abstrato se
contraiu e se fundamentou no seio desse contato sempre
sensual e apaixonado que o artista mantém com os mate-
riais de sua criação.” Assim, o ideal do eu não apenas
funciona como desencadeador do processo, como também
indica a direção do processo, o desvio do curso pulsional
original da meta sexual para uma não sexual. É nessa
medida que a sublimação se faz “sem recalcamento”. Não
quer dizer que ela seja livre de todo e qualquer cerceamen-
to; ela está relativamente livre do recalcamento, mas não
livre da censura que impõe o desvio com relação ao sexual.
É como se não houvesse recalcamento da pulsão mas sur-
gisse em seu lugar um recalcamento do objeto sexual para
dar lugar ao objeto sublimado.

Sublimar: elevar o objeto à dignidade da Coisa.

Lacan, no seminário que recebeu o título A ética da psica-
nálise, desenvolve uma concepção da sublimação que, ape-
sar de manter os pressupostos básicos de Freud, não deixa
de apresentar características novas, sobretudo pela articu-
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lação que estabelece entre sublimação e das Ding, a coisa
freudiana. Toda a questão da sublimação pode ser resumi-
da numa fórmula geral que é a seguinte: A sublimação eleva
um objeto à dignidade da Coisa.77 A fórmula permanecerá
enigmática se não esclarecermos primeiro o que é das Ding.

Das Ding não é uma invenção lacaniana. Quando mui-
to, podemos dizer que Lacan reinventa Freud. Na verdade,
o que Lacan faz é retomar algumas das afirmações mais
iniciais de Freud, constantes do Projeto de 1895. É nesse
texto, anterior à formulação do conceito de inconsciente e
à concepção do aparato psíquico da Traumdeutung, que
vamos encontrar as referências de Freud a das Ding.

Em três momentos do Projeto, Freud faz uma clara
referência a uma divisão dos complexos perceptivos num
componente não assimilável (Ding) e num componente
conhecido do eu através de sua própria experiência.78 Se
remontarmos a um texto ainda mais antigo, sua monogra-
fia sobre a afasia, datado de 1891, vamos novamente en-
contrar uma referência preciosa à ilusão das repre-
sentações-objeto (Sachevorstellungen) serem uma “coisa”
(Ding).

Nesses textos iniciais, fica clara a idéia de que no nível
das Vorstellungen algo permanece de não assimilável, de
excluído da organização psíquica, ou, melhor ainda, de um
“interior excluído”, em torno do qual a organização psí-
quica se faz. E Lacan pergunta sobre esse “interior” no
momento em que o aparato psíquico está ainda se forman-
do: “Interior de quê?”. Não se trata do interior do aparato
psíquico, posto que não há ainda, nesse momento, algo
que possa ser considerado como um aparato. As Vorstel-
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lungen não formam ainda uma organização no sentido de
algo constituído de partes formando um todo. O que ele
aponta como esse “interior” é o Real-Ich, “o real derradeiro
da organização psíquica”.79 Das Ding é o que é excluído
desse real psíquico, e não parte integrante dele.

O Real-Ich é um estado originário do psiquismo no qual
ainda não há distinção entre o eu e o mundo exterior, e
tampouco oposição prazer-desprazer, pois o eu satisfaz as
pulsões em si mesmo (auto-eroticamente). Nesse estado, o
mundo exterior não é nem prazeroso nem desprazeroso,
ele é indiferente, isto é, não existe como algo diferenciado
para o sujeito. O Real-Ich aprende a distinguir um “inte-
rior” de um “exterior” através da ação muscular: há estí-
mulos dos quais ele consegue fugir e estímulos em relação
aos quais a fuga é inútil. Estes últimos são a marca do
mundo interior, em oposição aos primeiros que passam a
ser indicadores da realidade externa. A partir de então, o
Real-Ich inicial transforma-se em Lust-Ich (eu-prazer), que
coloca o prazer acima de tudo. Antes do Real-Ich distinguir
o interno do externo, e do concomitante surgimento do
Lust-Ich, não há propriamente organização psíquica. Daí
Lacan dizer que é a partir do Lust-Ich que se manifestam
os primeiros esboços de organização psíquica, isto é, “des-
se organismo psi, que à continuação vai-nos mostrar ser
dominado pela função das Vorstellungsrepräsentanzen”.80

Das Ding não habita, portanto, o interior ou o centro
do Real-Ich, não ocupa o lugar central no mundo da repre-
sentação inconsciente. O que temos nesse lugar é um bu-
raco, um vazio, que é o índice de que “na realidade ele [das
Ding] deve ser estabelecido como exterior”.81
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Mas não é apenas em Freud que Lacan procura matéria
para sua concepção de das Ding; além de Freud ele busca
inspiração em Kant e em Heidegger. Isto não quer dizer
que ele pura e simplesmente transponha as concepções
kantiana e heideggeriana de das Ding para a psicanálise.
Essa transposição seria impossível, além de ambas não
coincidirem ou mesmo concordarem entre si.

Sabemos que Kant empreende uma crítica à metafísica
clássica, e que uma das primeiras reformulações resultan-
tes dessa crítica é a da noção de fenômeno. O fenômeno
deixa de ser concebido como aparência ilusória e passa a
ser considerado como dado da natureza, como o objeto
empírico tal como é percebido por nós. Não há uma natu-
reza misteriosa, oculta por detrás dele. Fenômeno e dado
da natureza são sinônimos. É ele o objeto do conhecimento
para Kant. Isto não significa que o conhecimento seja o
mero efeito da impressão desses dados sobre uma cons-
ciência passiva. Segundo Kant a consciência opera com
suas formas a priori — o espaço e o tempo, e as categorias
— sobre o diverso sensível. O conhecimento é o processo
através do qual a multiplicidade sensível é estruturada
pelas formas a priori do entendimento (as categorias) e as
formas a priori da sensibilidade (o espaço e o tempo). O
que resulta desse processo é o fenômeno. O mundo, en-
quanto mundo organizado, é o mundo da nossa experiên-
cia, e esta organização resulta das formas (espaço, tempo,
categorias) que impomos aos dados sensíveis. Para além
dessa natureza organizada, isto é, do fenômeno, o que há
é a coisa-em-si (Ding-an-sich), alheia tanto ao espaço e ao
tempo como às categorias do entendimento. Aquilo que
está para além dessas determinações da sensibilidade e do
entendimento permanecerá indeterminado. É a coisa-em-si.

No entanto, Kant faz uma distinção que nem sempre
fica clara nas exposições que temos sobre sua filosofia: é a
distinção entre objeto-em-si e coisa-em-si. Por objeto-em-si
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devemos entender o próprio fenômeno, isto é, o objeto tal
como se dá à nossa experiência (por exemplo, a mesa sobre
a qual eu escrevo), enquanto que a coisa-em-si é o que se
encontra para além do fenômeno e, portanto, para além de
qualquer experiência possível. O fenômeno, ou objeto-em-
si, é considerado por ele como real, mesmo levando-se em
conta suas determinações subjetivas.82

Dizer, no entanto, que a coisa-em-si encontra-se para
além de qualquer experiência possível não significa que a
coisa-em-si possa ser identificada ao misterioso e ao ine-
fável. A coisa-em-si não pode ser conhecida mas pode ser
pensada. Trata-se de um conceito-limite que se aplica a
objetos considerados não como objetos da intuição sensí-
vel, mas como entes do pensamento. Para designá-los,
Kant empregou o termo Noumena, termo empregado por
Platão no Timeu para designar as Idéias. O númeno (nou-
mena) não pode ser objeto do conhecimento porque este
opera necessariamente com as formas da sensibilidade e
do entendimento, e o termo “númeno” designa precisa-
mente algo que não é objeto de nossa intuição sensível.83

Mas aquilo que é apenas pensado, isto é, considerado à
parte das formas da sensibilidade (espaço e tempo), não
pode ter nenhuma determinação positiva. Daí Kant afir-
mar que o númeno tem um significado apenas negativo,
ou se admitimos para ele um significado positivo, este não
estaria dentro das possibilidades do entendimento huma-
no. Assim, podemos fazer um uso apenas negativo do
númeno, e, como tal, único. É isto que faz dele um concei-
to-limite, que Kant aplica à coisa-em-si.

Númeno e coisa-em-si não são portanto sinônimos. O
númeno é um ente de razão, ao passo que a coisa-em-si é
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a realidade absoluta, o verdadeiro ser (embora incognos-
cível). A distinção entre phaenomena e noumena é uma dis-
tinção fundamentalmente lógica, enquanto que o conceito
de coisa-em-si tem uma implicação metafísica.

A outra fonte de inspiração para Lacan é Heidegger,
particularmente um pequeno ensaio cujo título é Das Ding,
publicado em 1954, quatro anos mais tarde traduzido para
o francês e incluído na coletânea Essais et conférences, da
Gallimard. Nele, Heidegger coloca ao leitor a seguinte per-
gunta: O que é uma coisa?

Inicialmente, há que deixar clara a diferença entre coisa
(Ding) e objeto (Gegenstand). “Objeto” é aquilo que se co-
loca diante de nós; aquilo que enquanto correlato da cons-
ciência se distingue do ato pelo qual ele é pensado ou
representado. Neste sentido, o objeto não implica uma
existência em si. “Objeto” deriva do latim objectum onde a
preposição ob significa “diante de”. Um objeto é, portanto,
aquilo que se coloca diante de nós, como correlato de uma
percepção, de uma lembrança, de uma imaginação ou de
um pensamento.

A coisa (Ding), diferentemente do objeto, caracteriza-se
pela sua “posição autônoma”,84 e pode ou não tornar-se
um objeto na medida em que se coloque (ou não) diante
de nós, seja numa percepção ou numa lembrança. O que
faz da coisa uma coisa não é, portanto, o fato dela ser um
objeto representado. A objetividade do objeto não faz dele
uma coisa, e não devemos confundir aqui a objetividade
do objeto com o ser-em-si. Portanto, o que caracteriza uma
coisa é o fato dela manter-se em si mesma como autônoma.
No entanto, embora mantendo-se em si mesma, a coisa é
sempre pensada a partir da objetividade. E nem a objeti-
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vidade do objeto, nem a posição autônoma da coisa, são
capazes de nos conduzir à “coisidade” da coisa.

O que pertence à coisa como tal? Um jarro, diz Heideg-
ger85, é uma coisa. É um continente constituído por um
fundo e uma parede. O jarro é produzido pelo ceramista
com uma matéria-prima que é o barro. Embora o jarro
dependa de uma produção para ser um vaso, não é isto
que faz do jarro um jarro. Uma vez produzido, o jarro
mantém-se por si mesmo. O que faz do jarro um jarro é
sua qualidade de continente. Um jarro que não possa con-
ter um líquido, por não ter fundo ou por não ter boca, não
é um jarro. Mas, quando enchemos um vaso com água,
não são o fundo ou a parede que se enchem. Estes apenas
não deixam passar a água. O que se enche de água é o que
fica entre o fundo e a parede. O que é continente no jarro
é o vazio.

É o vazio — aquilo que no jarro não é nada — que faz
com que o jarro seja um jarro, isto é, um continente. Se-
gundo Heidegger, quando o ceramista fabrica o jarro, ele
dá forma a um vazio. O que faz do jarro uma coisa não
reside na matéria que o constitui, mas no vazio que con-
tém.

Essa idéia da coisa (Ding) como um vazio vai exercer
enorme fascínio sobre Lacan, mas não devemos chegar a
conclusões apressadas quanto ao peso que pode ter na
concepção lacaniana. Enquanto a coisa heideggeriana
mantém uma semelhança com o mundo, a coisa lacaniana,
concebida como objeto absoluto, remete-nos para o lugar
do impossível.

A Coisa freudiana guarda alguma semelhança com a
Coisa-em-si de Kant e com a Coisa de Heidegger, sem se
reduzir a nenhuma das duas.
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 Das Ding é, para Freud, o objeto perdido, embora
nunca o tenhamos tido, e que deve ser reencontrado. Tal
como na coisa heideggeriana, ele é um vazio — um vazio
de determinações — e, tal como na coisa kantiana, ele é o
que se encontra para além da representação, podendo ape-
nas ser pensado. No entanto, Freud supõe um momento
mítico, no começo de tudo, quando teríamos a posse da
Coisa. Daí por diante, seríamos lançados numa busca in-
findável dessa coisa perdida, embora nunca a tenhamos
tido verdadeiramente. Nessa procura da Coisa, forma-se a
trama das representações (Vorstellungen) através dos cami-
nhos da memória.

 Essa busca é governada pelo princípio de prazer, e
como este se exerce sobre as representações, fazendo com
que a energia (Qη) se transfira de representante para repre-
sentante num trilhamento (Bahnung) que nunca se repete
da mesma maneira, ficamos interminavelmente girando
em torno de um centro que nunca é atingido e que Freud
chama de das Ding. A partir do momento em que a pulsão
constitui seu primeiro representante, instaura-se uma pro-
ximidade em relação a das Ding, mas ao mesmo tempo
também uma distância. Essa distância é a mesma para
todos os representantes, não havendo um que esteja mais
próximo de das Ding do que outros. Uma vez constituído
o registro das Vorstellungen, todas são eqüidistantes do
objeto perdido.

Freud faz usos distintos de dois termos que na língua
alemã significam “coisa”: die Sache e das Ding. Assim, en-
quanto ele nos fala de Sachevorstellung (representação-coi-
sa), raramente nos fala de Dingvorstellung. As Sachevor-
stellungen estão ligadas às Wortvorstellungen (repre-
sentações-palavra), e o estão de modo necessário. Isto in-
dica claramente que as coisas (Sachen), por constituírem
um mundo organizado, mundo dotado de ordem humana,
passam primeiro pela palavra, estando submetidas à or-

241-94-3

152 / Introdução à metapsicologia freudiana • 3



dem simbólica que está presente desde o início. Das Ding,
por sua vez, designa a coisa de modo diverso, como que
habitando um outro lugar, para além do universo da lin-
guagem.

O que podemos dizer é que o aparato psíquico, tendo
como referência a experiência de satisfação (Befriedigungs-
erlebnis), produz uma ação específica cujo objetivo é repro-
duzir essa experiência, isto é, reencontrar das Ding, mas o
que ele reencontra é inevitavelmente die Sache.

O que Freud nos diz, de uma maneira que lhe é própria,
é que na relação mãe-filho a mãe (a coisa-mãe) ocupa o
lugar de das Ding. Não que ela seja das Ding, mas que ela
ocupa o lugar de das Ding, na medida em que das Ding é
o centro em torno do qual gravitam as Sachevorstellungen.
Desejar a mãe é, portanto, desejar das Ding. Sabemos, po-
rém, que essa coisa-Ding-mãe não é atingível enquanto tal,
mas apenas enquanto Sache. A mãe-Ding é interditada pela
cultura e é esse interdito que nos constitui como humanos
(e que constitui a própria cultura). Em termos psicanalíti-
cos, podemos dizer que, na medida em que o desejo de
possuir das Ding fosse satisfeito, cessaria toda demanda, e
é precisamente essa demanda que funda o inconsciente
humano. Possuir das Ding, isto é, cometer o incesto, nos
remeteria ao registro do natural, já que é a interdição do
incesto que funda o humano. Assim, a função do princípio
de prazer não é a de tornar possível a satisfação relativa
de das Ding, mas precisamente impedir que isto ocorra. Em
outras palavras, a função do princípio de prazer é manter
irredutível a distância entre das Ding e die Sache.

Das Ding não pertence, portanto, ao espaço da repre-
sentação, não habita aquilo que Freud designou de aparato
psíquico, mas nem por isso deixa de “fazer presença” em-
bora esteja ausente. Algo no nível das Vorstellungen (ou
dos significantes) sinaliza a coisa. Esse algo não é uma
coisa, nem tampouco a própria Coisa disfarçada, travesti-
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da de objeto, mas um vazio que não pode ser preenchido
adequadamente por objeto algum. É o que Lacan denomi-
na “objeto a”. Este não é das Ding, mas o índice ou teste-
munha de das Ding como objeto perdido. Esse índice não
é também um objeto específico, mas, como foi dito acima,
ele é um vazio ou um furo.

Pode parecer estranho que se nomeie um furo de “ob-
jeto” — objeto a —, mas o que pretende Lacan é precisa-
mente assinalar que esse “objeto” está ausente, e, mais
ainda, que ele está ausente para sempre. O objeto a não é
sequer o objeto do desejo, mas sim o “objeto causa do
desejo”.86 O objeto do desejo é a fantasia. A função do
objeto a, causa do desejo, é ser produtor da falta, e sua
relação com a pulsão é a de ser contornado por ela.

É neste ponto que Lacan retoma o conceito de subli-
mação. Se das Ding é o centro em torno do qual gravitam
as Sachevorstellungen, sem que no entanto esse centro seja
jamais atingido, isto se dá porque enquanto centro visado
ele é sempre contornado. Aquilo que aponta para das Ding,
mas que ao mesmo tempo a contorna, é a pulsão. No nível
de das Ding, temos as pulsões, e estas, nos diz Freud, são
desde o início inibidas quanto ao seu alvo. É esse desvio
quanto ao alvo (a satisfação) que Freud aponta como o
mecanismo central do processo de sublimação. A sublima-
ção é uma forma de satisfação da pulsão, satisfação que é
obtida por um desvio de seu alvo inicial, de modo que ela
seja obtida num outro lugar. Isto implicaria, segundo
Freud, uma dessexualização do objeto e, conseqüentemen-
te, do próprio alvo.

A relação que Lacan estabelece entre a sublimação e a
Coisa é aquela que coloca o homem numa função de me-
dium entre o real e o significante. Todas as coisas criadas
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pelo homem e que são do registro da sublimação são de
algum modo representadas por um vazio porque não po-
dem ser representadas por outra coisa, “ou mais exatamen-
te, porque só podem ser representadas por outra coisa”.87

“Elevar o objeto à dignidade da Coisa”, eis a fórmula
lacaniana para a sublimação. Vimos a diferença irredutível
entre o objeto e a coisa, como então fazer com que o objeto
tenha a dignidade da coisa, daquilo que é o impossível de
ser atingido? Na sublimação, diz Lacan, o objeto é insepa-
rável das elaborações imaginárias e culturais. Elevar um
objeto à dignidade da coisa corresponde, na sublimação,
a conferir ao objeto narcísico e imaginário o poder de
engodo com relação a das Ding, fazer com que as formações
imaginárias tenham o poder de se apresentar como ocu-
pando o lugar da Coisa, e isto somente é possível se esses
objetos forem capazes de produzir naquele que os vê (no
caso na obra de arte, por exemplo) o fascínio e o desejo
vividos pelo artista que os criou. Não se trata propriamen-
te de constituir no outro um desejo pelo objeto, isto é, por
aquele objeto artístico específico, mas um estado de desejo
que a rigor não está ligado a nenhum objeto em particular.
Aquilo que é visado na obra de arte não é tanto a obra em
si, o quadro, por exemplo, mas a Coisa que subsiste no
quadro.88 Não é a dignidade do objeto que faz com que ele
seja alçado à dignidade da coisa; o objeto pode ser insig-
nificante, pode ser um objeto do nosso dia-a-dia. Quando
um Andy Warhol pinta uma lata de Coca-Cola amassada,
não é a dignidade da lata de refrigerante que vai fazer com
que ela passe a figurar na coleção do Museum of Modern
Art de Nova Iorque, mas sim o fato dela ser elevada à
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dignidade de Coisa, e se isto por um lado remete ao nar-
cisismo do criador, por outro lado remete à sociedade que
sanciona esse objeto valorizando-o como a coisa. O que o
artista faz é moldar seu objeto à imagem da Coisa, só que
a Coisa não se oferece como imagem, mas como um vazio.

A pulsão de morte.89

A teoria das pulsões sofre uma mudança radical a partir
de 1920, com a introdução do conceito de pulsão de morte.
Apesar de estarmos voltados aqui para os textos que inte-
gram o conjunto dos artigos da metapsicologia — portan-
to, para os textos escritos por volta de 1915 —, não pode-
mos deixar de pelo menos indicar a direção tomada pela
teoria das pulsões e pela própria teoria psicanalítica como
um todo a partir de Além do princípio de prazer, quando
Freud cria o conceito de pulsão de morte.90

Enquanto permanece dentro dos limites da primeira
tópica, Freud desenvolve uma teoria que procura fazer do
determinismo psíquico a justificativa do próprio método
psicanalítico. Se nada há de fortuito, se o campo psicana-
lítico é todo ocupado pela ordem, se o mais ínfimo acon-
tecimento pode ser remetido a séries causais plenamente
determinadas, então a associação livre é justificada, pelo
simples fato de que não é livre. É verdade que desde 1895
Freud faz referência às pulsões como algo externo ao apa-
rato psíquico. No Projeto, as Qs endógenas são atribuídas
aos Triebe, às pulsões provenientes do corpo. Mas a verda-
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deira natureza das pulsões ainda não está, nessa época,
plenamente determinada. Freud está muito mais preocu-
pado com as pulsões já capturadas pelo aparato psíquico
do que com as pulsões elas mesmas e, quando procura
determinar seu estatuto na teoria psicanalítica, hesita em
pensá-las com independência das representações. A pró-
pria distinção entre pulsões sexuais e pulsões de autocon-
servação, juntamente com a idéia de apoio, é ainda uma
incapacidade de pensar as pulsões autonomamente. Com
a introdução do conceito de pulsão de morte, tudo se modi-
fica, e o campo psicanalítico, até então todo ocupado pela
ordem, dá lugar ao caos, ao acaso, transformando por
conseqüência a própria prática psicanalítica.

Vimos como Freud concebe inicialmente as pulsões. O
corpo, sobretudo os órgãos do corpo, é considerado como
fonte das pulsões, sendo que a diversidade da fonte (as
várias partes do corpo) não confere uma diferença quali-
tativa às pulsões. Estas são quantitativamente múltiplas
mas qualitativamente idênticas. “Todas pulsões”, escreve
Freud, “são qualitativamente da mesma índole”, suas di-
ferenças no nível psíquico sendo decorrentes da diversi-
dade das fontes mas não de uma diferença ontológica entre
elas próprias. Apesar de serem todas “da mesma índole”,
Freud distingue inicialmente dois grupos de pulsões pri-
mordiais: as pulsões de autoconservação, ou pulsões do eu, e
as pulsões sexuais. Vimos que, enquanto estas últimas visam
ao prazer do órgão, as primeiras visam à autoconservação
do indivíduo.

Essa distinção entre dois grandes grupos de pulsões
foi estabelecida no artigo A perturbação psicogênica da visão
segundo a psicanálise (1910) e submetida a uma primeira
revisão em 1914, no artigo Para introduzir o narcisismo. Até
a introdução do conceito de narcisismo, Freud defendia o
ponto de vista de que apenas as pulsões sexuais tinham
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por energia a libido; as pulsões de autoconservação ou
pulsões do eu seriam não-libidinais. No entanto, a partir
de 1914, descobre que o eu é também objeto de investi-
mento libidinal, o que tornava frágil a distinção estabele-
cida anteriormente. Além disso, se as pulsões de autocon-
servação visam à conservação do indivíduo, elas correm o
risco de serem identificadas ao instinto, perdendo sua ca-
racterística de pulsão, ameaçando desta forma o dualismo
pulsional tão enfaticamente defendido. Apesar de frágil,
esse primeiro dualismo pulsional é mantido até 1920 quan-
do, em Além do princípio de prazer, Freud propõe o novo
dualismo pulsional: pulsões de vida (que passam a englobar
as pulsões sexuais e as de autoconservação) e pulsão de
morte.

Salvo o dualismo, restava ainda um ponto de sombra.
Se a energia das pulsões de vida é a libido, qual a energia
da pulsão de morte? Até esse momento do desenvolvimen-
to de sua teoria, o máximo que Freud conseguira estabe-
lecer era que nenhuma das pulsões se apresentava em seu
estado puro — pulsões de vida e pulsão de morte apresen-
tam-se sempre misturadas. A diferença era que, enquanto
as manifestações das pulsões de vida são numerosas e
ruidosas, a pulsão de morte é invisível e silenciosa. E sem-
pre que oferecia um exemplo desta última, este era dado
através do sadismo e do masoquismo, agressividade liga-
da à sexualidade, ou então através da noção de compulsão
à repetição. No primeiro caso trata-se muito mais de pul-
sões sexuais do que da pulsão de morte, e no segundo caso
trata-se mais das pulsões já apropriadas pelo aparato psí-
quico do que das pulsões elas mesmas.

É somente em O mal-estar na cultura (1930) que Freud
vai afirmar a absoluta autonomia da pulsão de morte. Ela
é então entendida como pulsão de destruição, sendo a
destruição concebida como “disposição pulsional autôno-
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ma, originária, do ser humano”.91 A partir desse momento,
destrutividade e sexualidade passam a ser consideradas
com inteira autonomia uma com respeito à outra. Essa
autonomia, porém, pode vir a se constituir como nova
ameaça ao dualismo, sem que Freud se dê conta disto na
época.

Com efeito, ele próprio afirmara que a pulsão de morte
é invisível e silenciosa, poderíamos dizer invisível e indi-
zível. Ora, o que está fora ou para além da visibilidade e
da dizibilidade, está para além da representação (visível)
e da palavra (dizível), portanto, o que está para além da
Objektvorstellung e da Wortvorstellung, da representação-
objeto e da representação-palavra, fora do aparato psíqui-
co e de suas determinações. Em conseqüência, a pulsão de
morte é o que está “para além do princípio de prazer”,
para além do próprio aparato psíquico.

A autonomia da pulsão de morte entendida como pul-
são de destruição (ou potência de destruição) é perfeitamente
consistente com a idéia de que a pulsão, por se situar além
da representação, além da ordem, além do princípio de
prazer, é pura dispersão, pura potência dispersa. Sob este
aspecto, faz jus à afirmação de ser a pulsão por excelência.
Mas, nesse caso, ficamos com um problema talvez ainda
maior do que o anterior: como situar, agora, as pulsões
sexuais? Se o problema era estabelecer o estatuto da pulsão
de morte, sua autonomia em relação às pulsões sexuais e
mesmo sua existência, agora o que se torna problema é o
estatuto das pulsões sexuais. Se caracterizamos o sexual
como aquilo que está sob a égide do princípio de prazer,
então ele é algo que se encontra referido ao aparato aní-
mico e, portanto, inerente ao espaço da representação.
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“Além do princípio de prazer” designaria, em decorrência,
o que estaria além do sexual.

Poderíamos argumentar que essa caracterização é de-
masiado ampla e que, além disso, designa o modo de
funcionamento dos processos primários, o que a remete
inevitavelmente ao aparato psíquico. Se caracterizamos a
sexualidade pelo princípio de prazer, estaremos forçando
sua localização lógica no espaço da representação. Mas
podemos fazê-lo de outra maneira? Admitir uma distinção
entre pulsão de morte e pulsão sexual, anterior ou exterior
ao registro da representação, não implicaria em se preten-
der estabelecer uma diferença qualitativa onde só há o
indiferenciado da pulsão?

Se admitirmos que o campo psicanalítico é marcado
por uma Spaltung — não aquela que separa o inconsciente
do pré-consciente/consciente, mas aquela outra que sepa-
ra as representações e as pulsões — e se admitirmos tam-
bém que essas duas grandes regiões correspondem aos
dois grandes registros da ordem e da dispersão, não seria
contraditório pretendermos estabelecer determinações in-
ternas ao registro das pulsões, isto é, à pura dispersão e ao
indeterminado?

Creio que é razoável supor que qualquer determinação
(e portanto limitação) ao indeterminado das pulsões deve
vir de fora, de um outro lugar que não o corpo pulsional.
Esse outro lugar é o aparato psíquico, a rede de significan-
tes que ordena o caos das pulsões.

Em si mesmas, as pulsões não possuem ordem alguma.
A única organização imposta às pulsões é a que decorre
da estrutura de significantes, “e é com relação a uma si-
tuação estruturada dessa maneira que o homem tem, num
segundo tempo, de situar suas necessidades”.92 Essas neces-
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sidades não dizem respeito à natureza sexual das pulsões,
mas à exigência de satisfação. Ocorre que a satisfação só é
possível se mediada pela representação. A pulsão não tem
objeto próprio (ou objeto natural), seu objeto será oferecido
pela fantasia, o que implica a submissão da pulsão à arti-
culação significante, e é aí que vai ser possível a caracteri-
zação do sexual. Anteriormente a essa submissão, o sexual
carece de significado. É em termos de significantes que o
sexual vai se constituir como diferença.

O termo pulsão sexual careceria, neste caso, de sentido.
A sexualidade constitui-se a partir da captura das pulsões
pela rede significante. O sexual pertence ao registro do
desejo e não ao registro da pulsão, e, enquanto tal, implica,
além do imaginário, o simbólico. O real da pulsão perma-
nece como seu suporte. O sexual é a forma ou a determi-
nação que a pulsão vai receber, e não o atributo da pulsão
ela mesma. Enquanto pura potência, a pulsão é vazia de
forma, de sentido; não é nem sexual, nem agressiva, nem
de sociabilidade, mas pulsão pura e simplesmente. Quan-
do distinguimos “pulsão oral”, “pulsão anal”, “pulsão fá-
lica”, “pulsão escópica” etc., o que fazemos é apontar a
diversidade das fontes pulsionais e não estabelecer uma
diferença qualitativa com respeito às pulsões elas mesmas.

É claro que uma tal colocação da questão tem suas
conseqüências. A primeira delas diz respeito ao dualismo
pulsional tão enfaticamente defendido por Freud e que
seria ameaçado; a segunda é o risco de uma capitis diminu-
tio da sexualidade. Quanto à primeira conseqüência, creio
que a ameaça poderia ser afastada se deslocarmos o ponto
sobre o qual Freud faz incidir o dualismo, coisa que ele
próprio fez quando substituiu o dualismo pulsões de auto-
conservação x pulsões sexuais pelo dualismo pulsões de vida
x pulsões de morte. O risco da segunda conseqüência me
parece menor. Trata-se também de um deslocamento, mas
que em nada afeta a importância concedida pela teoria
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psicanalítica à sexualidade. Ao contrário, a questão ganha-
ria maior especificidade e a sexualidade ficaria liberta de
uma referência biológica incômoda e difícil de ser susten-
tada teoricamente.

A solução estaria em concebermos o dualismo pulsio-
nal não como um dualismo de natureza das pulsões, mas
como um dualismo de modos da pulsão. Assim, as pulsões,
em si mesmas, seriam todas “qualitativamente da mesma
índole”, como diz o próprio Freud; a diferença entre elas
seria dada pelos seus modos de presentificação no aparato
anímico. E poderíamos conceber dois modos fundamen-
tais: o disjuntivo e o conjuntivo.93 Se a pulsão se faz pre-
sente no aparato anímico promovendo e mantendo uniões,
conjunções, ela é dita “de vida”; se ela se presentifica no
aparato anímico disjuntivamente, “fazendo furo”, então
ela é dita “de morte”. Dessa forma, pulsão de vida e pulsão
de morte seriam modos de presentificação da pulsão no
psiquismo e não qualidades das pulsões elas mesmas.

O que o conceito de pulsão de morte introduz na teoria
psicanalítica é a possibilidade de se pensar uma região do
campo psicanalítico, concebido como o caos pulsional,
oposto à ordem do aparato psíquico. Isto tem como con-
seqüência imediata a queda da hegemonia do princípio do
prazer. Ele é hegemônico apenas no que se refere ao fun-
cionamento do aparato psíquico, mas aquilo que está para
além do aparato psíquico está também para além do prin-
cípio do prazer, e um dos modos de presentificação desse
“além” no psiquismo é disjuntivo, destrutivo, desfazendo
as formas constituídas, dando lugar à emergência de novas
formas.

Freud afirma que Eros atua em consonância com a
cultura, na medida em que reúne os indivíduos em totali-
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dades cada vez mais abrangentes até a constituição de uma
grande totalidade que é a humanidade. Da singularidade
individual à totalidade da humanidade teríamos uma cres-
cente indiferenciação. Se entendermos o desejo como pura
diferença, o projeto de Eros seria o da eliminação das di-
ferenças e, portanto, do desejo, numa indiferenciação final
que é a humanidade. A pulsão de morte enquanto potência
destrutiva (ou princípio disjuntivo) é o que impede a re-
petição do “mesmo”, isto é, a permanência das totalidades
constituídas, provocando a emergência de novas formas.
Neste sentido, contrariamente à idéia da pulsão de morte
como retorno às formas anteriores, temos a pulsão de mor-
te concebida como potência criadora, posto que impõe
novos começos ao invés de reproduzir o mesmo. A função
conservadora estaria do lado de Eros, enquanto que a pul-
são de morte seria a produtora de novos começos, verda-
deira potência criadora.94

A teoria das pulsões será retomada no capítulo final
deste volume, e para tal temos que contar com os conceitos
de recalque e de inconsciente, temas dos dois próximos
capítulos.
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3

Recalcamento

O recalcamento (Verdrängung) é, sem dúvida alguma, um
dos conceitos mais importantes da metapsicologia freudia-
na, e esta importância pode ser atestada pela afirmação
contida em A história do movimento psicanalítico, onde Freud
declara que “o recalcamento é o pilar fundamental sobre
o qual descansa o edifício da psicanálise”.1

Tal como o seu congênere Trieb, a Verdrängung não está
livre de complicações terminológicas quanto à sua tradu-
ção. Em francês, o termo empregado é refoulement; a Stand-
ard Edition traduz por repression; as traduções para o espa-
nhol empregam represión; em português, encontramos três
termos diferentes para traduzir a Verdrängung: “repres-
são”, “recalque” e “recalcamento”. O Vocabulário da psica-
nálise de Laplanche e Pontalis, tanto na edição francesa
como na brasileira, optou por “recalcamento ou recalque”,
e as duas traduções para o português das obras de Freud
— a publicada pela Imago e a antiga tradução da editora
Delta — optaram por “repressão” (provavelmente em fun-
ção do repression da Standard Edition inglesa).

Ocorre, porém, que a escolha do termo não é uma
simples questão de gosto. Em português, “repressão” e
“recalque” (ou “recalcamento”) têm conotações diversas.
Assim, podemos dizer que “a polícia reprimiu uma mani-
festação estudantil”, mas jamais dizemos que “a polícia
recalcou uma manifestação estudantil”. Uma pessoa pode
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reprimir uma outra, no sentido de impedir um ato ou uma
palavra dessa outra, mas uma pessoa não pode recalcar
uma outra. Quando muito podemos criar condições para
que um recalque se faça, mas ele será sempre um processo
interno a alguém. Esta é uma diferença clara nos múltiplos
empregos dos termos “repressão” e “recalque” em portu-
guês; o primeiro refere-se a uma ação que se exerce sobre
alguém a partir da exterioridade, enquanto que o segundo
designa um processo interno ao próprio eu. Sob este as-
pecto, a tradução mais consistente com o conceito freudia-
no de Verdrängung seria “recalque” ou “recalcamento”.

No entanto, a opção feita em função da argumentação
acima poderia conduzir ao mal-entendido de que o recal-
camento nada teria a ver com exigências externas, o que é
falso. Se é verdadeiro que o recalcamento é um processo
interno ao sujeito, é também verdadeiro que este processo
se dá em decorrência da censura, da lei enquanto algo que
é externo ao sujeito. Contudo, há uma diferença notável
entre o modo segundo o qual uma proibição se exerce de
forma direta e consciente, e uma outra em que ela se faz
através da interiorização da instância censora, e num nível
inconsciente. Daí eu preferir os termos recalcamento ou
recalque ao invés de repressão.

Herbart e a Verdrängung.

Antes de Freud vários autores fizeram uso do termo Ver-
drängung, que é uma palavra empregada no alemão cor-
rente — não evidentemente com o mesmo significado con-
ceitual, mas para expressar idéias que mantêm alguma
proximidade com as de Freud. Fichte e Schelling podem
ser citados como exemplos, mas foi Johann Friedrich Her-
bart quem mais se aproximou da Verdrängung freudiana.
Herbart pertence a uma linha de pensamento que, partin-
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do de Leibniz, chega a Freud, passando por Kant, e que
teve suas obras mais importantes publicadas na primeira
década do século XIX. Considerava a representação (Vor-
stellung), adquirida a partir dos sentidos, como o elemento
constituinte da vida anímica. Tal como Leibniz, Herbart
concebia a Vorstellung como uma mônada dotada de vis
activa, de uma força que a impele a autoconservar-se. Mas
nem todas as mônadas são dotadas de forças igualmente
intensas, embora todas procurem se autoconservar quando
confrontadas com as demais representações. Nesse con-
fronto entre as Vorstellungen pela autoconservação, uma
pode ser recalcada (verdrängt) ou inibida por outra, o que
faz com que a representação recalcada permaneça incons-
ciente, isto é, permaneça aquém do umbral da consciência.
O conflito entre as representações era, para Herbart, o
princípio fundamental do dinamismo psíquico, algo que
ele próprio comparava, em importância, com o princípio
da gravitação para a física.2

A semelhança maior entre as concepções de Herbart e
Freud não estava, porém, na distinção entre representações
conscientes e representações inconscientes, mas na tese de
Herbart segundo a qual as representações tornadas incons-
cientes por efeito do recalcamento não foram destruídas
nem tiveram sua força reduzida, mas, enquanto incons-
cientes, permaneceram lutando para se tornarem conscien-
tes. Segundo ele, há uma força natural e constante (uma
konstante Kraft) que impele todas as representações a se
livrarem do estado de constrangimento imposto pelo re-
calcamento e a retornarem ao estado de liberdade, ou seja,
a se libertarem da Verdrängung que as mantém aquém do
umbral da consciência.3
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Sem dúvida alguma, a semelhança com a concepção
freudiana do recalcamento é grande, e a tentação de apro-
ximar os dois autores é maior ainda, sobretudo quando
tomamos conhecimento, através de E. Jones, que Herbart
exerceu notável influência sobre Meynert, que foi profes-
sor de Freud. Por outro lado, temos a declaração do pró-
prio Freud de que a teoria do recalcamento por ele elabo-
rada é uma absoluta novidade, não se encontrando nada
de parecido nas teorias sobre a vida anímica.4 A verdade
é que Freud não cita Herbart uma única vez em toda a sua
obra, as únicas referências são de J. Strachey em seus co-
mentários e notas ao texto de Freud, e de Ernest Jones em
sua biografia sobre Freud, quando tenta traçar a gênese
histórica da teoria do psiquismo do criador da psicanálise.5

No entanto, quaisquer que sejam as semelhanças apon-
tadas pelos comentadores entre as teorias de Herbart e de
Freud, elas devem ser consideradas como superficiais. O
fato de Herbart distinguir entre representações conscien-
tes e representações inconscientes, de afirmar que estas
últimas lutam para se tornar conscientes, e que o meca-
nismo pelo qual são mantidas inconscientes é chamado de
recalcamento, por mais que apresente pontos de seme-
lhança com a teoria elaborada por Freud, difere em alguns
aspectos essenciais e suficientemente importantes para
tornar irredutíveis, uma à outra, as duas teorias. Perma-
nece o fato de que Herbart não fez do recalcamento o
processo responsável pela clivagem do psiquismo em
duas instâncias distintas — os sistemas Ics e o Pcs/Cs —,
assim como tampouco propôs estruturas e leis de funcio-
namento diferentes para cada uma delas. O inconsciente
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herbartiano nada mais é do que uma franja ou margem
da consciência, um “aquém do umbral da consciência”,
cuja passagem para a consciência depende apenas da in-
tensidade das representações em confronto. Herbart não
propõe uma teoria do inconsciente, mas uma teoria da
consciência que, apesar de jogar com o dinamismo das
representações e com o papel desempenhado pelo conflito
psíquico, não ultrapassa os limites de uma psicologia da
consciência.

Trauma e defesa.

A Verdrängung está presente desde os primeiros escritos de
Freud, tanto em textos clínicos (Sobre o mecanismo psíquico
dos fenômenos histéricos, 1893), em relatos de casos (O homem
dos ratos, 1909), como em textos teóricos (capítulo 7, item
E, de A interpretação do sonho, 1900). Mas é quando Freud
abandona a prática da hipnose e se defronta com o fenô-
meno clínico da resistência que o conceito de recalcamento
começa a se delinear.

O emprego da hipnose remonta ao período em que
Freud freqüenta o curso de Charcot na Salpêtrière. Segun-
do Charcot, quando um trauma psíquico encontra uma
predisposição hereditária favorável no sistema nervoso,
pode-se produzir uma espécie de estado hipnótico perma-
nente que se manifesta corporalmente através de uma pa-
ralisia, uma cegueira ou qualquer outro tipo de sintoma
corporal. O objetivo da prática da hipnose como procedi-
mento clínico era o de produzir uma predisposição análo-
ga, de modo que o médico, através de sugestões feitas ao
paciente durante o transe hipnótico, pudesse eliminar a
injunção responsável pelos sintomas. Freud passa a em-
pregar regularmente o método hipnótico acrescentando a
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ele características do método catártico de Breuer, que con-
siste em fazer o paciente remontar, sob efeito hipnótico, à
pré-história da doença a fim de que possa ser localizado o
acontecimento traumático que provocou o distúrbio.
Breuer denomina seu método de “catártico” (do grego kát-
harsis = purgação) porque durante o tratamento ocorria
uma purgação ou descarga do afeto originalmente ligado
à experiência traumática, e a função da hipnose era remeter
o paciente ao seu passado de modo que ele mesmo pudesse
encontrar o fato traumático. Como decorrência, ocorreria
uma “ab-reação”, uma liberação da carga de afeto patogê-
nica.

Por influência de Bernheim, Freud passa a aplicar uma
técnica que unia a sugestão hipnótica à catarse. Com o
tempo, porém, verifica que a sugestão, por seu caráter
excessivamente diretivo e coercitivo, acabava criando um
obstáculo à pesquisa. Nesse momento, abandona a hipno-
se e se defronta com um fenômeno que não podia ocorrer
com o paciente sob efeito hipnótico: a defesa. Tem início,
então, sua independência com relação a Breuer e a seus
contemporâneos, incluindo-se aí Charcot e Bernheim.

Quando abandona a hipnose e solicita a seus pacientes
que procurem se lembrar do fato traumático que poderia
ter causado os sintomas, verifica que, por mais que se
esforcem, esbarram numa resistência a que as idéias pato-
gênicas se tornem conscientes. Analisando detalhadamen-
te cada caso, chega à conclusão de que em todos eles essas
idéias eram de natureza aflitiva, capazes de provocar ver-
gonha, autocensura e sofrimento psíquico. Freud conclui:
o que impedia que essas idéias fossem livremente recor-
dadas pelos pacientes era uma defesa psíquica. A defesa
surge, desta forma, como uma censura do eu do paciente
à idéia ameaçadora, forçando-a a se manter fora da cons-
ciência. Ao mecanismo de transformação da carga de afeto
ligada a essas idéias em sintomas corporais, Freud deno-
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mina conversão. A resistência foi interpretada por Freud
como o sinal externo de uma defesa (Abwer) cuja finalidade
era manter fora da consciência a idéia ameaçadora. A de-
fesa é exercida pelo eu sobre uma representação ou con-
junto de representações que despertam sentimentos de
vergonha e de dor.

Se a idéia de trauma está ligada às excitações muito
intensas provenientes tanto de fonte exógena como de fon-
te endógena, a idéia de defesa surge para designar aqueles
mecanismos capazes de reduzir ou de suprimir o efeito
traumático. O agente da defesa é o eu e os mecanismos
colocados em jogo na ação defensiva são mecanismos do
eu ou estão ligados ao eu. Apesar do termo defesa ter sido
empregado mais para designar uma proteção contra a ex-
citação proveniente de fonte interna (contra as pulsões),
quando empregada em sentido amplo designa a ação do
aparato psíquico contra toda e qualquer excitação excessi-
vamente intensa. Sob essa forma, defesa não se confunde
com recalque, já que este último possui uma especificidade
que não encontramos na primeira. Com o emprego cada
vez mais constante da noção e pelo fato de Freud passar a
referi-la mais à pulsão do que às excitações provenientes
de fonte exógena, a defesa passa a ser vista com uma
operação que se exerce de forma inconsciente. É neste
ponto que defesa e recalque correm o risco de se confundi-
rem. Na verdade, o risco de confusão não é totalmente
eliminado, mesmo quando Freud passa a empregar com
menos freqüência o termo defesa, dando preferência ao
termo recalque, mais específico. No entanto, a dificuldade
não se reduz à distinção entre defesa e recalque (Verdräng-
ung), mas é acrescida de uma dose extra, como veremos
mais adiante, com a entrada em cena das noções de
Verneinung (denegação), Verleugnung (recusa), Verurteil-
ung (condenação) e Unterdrückung (supressão ou repres-
são).
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No entanto, se restringimos nossas observações ao pe-
ríodo imediatamente anterior à Traumdeutung, o que po-
demos dizer é que Freud, de posse das noções de resistên-
cia, defesa e conversão, tinha que modificar sua própria con-
cepção de terapia. Seu objetivo não poderia mais consistir
simplesmente em produzir a ab-reação do afeto, mas em
tornar conscientes as idéias patogênicas a fim de tornar
possível sua elaboração por parte do paciente. Este é o
momento em que começa a virada do método catártico
para o método psicanalítico. Esse movimento de virada se
completa com a publicação de A interpretação do sonho,
quando o conceito de recalcamento adquire uma formula-
ção mais precisa através da distinção entre inconsciente e
consciente, entendidos como sistemas psíquicos.

Da defesa ao recalque.

O que de fundamental acontece em A interpretação do sonho
para a definição de uma teoria do recalcamento é o que
Freud chama de sua ficção de um aparato psíquico divi-
dido em sistemas, sendo que o essencial é a distinção entre
o sistema inconsciente e o sistema pré-consciente/cons-
ciente. Até então, havia apenas a referência a processos in-
conscientes e processos conscientes, ou ainda ao estado
inconsciente de uma determinada representação ou de um
conjunto de representações, mas o termo “inconsciente”
era empregado adjetivamente, para designar que tal pro-
cesso ou tal representação estavam fora do campo da cons-
ciência. A partir da elaboração do modelo de aparato psí-
quico apresentado no capítulo 7 da Traumdeutung, o in-
consciente passa a ser concebido como um sistema, com
uma estrutura e um modo de funcionamento distintos do
sistema pré-consciente/consciente. E o operador dessa dis-
tinção, e o que responde pelo modo de ser do conteúdo do
inconsciente, é precisamente o recalque.
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O modelo que Freud nos oferece em A interpretação do
sonho é o de um aparato psíquico dividido em sistemas ou
instâncias, cuja ênfase recai sobre a distinção entre o siste-
ma inconsciente e o sistema pré-consciente/consciente.
Como esse modelo já foi discutido no volume 2 desta
Introdução à metapsicologia freudiana,6 podemos nos restrin-
gir aqui ao que nele diz respeito especificamente ao recal-
que.

Embora o aparato seja constituído por um número
maior de sistemas, o essencial a ser destacado é a distinção,
ou mesmo oposição, entre o Ics e o Pcs/Cs. Enquanto o
primeiro sistema tem sua atividade voltada para o livre
escoamento das quantidades de excitação, o segundo sis-
tema tem por função inibir essa livre descarga a fim de
tornar possível a ação adequada. Como esta não é nem
pode ser identificada à pura descarga, é necessário que o
aparato seja capaz de discernir, dentre as representações-
objeto, aquela que possibilita a resposta satisfatória. Caso
o processo discriminatório não seja decisivo, a resposta é
inibida.

Esse processo só é possível se o aparato psíquico tolerar
um certo acúmulo de excitação de modo a dispor de uma
reserva de energia (e de uma reserva de informação) para
proceder à discriminação. É isto que vai constituir a me-
mória em ψ de que fala Freud. Ao modo de funcionamento
do primeiro sistema, denomina processo primário; ao do
segundo, processo secundário. O que nos importa, porém, é
que desses dois sistemas um funciona como instância crí-
tica (o Pcs/Cs) e outro como instância criticada (o Ics),
sendo que a função da instância crítica é interditar o acesso
à consciência daquelas representações da instância critica-
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da que possam se constituir como ameaça. Mais tarde,
Freud vai propor que esta oposição entre o Pcs/Cs e o Ics,
entendidos como uma oposição entre uma instância criti-
cante e uma instância criticada, seja substituída pela opo-
sição entre o eu e o recalcado. Se nos mantivermos, porém,
estritamente dentro do modelo da Traumdeutung, o recal-
camento aparece dominantemente como processo defensi-
vo contra uma representação-lembrança ameaçadora, e po-
deria ser esquematizado como se segue.

Um determinado processo psíquico, pertencente ao sis-
tema Ics, procura acesso à consciência em busca de satis-
fação. A censura que opera na passagem do Ics para o
Pcs/Cs (censura esta que Freud atribui nesse momento de
sua elaboração teórica ao sistema Pcs/Cs) opõe-se a este
propósito. A razão da oposição é que a satisfação de um
desejo inconsciente, que em si mesma provocaria prazer,
provoca também desprazer, relativamente às exigências do
Pcs/Cs. Em decorrência da censura, o desejo tem que per-
manecer inconsciente, podendo retornar, por exemplo, sob
a forma de sintoma ou procurar expressão através do so-
nho.

Nisto consiste basicamente o mecanismo do recalque:
uma atividade do sistema Pcs/Cs no sentido de impedir
que a atividade do sistema Ics resulte em desprazer. No
entanto, o material recalcado persiste na procura de uma
expressão consciente, e o faz exercendo uma atração cons-
tante sobre os conteúdos do Pcs/Cs com os quais ele possa
estabelecer uma ligação a fim de escoar sua energia. Caso
não ocorra a liberação da energia represada no Ics, a tensão
interna a esse sistema torna-se insuportável. Assim, temos
de um lado a exigência de escoamento da energia repre-
sada no Ics e, de outro lado, a necessidade do Pcs/Cs se
defender da ameaça dos conteúdos do Ics. Dito de outra
maneira: de um lado temos o desejo inconsciente procu-
rando uma realização através do Pcs/Cs; de outro, temos
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o Pcs/Cs se defendendo do caráter ameaçador do desejo
recalcado (razão pela qual é recalcado). Há que haver um
critério segundo o qual essse conflito entre os dois sistemas
encontre uma solução. E esse critério é, na opinião de
Freud, “a chave de toda a teoria do recalcamento”: “O
segundo sistema [Pcs/Cs] só pode investir uma repre-
sentação se está em condições de inibir o desenvolvimento
do desprazer dela decorrente.”7 A inibição do desprazer
não pode, porém, ser completa, pois é necessário um início
de desprazer para que o Pcs/Cs seja informado da ameaça
que a representação oferece. A função do Pcs/Cs deverá
ser a de dirigir, através dos caminhos mais convenientes,
os impulsos impregnados de desejo que surgem do Ics.

No entanto, há ainda considerável distância entre a
teoria do recalcamento tal como apresentada em A inter-
pretação do sonho e a que será apresentada em 1915 nos
artigos da metapsicologia, sobretudo em O recalque e O
inconsciente.

Recalque, destino da pulsão.

“O destino de uma moção pulsional pode ser esbarrar em
resistências que procurem torná-la inoperante. Sob condi-
ções que passaremos a estudar mais atentamente em se-
guida, entra em estado de recalque [Verdrängung].”8 Assim
inicia Freud seu artigo de 1915, para em seguida fazer a
pergunta: “Por que uma moção pulsional deveria ser víti-
ma de semelhante destino?”

Se a satisfação da pulsão deve sempre ser algo praze-
roso, por que se lhe deveriam opor resistências a ponto de
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torná-la inoperante? A resposta cabível é: porque o cami-
nho em direção à satisfação pode produzir mais desprazer
do que prazer. Há uma economia do prazer/desprazer que
tem que ser levada em conta no que se refere à satisfação
da pulsão. Em princípio, a satisfação da pulsão, conside-
rada em si mesma, é sempre prazerosa, mas pode ser in-
conciliável com exigências feitas a partir de uma das ins-
tâncias psíquicas. Assim, o que produz prazer num lugar
pode produzir desprazer em outro lugar, o que estabelece
a condição para o recalque: é preciso que a potência do
desprazer seja maior do que o prazer da satisfação.

Isto não quer dizer que o recalque impeça a satisfação
da pulsão. Se assim fosse, se sua função defensiva fosse
levada ao extremo de impedir toda e qualquer satisfação
da pulsão, o próprio aparato psíquico perderia sua razão
de ser. Tenho afirmado que o aparato psíquico deve ser
entendido como um aparato de captura e de transformação
das intensidades provenientes tanto de fonte exógena
quanto de fonte endógena, esta última entendida como a
pulsional. Os sistemas psíquicos, e dentre eles o Ics e o
Pcs/Cs, funcionam como parte desse aparato, e operam
no sentido de manter o melhor nível de equilíbrio possível
entre as exigências pulsionais e as exigências decorrentes
da cultura. Portanto, o recalque está a serviço da satisfação
pulsional e não contra ela. A diferença em relação às outras
formas de satisfação (como a sublimação, por exemplo) é
que nela a satisfação se faz indiretamente e às vezes a um
custo elevado no que tange ao sujeito. Não nos esqueçamos
que os destinos das pulsões são simultaneamente formas
de satisfação e mecanismos de defesa contra as próprias
pulsões.

Nesse texto de 1915, Freud afirma que a essência do
recalque “consiste em rechaçar algo da consciência e man-
tê-lo afastado dela”. Não é, a meu ver, a melhor maneira
de se definir o recalque, mas era a que lhe convinha no
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início desse artigo. Na verdade, o que o recalque faz é
operar uma cisão no universo simbólico do sujeito, redu-
zindo uma parte desse universo ao silêncio, recusando-lhe
o acesso à fala, e também, evidentemente, recusando-lhe o
acesso à consciência. O recalque impede a passagem da
imagem à palavra. No entanto, isso não elimina a repre-
sentação, não destrói sua potência significante. Dito de
outra maneira, o recalque não elimina progressivamente o
inconsciente. Ao contrário, como veremos mais adiante,
ele não apenas não o elimina como na verdade o constitui.
E esse inconsciente constituído pelo recalque continua in-
sistindo no sentido de possibilitar uma satisfação da pul-
são.

O recalque não é um mecanismo defensivo que esteja
presente desde o início, afirma Freud. Desde o início de
quê? Desde o início da formação do aparato psíquico. Já
vimos que o aparato psíquico forma-se aos poucos, que o
próprio inconsciente, entendido como um sistema psíqui-
co, só se constituirá a partir de um certo momento da vida
do indivíduo, que ninguém nasce com o aparato psíquico
já pronto e acabado, assim como nasce com o aparato
digestivo ou o aparato respiratório prontos para funcionar.
Para que haja recalque é preciso que haja a distinção entre
inconsciente e consciente. Vimos também que Freud con-
cebe o recalque como um mecanismo que opera na linha
divisória entre os sistemas Ics e Pcs/Cs e, mais ainda, que
ele o concebe inicialmente como uma atividade do segun-
do sistema sobre o primeiro. Sendo assim, antes da cliva-
gem da subjetividade em dois sistemas distintos, não po-
demos falar em recalque.

Ocorre, porém, que essa clivagem da subjetividade em
dois sistemas, o Ics e o Pcs/Cs, é operada precisamente
pelo recalque. É o recalque que cinde o aparato em dois
grandes sistemas, o que nos coloca frente a um paradoxo.
O recalque é ao mesmo tempo um mecanismo do sistema
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Pcs/Cs contra os efeitos do Ics, e o mecanismo responsável
pela divisão do aparato psíquico em Ics e Pcs/Cs. Ora, ou
bem ele funda a divisão dos dois sistemas, ou bem ele
opera a partir da divisão já constituída. Esse aparente pa-
radoxo é resolvido pela distinção que Freud estabelece
entre o recalque original ou primário (Urverdrängung) e o
recalque secundário ou recalque propriamente dito (eigentliche
Verdrängung).

Recalque originário, fixação e inscrição.

Na análise do caso Schreber,9 cinco anos antes da publica-
ção do artigo metapsicológico sobre o recalque, Freud já
havia admitido a decomposição do processo de recalca-
mento em fases distintas. A distinção é em tudo semelhan-
te à que vai ser feita em 1915, e discrimina três fases: 1. A
fixação; 2. O recalque propriamente dito; 3. O retorno do recal-
cado.

A primeira fase, a da fixação, corresponde à do recalque
primário (Urverdrängung) do artigo de 1915. É apontada por
Freud como precursora e condição necessária de todo re-
calcamento, e consiste em negar ao representante da pul-
são — que ele nesse momento designa por “(Vorstellungs-)
Repräsentanz des Triebes”10 — o acesso à consciência, esta-
belecendo-se a partir de então uma fixação (Fixierung), uma
ligação da pulsão ao representante de representação. Essa
recusa a que a Vorstellungsrepräsentanz tenha acesso à cons-
ciência não significa que ela seja mantida no inconsciente
(isto é, no inconsciente recalcado), já que este ainda não se
constituiu. Freud emprega ainda o termo inscrição (Nieder-
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schrift) para designar essa fixação da pulsão ao repre-
sentante de representação e a manutenção deste último
num registro psíquico inteiramente inacessível à consciên-
cia.

A fixação ou inscrição ou ainda recalque primário são
portanto anteriores à constituição do inconsciente conce-
bido como um sistema psíquico (cujos conteúdos, como
dirá Lacan mais tarde, são estruturados como uma lingua-
gem). Esses representantes podem, quando muito, ser or-
ganizados segundo a associação por simultaneidade, mas
não formam ainda uma rede ou uma trama significante.
No entanto, estabelecem uma demarcação interna ao psí-
quico que vai servir de referência para o recalque propria-
mente dito.

As noções de fixação e de inscrição estão presentes desde
muito cedo nos escritos de Freud. A carta de Freud a Fliess
datada de 6 de dezembro de 1896 (carta 52) contém o
esboço de uma teoria da fixação/inscrição. Os dois termos
não são sinônimos, embora sejam empregados alternada-
mente por Freud para explicar os momentos iniciais da
formação do aparato anímico; fixação tendo um sentido
genético e inscrição apontando para uma concepção tópica.

Na carta 52, Freud está preocupado em fornecer um
esquema do aparato psíquico entendido como um aparato
de memória, e a referência central é a noção de traço (Spur).
Os estímulos provenientes de fonte exógena e de fonte
endógena atingem o aparato psíquico sob a forma de im-
pressão (Eindruck), sendo que o que permanece como efei-
to da impressão é o traço, marca mnêmica da impressão.
Todo traço é, portanto, traço de uma impressão, e é o que
vai se constituir como matéria-prima da memória do apa-
rato, sob a forma de uma inscrição (Niederschrift).11 Essas
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inscrições vão se ordenar, nos vários sistemas, segundo
modalidades diversas. Assim, num primeiro sistema elas
se associam por simultaneidade; num segundo sistema
associam-se por causalidade; até que no inconsciente vão
se ordenar formando um sistema de traços que se articu-
lam não por simples associação, mas, como ficará insinua-
do a partir do capítulo 6 da Traumdeutung, segundo prin-
cípios (condensação e deslocamento) que são em tudo se-
melhantes aos da linguagem.

A idéia de que os traços são inscritos em diferentes
sistemas e segundo modalidades distintas impede que
aproximemos a noção de traço à antiga noção empirista de
engrama. O traço não é, para Freud, a reprodução da im-
pressão e menos ainda a reprodução do estímulo externo.
O traço é uma imagem, mas essa imagem não é imagem
do objeto externo que o teria produzido. O que vai cons-
tituir a memória não é o traço considerado enquanto ele-
mento estático a ser reproduzido, mas as diferenças entre
as facilitações, diferenças entre os caminhos tomados pelo
fluxo de excitação. A memória é, portanto, memória de
diferenças e não de algo que se mantenha idêntico a si
mesmo numa reprodução interminável. Além do mais, os
traços inscritos num sistema sofrem, de tempos em tem-
pos, reordenamentos, uma retranscrição (Umschrift) segun-
do novos modos de articulação. O fato é que o próprio
emprego dos termos “inscrição” e “retranscrição” no lugar
de “neurônios” e “excitações” empregados anteriormente
já indica a direção da teoria freudiana da memória como
memória de Schrift, de algo que é da ordem da escrita, da
letra, memória de signos.

A inscrição do traço ou da representação num determi-
nado sistema mnêmico corresponde à fixação da excitação
nessa representação. Ao mesmo tempo em que é negada
à representação seu acesso à consciência, estabelece-se a
fixação da pulsão nessa representação. A partir de então,

241-94-3

Recalcamento / 179



a representação em questão passa a se comportar em rela-
ção às formações psíquicas posteriores “como se perten-
cesse ao sistema inconsciente”.12 Ou seja, a representação
passa a se comportar como se fosse recalcada. O “como se”
está presente na frase para indicar que não pode haver um
recalcado porque ainda não há a divisão entre Ics e Pcs/
Cs; por outro lado, ainda não há divisão entre Ics e Pcs/Cs
porque não há recalque. E esta é a estranha peculiaridade
desse momento que Freud designa como sendo o do recal-
que originário. Para que haja recalcamento não é suficiente
a ação exercida pelo sistema Pcs/Cs, é necessária também
a atração exercida pelas representações inconscientes. É
neste ponto que entra em jogo o que ele denomina de
Urverdrängung, esse recalque originário que vai fazer com
que determinadas representações passem a se comportar
como se fizessem parte do sistema inconsciente, isto é, pas-
sem a se comportar como se fossem recalcadas e a exercer
a atração necessária para o recalcamento propriamente
dito.

Tanto na análise do caso Schreber como nos artigos de
1915 (O recalque e O inconsciente), a ênfase recai sobre a
fixação da pulsão na representação e sua inscrição num
sistema mnêmico que é inconsciente (mas não o incons-
ciente). Creio que a chave para uma melhor compreensão
da noção de recalque originário é fornecida por Freud na
análise do caso do Homem dos Lobos (História de uma
neurose infantil),13 publicado em 1918, mas redigido, na
verdade, em 1914-15, contemporâneo portanto aos artigos
da metapsicologia. Trata-se do mais longo e minucioso
relato que Freud faz de um caso clínico, além de escrito
com inegável beleza literária. O resumo que apresento a
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seguir, necessário para o que interessa ao nosso tema, sa-
crifica tanto o rigor do texto freudiano quanto o prazer da
leitura direta, e só o faço na certeza de que o meu leitor é
também (e necessariamente) leitor de Freud.

No inverno de 1910, Freud recebe para tratamento um
jovem aristocrata russo cuja infância foi atravessada por
uma histeria de angústia (na forma de uma fobia animal),
que teve início por volta dos quatro anos de idade e se
transformou numa neurose obsessiva de conteúdo religio-
so que durou até por volta dos dez anos. Dos dez aos
dezoito, teve uma vida relativamente normal, tendo reali-
zado seus estudos secundários sem maiores problemas.
Aos dezoito anos contraiu uma gonorréia infecciosa que
deixou sua saúde abalada. Quando procurou Freud para
tratamento, aos vinte e três anos de idade, sentia-se intei-
ramente dependente das outras pessoas e incapacitado
para a vida. A análise durou de fevereiro de 1910 a julho
de 1914. A comunicação feita por Freud pretende abarcar
apenas a neurose infantil.

Com a idade de três anos e três meses, o paciente foi
induzido a práticas sexuais que consistiam em deixar que
a irmã manipulasse seu pênis. Essa atitude passiva, unida
ao fato de que a irmã era elogiada pelos pais por ser mais
inteligente e desembaraçada que ele, deu lugar a fantasias
nas quais ele se colocava tentando ver a irmã despida e
era castigado pelos pais. Mas, na verdade, ao invés de
tentar seduzir a irmã, tentou seduzir a babá, em presença
da qual se punha a brincar com o pênis. Sem nenhuma
sutileza, a babá repudiou sua sedução ameaçando-o de
castração. Sua sexualidade, que começava a se genitalizar,
regrediu a uma fase sádico-anal. Repudiado e ameaçado
pela babá, o menino dirigiu sua sexualidade para o pai, a
quem passou a provocar constantemente com o objetivo
de ser castigado e retirar daí uma satisfação sexual maso-
quista. Esse momento foi seguido de um outro no qual
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predominavam sinais de neurose, sendo que o limite entre
uma fase e outra foi demarcado por um sonho que se
constituiu no material a partir do qual Freud empreendeu
um fantástico trabalho de reconstrução da história do pacien-
te, sonho este cuja interpretação se prolongou por vários
anos. É o seguinte o relato do sonho fornecido pelo rapaz:

Sonhei que era noite e que eu estava deitado na cama. (Meu
leito tem o pé da cama voltado para a janela: em frente à
janela havia uma fileira de velhas nogueiras. Sei que era
inverno quando tive o sonho, e de noite.) De repente, a
janela abriu-se sozinha e fiquei aterrorizado ao ver que
alguns lobos brancos estavam sentados na grande nogueira
em frente à janela. Havia seis ou sete deles. Os lobos eram
muito brancos e pareciam-se mais com raposas ou cães
pastores, pois tinham caudas grandes, como as raposas, e
orelhas empinadas, como os cães quando prestam atenção
a algo. Com grande terror, evidentemente de ser comido
pelos lobos, gritei e acordei. Minha babá correu até minha
cama, para ver o que me havia acontecido. Levou muito
tempo até que me convencesse de que fora apenas um
sonho; tivera uma imagem tão clara e vívida da janela a
abrir-se e dos lobos sentados na árvore. Por fim acalmei-
me, senti-me como se houvesse escapado de algum perigo
e voltei a dormir.
  A única ação no sonho foi a abertura da janela, pois os
lobos estavam sentados muito quietos e sem fazer nenhum
movimento sobre os ramos da árvore, à direita e à esquerda
do tronco, e olhavam para mim. — Acho que foi meu
primeiro sonho de ansiedade. Tinha três, quatro, ou, no
máximo, cinco anos de idade na ocasião. Desde então, até
contar onze ou doze anos, sempre tive medo de ver algo
terrível em meus sonhos.14

O minucioso trabalho de análise desse sonho, em-
preendido por Freud, foi concluído somente nos últimos
meses do tratamento do jovem russo. O sonho parecia
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apontar para outra cena, inteiramente desconhecida para
o sonhador e muito anterior à cena dos lobos do sonho,
que teria ocorrido muito antes dos três ou quatro anos. A
partir das associações do paciente, Freud chega à conclu-
são de que o que emergiu distorcido naquela noite, a partir
do inconsciente do sonhador, foi a cena de uma cópula
entre os pais numa posição peculiar: o pai em pé, por trás
da mãe, e esta dobrada para a frente como um animal. O
paciente associava a posição do pai com a do lobo no conto
de fadas. A partir de certos dados fornecidos pelo paciente,
Freud chega à conclusão de que a cena primária (Urszene)
deve ter ocorrido no verão (próximo ao mês de julho), e
sabendo que ele nascera no dia de Natal, terminou por
estabelecer de forma rigorosa que sua idade, na ocasião da
cena primária, teria que ser n + 1/2 anos. Como n tinha
que ser menos que 2, e descartando a possibilidade de ser
0, estabeleceu a data como sendo a de um ano e meio.

A chamada cena primária deu-se com a idade de um
ano e meio, e o sonho com os lobos com a idade de três
anos ou quatro anos. Foi a partir do sonho que teve início
a angústia de ser devorado pelo lobo, que no entender de
Freud nada mais era do que a transposição do desejo de
ser copulado pelo pai e de obter satisfação sexual da mes-
ma maneira que a mãe. Seu pai era o lobo que trepava e
sua mãe era o lobo castrado que permitia que trepassem
nele. O que o paciente recusava era ver sua masculinidade
castrada para ser sexualmente satisfeito pelo pai.

O importante a ser destacado nessa análise é o fato de
que foi apenas a partir do sonho que o menino compreen-
deu o significado da cena primária presenciada anos antes;
sendo que mesmo no sonho o que foi por ele vivido não
foi a cena do coito entre os pais mas a cena dos lobos
trepados na árvore. A cena do coito nunca foi verdadeira-
mente evocada, ela foi reconstruída por Freud a partir do
relato do sonho e das associações do paciente. Quando
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Freud afirma que somente a partir dos quatro anos o pa-
ciente compreendeu o significado da cena primária, não
está dizendo que a cena foi recordada pelo paciente, mas
sim que a partir do sonho a cena adquiriu significado
traumático. A cena primária não é, em si mesma, traumá-
tica; o efeito traumático ocorre só depois (nachträglich),
quando a criança tem possibilidade de significá-la.

O que acontece, então, no momento da cena primária?
Nesse momento, o que acontece é sua inscrição inconsciente
sem que no entanto lhe possa ser atribuído valor traumá-
tico. Lacan emprega o termo Prägung (cunhagem, estam-
pagem), retirado da etologia, para designar essa inscrição
da cena num inconsciente não-recalcado. A Prägung ou
inscrição se dá no registro do imaginário, não sendo inte-
grada ao sistema verbalizado do sujeito porque anterior à
aquisição da fala. No momento da Urszene, a criança não
dispõe de meios para compreender seu significado: “opino
que o compreendeu na época do sonho, aos quatro anos,
e não na época da observação. Quando tinha um ano e
meio recebeu as impressões cuja compreensão com efeito
retardado (nachträglich) lhe foi possibilitada na época do
sonho.”15 Por ocasião da cena primária não acontece, por-
tanto, o recalque propriamente dito, mas sim aquilo que
Freud denomina recalque primordial, uma espécie de de-
marcação do psíquico que, posteriormente, dará lugar a
sua divisão em dois grandes sistemas: o inconsciente e o
pré-consciente/consciente.

E o que acontece entre a cena primária e sua compreen-
são? Segundo Freud, a compreensão posterior da cena
primária seria possível graças ao desenvolvimento da
criança, às suas excitações sexuais e suas pesquisas se-
xuais. Sem dúvida alguma isso ocorre, mas não responde
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especificamente à questão. O que torna possível a com-
preensão da cena não são suas excitações e pesquisas se-
xuais, mas seu ingresso no simbólico através da aquisição
da fala.

É essa retroatividade do simbólico em relação à Präg-
ung ou à inscrição da cena primária que vai lhe conferir
eficácia psíquica. Mas essa retroatividade do simbólico em
direção ao imaginário não se faz sobre qualquer material
da experiência, mas sobre aquele que, por não ter sido
dotado de significação, não pôde ser integrado na expe-
riência do sujeito. Ocorre, porém, que muitos acontecimen-
tos do cotidiano de uma criança não são dotados de signi-
ficação mínima e no entanto não têm esse efeito de Prägung
a ponto de funcionarem como pólo de atração do simbó-
lico. Por que exatamente a cena do coito foi fixada e não
outra qualquer? Se a cena do coito não foi significada
porque a criança não dispunha ainda da linguagem, outras
cenas do seu cotidiano, raras ou freqüentes, também não
poderiam ser significadas. Por que se deu a fixação preci-
samente dessa cena e não de outra qualquer? Há alguma
pré-condição para o recalque originário?

Na conclusão da análise do caso do Homem dos Lobos,
Freud apresenta algumas hipóteses, reconhecidas por ele
próprio como especulativas, na tentativa de preencher as
lacunas relativas às perguntas acima.

Se se considera a conduta da criança de quatro anos frente
à cena primária reativada; mais ainda, se se pensa nas
relações muito mais simples da criança de um ano e meio
ao vivenciar esta cena, é difícil descartar a opinião de que
algum tipo de conhecimento dificilmente definível, algo
preparatório para a compreensão, estivesse presente na
época.

A natureza e a origem desse conhecimento ou desse
estado preparatório responsável pela Prägung da cena pri-
mária são desconhecidas. Freud compara esse “algo” ao
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instinto (Instinkt) dos animais, uma espécie de conheci-
mento adquirido filogeneticamente que, apesar de não es-
tar restrito ao comportamento sexual, estaria intimamente
ligado a ele. O sexual seria dotado, portanto, de uma marca
própria, de uma intensidade peculiar que funcionaria para
o sujeito como sinal para essa defesa originária. Esse fator
instintivo (instinktiv) seria o núcleo do que mais tarde viria
a ser o inconsciente recalcado.

Não é essa a primeira vez que Freud recorre à hipótese
da herança filogenética para superar uma dificuldade ex-
plicativa. O mito da horda primeva e do assassinato do
pai, exposto em Totem e tabu pouco tempo antes, serviu de
base para várias idéias desenvolvidas em Para introduzir o
narcisismo, e ressurge em vários momentos do desenvolvi-
mento teórico de sua obra, até O mal-estar na cultura, vinte
e sete anos depois. O recurso a esse quase-instinto vai
obrigar Freud a procurar uma explicação para o recalque
originário que não faça uso de conceitos que só podem ser
aplicados a processos posteriores ao do próprio recalque
originário, o que inclui o conceito de inconsciente (enten-
dido como um sistema psíquico), assim como o conceito
de recalque propriamente dito.

Para responder à questão econômica do recalque ori-
ginário, Freud lança mão do conceito de contra-investimen-
to. A energia de investimento necessária para que se dê o
recalque originário não pode ser proveniente nem do sis-
tema inconsciente, nem do sistema pré-consciente/cons-
ciente, posto que estes sistemas ainda não estão formados
por ocasião do recalque originário. O recurso ao supereu
como instância recalcadora é ainda menos sustentável, e
aqui por uma dupla razão: primeiro, porque o supereu,
enquanto instância crítica, também não existiria ainda; se-
gundo, porque a criação do conceito de supereu é posterior
no tempo aos artigos que estamos examinando aqui. As-
sim, o que ocorre no recalque originário não pode ser
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atribuído nem a um investimento por parte do Ics, nem a
um desinvestimento por parte do Pcs/Cs. Freud lança mão
do conceito de contra-investimento (Gegenbesetzung).

“O contra-investimento é o único mecanismo do recal-
que originário.”16 Esta afirmação, embora verdadeira, é
feita num contexto — o do artigo O inconsciente — onde o
que está em questão é a relação do recalque com os siste-
mas Ics e Pcs/Cs. Assim, o contra-investimento aparece
como um mecanismo pelo qual “o sistema Pcs se protege
contra o assédio da representação inconsciente”. Ora, o que
está em discussão no caso do recalque primordial é preci-
samente um mecanismo que entra em ação antes mesmo
de se processar a diferenciação do aparato psíquico em
sistemas.

No Projeto de 1895, ao descrever a formação do eu (Ich),
Freud fornece uma explicação da fixação que pode nos
ajudar a compreender o mecanismo do contra-investimen-
to. Partindo da idéia de um estado de indiferenciação ori-
ginal, espécie de momento zero do aparato anímico, mo-
mento mítico concebido como um estado caótico de pura
dispersão de excitações provenientes de fonte endógena e
exógena, Freud procura explicar a formação do eu, enten-
dido como a primeira diferenciação a partir do caos origi-
nal. Essa passagem de um estado de pura dispersão de
excitações para um estado de organização parcial se dá
pela ligação (Bindung). A ligação é a responsável pela con-
tenção ao livre escoamento das excitações, e ela é possível
pela formação do investimento colateral (Seitenbesetzung).

É importante relembrar que não há, nesse momento,
nenhuma instância responsável pela contenção da energia
que chega ao aparato anímico. (Que na verdade ainda não
pode ser chamado de aparato, pois carece de diferenciações
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internas.) Não há ainda um Ich com a função de inibição
da descarga; a Qη, ao atingir um neurônio, tende a se
distribuir pelos neurônios vizinhos em direção à descarga
motora. No entanto, se quando o neurônio é investido há
o investimento simultâneo de um neurônio vizinho, pode
ocorrer, em função da contigüidade espacial e temporal, o
que Freud denomina de investimento colateral. Ao invés da
excitação se dispersar em direção à descarga, pode surgir
uma unificação do campo de excitação dos dois neurônios
de modo que parte da excitação passe de um para outro e
fique retida nesses neurônios. É claro que o que está dito
a respeito de dois neurônios é aplicado a um conjunto mais
vasto. O efeito imediato desse investimento colateral é a
ligação do que até então era pura energia livre. A partir de
então, parte da Qη, ao invés de se dirigir à descarga, tem
seu curso alterado em favor desse investimento colateral,
permanecendo retida. Formam-se, desta maneira, conjun-
tos de neurônios que são as primeiras organizações ψ. A
estas organizações, Freud denomina eu (Ich). O eu não é,
nesse primeiro momento, o agente da ligação, mas um
efeito dela. Uma vez constituídas estas organizações neu-
ronais (o mesmo se aplica às Vorstellungen), certos cami-
nhos de escoamento da Qη ficam facilitados enquanto que
outros ficam dificultados. É essa diferença entre caminhos
facilitados e caminhos dificultados que vai constituir a
memória em ψ.

A essa construção teórica do Projeto de 1895 acrescen-
ta-se o esquema do aparato psíquico descrito por Freud na
carta a Fliess datada de 6 de dezembro de 1896 (Carta 52),
na qual o aparato psíquico é concebido basicamente como
um aparato de memória, esquema que antecipa em alguns
pontos o apresentado no capítulo 7 de A interpretação do
sonho.17
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Para o que nos interessa no momento, o importante é
a idéia, contida na carta, de que o aparato psíquico se
forma segundo estratificações sucessivas, de tal modo que
os traços mnêmicos sofrem rearranjos ou retranscrições
(Umschriften) de tempos em tempos, o que faz com que a
memória seja concebida com algo móvel e não estático.
Todo traço mnêmico é traço de uma impressão, mas isto
não significa que os traços sejam acumulados numa espé-
cie de depósito único e anárquico, eles são retidos em
diferentes registros segundo diferentes formas de nexos
(associação por simultaneidade, por contigüidade, por
causalidade) e estão sujeitos a reordenamentos sucessivos.
Após a primeira inscrição (Niederschrift) que corresponde
ao registro dos Wahrnehmungszeichen, dos signos de per-
cepção, eles são submetidos a novos registros, cada um
deles correspondendo a uma nova forma de inscrição se-
gundo novas articulações. É nesse ponto que Freud expõe
sua concepção da fixação sem, no entanto, nomeá-la como
tal.

Cada registro corresponde a uma nova inscrição, mas
cada nova inscrição corresponde a uma espécie de tradu-
ção do material psíquico. Como Freud supõe que os dife-
rentes registros sejam sucessivos, a passagem de um regis-
tro para outro corresponde a uma tradução do material
psíquico contido no registro anterior para o registro se-
guinte. Cada nova transcrição inibe a inscrição anterior,
mas se ocorre uma falha na nova transcrição a excitação é
esgotada segundo as leis psicológicas vigentes no período
precedente, subsistindo um anacronismo, uma sobrevi-
vência de antigas leis.18 Essa falha na tradução com a per-
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sistência do modo anterior tem como conseqüência uma
fixação da pulsão na representação. É importante notar que
na Carta 52 Freud ainda não emprega o termo fixação (Fixier-
ung), embora já conceba esse tipo de persistência da ins-
crição como uma forma de recalcamento.

Nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905), o
termo fixação é empregado num sentido predominante-
mente genético, designando uma fixação da libido numa
determinada fase do desenvolvimento da sexualidade e
fazendo com que o modo de satisfação permaneça aquele
que era característico dessa fase. Daí, a íntima relação que
se estabelece entre a fixação e a regressão. Nesse texto, a
ênfase não recai sobre a fixação como primeira fase do
recalcamento, mas na fixação como pré-condição da neu-
rose ou mesmo da psicose (fixação na fase narcísica).

A afirmação da fixação como primeira fase do recalca-
mento é claramente feita no caso Schreber,19 e é retomada
no artigo O recalque (1915), onde os termos recalque primor-
dial (Urverdrängung) e fixação (Fixierung) são empregados
para designar, por um lado, o fato de que ao Vorstellungs-
repräsentanz é negado o acesso à consciência e, por outro
lado, o fato de que a partir de então a pulsão permanece
ligada à representação em questão.

Fixação, inscrição e recalque primordial não são, pois, si-
nônimos mas correspondem, cada um a sua maneira, ao
mesmo momento ou à mesma fase do recalcamento, no
caso, ao momento do recalque original ou primordial. Este
corresponde a uma primeira inscrição e simultaneamente
a uma fixação da pulsão numa determinada representação.
A partir de então, estabelece-se uma Triebregung, uma mo-
ção pulsional, de tal modo que a representação fixada
funciona como pólo de atração para o recalque posterior
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ou recalque propriamente dito. Para este recalque primor-
dial não há nada que funcione como pólo de atração, já
que antes dele não há nada que possa ser concebido mini-
mamente em termos de organização psíquica. Esta é a
razão pela qual Freud afirma que o contra-investimento é
o único mecanismo do recalque original, mecanismo res-
ponsável por essa demarcação prévia à clivagem do psi-
quismo em duas instâncias: o inconsciente e o pré-cons-
ciente/consciente.

O recalque originário corresponde a um momento an-
terior à constituição do sistema inconsciente, o que não
significa que não possamos falar em processos inconscien-
tes. O termo “inconsciente” é empregado de forma adjeti-
va, designando processos que não chegam a se tornar cons-
cientes mas que nem por isso pertencem ao sistema incons-
ciente. Podemos, quando muito, dizer que nesse momento
há um inconsciente em função, mas não um inconsciente
concebido como um sistema psíquico distinto dos demais.

Na comunicação feita por Laplanche e Leclaire no Co-
lóquio de Bonneval, comunicação que pretendia ser uma
exposição do ponto de vista de Lacan sobre o inconsciente
(digo “pretendia”, porque o próprio Lacan discordou da
exposição feita pelos discípulos), Jean Laplanche20 vê a
necessidade de se desdobrar o recalcamento originário em
dois momentos, correspondentes a dois níveis distintos de
simbolização. Num primeiro momento ou primeiro nível
de simbolização haveria apenas uma rede de oposições
significantes sem que nenhum significado particular esti-
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vesse preso a ela. É o caso da experiência do Fort-Da des-
crito por Freud em Além do princípio de prazer. Num segun-
do momento ou segundo nível de simbolização haveria
uma “ancoragem” dessas oposições significantes no uni-
verso simbólico. Os autores da comunicação — Laplanche
e Leclaire — discordam, na mesma comunicação, quanto
a qual momento corresponderia o recalque originário. Para
Laplanche, o segundo momento seria o característico do
recalque originário e o da constituição do inconsciente;
para Leclaire o primeiro momento já caracterizaria o recal-
que original, sendo que, em sua opinião, o surgimento do
inconsciente resultaria da captura da energia pulsional nas
malhas do significante, captura esta que ocorreria já a par-
tir da primeira oposição significante. A oposição Fort-Da
assinalaria ao mesmo tempo o recalque original e o mo-
mento da constituição do inconsciente. Independente-
mente da divergência interna, ambos os autores procuram
responder à questão do recalque originário através da sim-
bolização, da oposição significante como entrada no sim-
bólico, ao invés de apelarem para a herança filogenética.

A tentativa de conferir inteligibilidade à noção de re-
calque primário através da simbolização não significa uma
recusa, por parte de Laplanche e Leclaire, das elaborações
freudianas sobre o tema, mas da utilização de um recurso
a mais, não inteiramente disponível por ocasião da publi-
cação do artigo Die Verdrängung. O problema continua
sendo o mesmo de Freud: como justificar a existência de
representações que, como se fossem recalcadas, funcionas-
sem como pólo de atração para o recalcamento propria-
mente dito, sem serem elas mesmas recalcadas?

Não se trata, pura e simplesmente, de justificar a exis-
tência de representações, mesmo de representações incons-
cientes, anteriores à clivagem do psiquismo; trata-se, isto
sim, de justificar o estatuto peculiar de certas representa-
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ções que, antes da divisão da subjetividade em instâncias
distintas, funcione como o recalcado.

No recalque originário “é recusado ao representante
psíquico da pulsão o acesso à consciência”. Ora, para que
esse acesso lhe seja negado, é necessário que exista uma
instância responsável por essa função; ocorre, porém, que
essa instância surge apenas após a clivagem do psiquismo,
isto é, após o recalque. É necessária, pois, a existência do
recalque para que o recalque possa se dar. Aí reside o
paradoxo do recalque propriamente dito, razão pela qual
Freud teve que postular a existência de um recalque ori-
ginário anterior ao recalque propriamente dito, que passa
a ser designado de “secundário”.

A tentativa de explicação, através da noção de oposição
significante, tem como pressuposto básico a idéia — po-
demos dizer, comum a Freud e Lacan — de que os repre-
sentantes ideativos da pulsão podem ser considerados
como análogos aos elementos da linguagem. Uma das ca-
racterísticas do sonho, segundo Freud, não é a condição
à figurabilidade, isto é, a exigência de expressão numa
linguagem de imagens? Se o sonho é um texto em ima-
gens, nada impede que estas sejam concebidas como
elementos significantes. Este é um dos suportes da tese
lacaniana de que o inconsciente é estruturado como uma
linguagem.

A explicação do recalque primário como condição de
formação do inconsciente, através das formas primordiais
de simbolização (oposições significantes do tipo O-A, Fort-
Da), anteriores mesmo à aquisição da linguagem por parte
do infans, não constitui, de forma alguma, um afastamento
das concepções freudianas. A própria idéia proposta por
Freud de que haveria uma espécie de memória filogenética
sinalizando os comportamentos sexuais, o que faria com
que fossem dotados de particular intensidade e então fi-
xados, não é menos estranha do que a idéia lacaniana de
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que as oposições significantes a que se referem Laplanche
e Leclaire seriam, na origem da linguagem, sugeridas pela
própria natureza — o dia e a noite, o móvel e o imóvel, o
alto e o baixo, o macho e a fêmea. Aliás, mais do que
“sugerir”, Lacan fala em “fornecer” significantes:

Antes ainda que se estabeleçam relações que sejam propria-
mente humanas, certas relações já são determinadas. Elas
se prendem a tudo que a natureza possa oferecer como
suporte, suportes que se dispõem em temas de oposição.
A natureza fornece, para dizer o termo, significantes, e
esses significantes organizam de modo inaugural as rela-
ções humanas, lhes dão as estruturas, e as modelam.21

A fim de evitar mal-entendidos, devo assinalar que
Lacan não está defendendo aqui uma teoria sobre a origem
natural da linguagem, mas apenas a idéia de que o mundo
natural possa conter certas características que favoreçam
mais do que outras a formação de oposições significantes.
A referência de Lacan a esse respeito é insuspeita: a noção
de função classificatória primária, retirada de O pensamento
selvagem, de Lévi-Strauss. O que pretende Lacan, seguindo
a sugestão de Lévi-Strauss, é fazer passar a idéia de que a
função significante se faz por oposições (tal como no exem-
plo do Fort-Da) e que essas oposições não são fortuitas,
mas encontram suporte no mundo natural, que “sugere”
certos temas de oposição. Mas assim como a natureza con-
teria um repertório mínimo de temas que ela forneceria
como suportes, o mundo da cultura dispõe também de um
repertório de temas de oposição que são impostos ao in-
fans.

Como meu intuito aqui não é discutir a função classi-
ficatória primária de Lévi-Strauss, devemos retornar ao
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recalque primário. O essencial a se destacar na contribui-
ção de Lacan e dos seus então discípulos é a idéia de que
antes mesmo de se formar o inconsciente como um sistema
psíquico, uma rede de oposições significantes opera a cap-
tura das representações elementares, criando uma primei-
ra cadeia inconsciente — esta é a inscrição. Simultaneamen-
te, dá-se também a captura da energia pulsional por essa
trama de oposições significantes, de tal modo que estabe-
lece-se uma ligação da pulsão à representação — é a fixação.

Recalque secundário ou recalque propriamente dito.

A distinção entre as duas formas de recalque, o primário
e o secundário, tem por objetivo responder à aparente
contradição resultante do fato do recalque ser um meca-
nismo que se exerce entre dois sistemas (o Ics e o Pcs/Cs)
e ao mesmo tempo o mecanismo que funda a distinção
entre esses sistemas. Ao propor a hipótese do recalque
primordial, Freud pretende resolver essa contradição fa-
zendo com que o recalque primordial seja o responsável
pela clivagem do psiquismo em sistemas diferenciados (o
Ics e o Pcs/Cs), enquanto que o recalque propriamente dito
se exerça a partir da clivagem já feita.

Quando da publicação do texto sobre Schreber, Freud
aponta como uma das distinções entre o recalque primário
e o recalque secundário o caráter passivo do primeiro à
diferença do segundo, essencialmente ativo. De fato, a
fixação ou inscrição decorre das primeiras ligações, corres-
pondentes ao primeiro esboço de organização do aparato
psíquico, e essas primeiras ligações são sínteses passivas,
apenas limitam ou impedem, através do mecanismo do
contra-investimento, o livre escoamento das excitações. É
apenas num segundo momento que se tornam sínteses
ativas. A cada um desses momentos correspondem dife-
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rentes eus. O eu resultante das primeiras ligações, eu pu-
ramente passivo, é o real-Ich; posteriormente esse eu se
amplia e passa a exercer a função de inibição.

O segundo momento do processo de recalcamento ou
recalque secundário é o que Freud denomina recalque propria-
mente dito (eigentliche Verdrängung), e incide sobre os deri-
vados psíquicos da representação atingida pelo recalque
primordial ou sobre os caminhos que podem conduzir a
ela. O destino dos derivados é o mesmo que o da repre-
sentação original: são excluídos da consciência. No entan-
to, para que haja o recalque secundário é necessário não
apenas o repúdio por parte do sistema pré-conscien-
te/consciente22, mas também a atração exercida pelo recal-
cado primordial; daí Freud se referir ao recalque secundá-
rio como uma Nachdrängen, uma pressão posterior.

É interessante notar que o termo empregado no artigo
de 1915 é “Nachdrängen” e não “Nachverdrängung”, como
se Freud quisesse assinalar que o essencial do recalque
acontece na primeira infância, o recalque secundário sendo
apenas uma “pressão posterior” (Nachdrängen). No entan-
to, é a este último que ele chama de recalque propriamente
dito. Vinte anos mais tarde, no artigo Análise terminável e
interminável, ao retomar a distinção entre os dois momen-
tos do processo de recalcamento, ele afirma que “todos os
recalques acontecem na primeira infância” quando o eu
ainda imaturo empreende suas primeiras medidas defen-
sivas. Trata-se aqui do recalque primordial. “Nos anos pos-
teriores não se consumam novos recalques”, o eu recorren-
do aos recalques originais, que foram conservados, para
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governar as pulsões.23 É preciso um certo cuidado na lei-
tura desse parágrafo. A impressão que se tem é que só há
recalque na primeira infância, ficando o indivíduo livre
desse mecanismo nos anos posteriores de sua vida. Não é
o que ocorre. O que está presente apenas na primeira in-
fância é o recalque primário ou original; a partir de então,
entra em cena o recalque secundário ou recalque propria-
mente dito, que incide sobre os derivados do recalque
primordial. É o recalque secundário o responsável pela
manutenção do sistema inconsciente enquanto formado
essencialmente pelo recalcado (recalcado resultante do re-
calque secundário); daí ele ser chamado por Freud de ei-
gentliche Verdrängung, recalque propriamente dito. A pos-
sível dúvida quanto a ele ser ou não recalque (Verdrän-
gung) é eliminada pela correção feita em Análise terminável
e interminável, quando Freud substitui o termo Nachdrän-
gung, empregado em 1915, pelo termo Nachverdrängung.24

O recalque não elimina nem impede o representante-
representação (Vorstellungsrepräsentanz) de continuar agin-
do no inconsciente mas, ao contrário, o recalcado “conti-
nua se organizando, formando derivados e estabelecendo
conexões”.25 O que é afetado não é o modo de ser do
representante-representação no inconsciente, mas sobretu-
do sua relação com o sistema pré-consciente/consciente.
Se alguma influência é exercida pelo recalque sobre o que
ocorre no inconsciente, é no sentido de possibilitar ao re-
calcado uma expansão e uma riqueza de articulação maio-
res, precisamente por ele estar livre do controle da cons-
ciência.
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O representante-representação “prolifera nas som-
bras”, escreve Freud. A razão dessa proliferação é que,
livres das exigências do sistema pré-consciente/conscien-
te, os representantes-representação têm maior liberdade
para estabelecer novos nexos, dando lugar a derivados
que, quanto mais próximos se encontrarem do repre-
sentante-representação original, tanto mais serão atingidos
pelo recalcamento, e quanto mais afastados estiverem,
mais facilmente terão êxito em burlar as defesas do eu e
conseguir uma expressão consciente.

Se o recalque secundário incide sobre os derivados do
representante-representação objeto do recalque primor-
dial, nem todos os derivados são atingidos por ele. Os
derivados que se distanciaram bastante do representante-
representação recalcado, seja por transformações que o
desfiguraram seja devido a elos intermediários numerosos,
podem escapar ao recalque secundário. Não há, na opinião
de Freud, nenhuma medida geral capaz de determinar
qual o distanciamento necessário em relação ao re-presen-
tante-representação para que um derivado possa escapar
ao recalcamento secundário. “O recalque trabalha, então,
de maneira em alto grau individual”, de modo que cada
derivado pode ter um destino particular. Esse distancia-
mento em relação ao recalcado primordial é determinado
pelo grau de distorção. Um dos objetivos do trabalho do
sonho é produzir uma suficiente deformação do conteúdo
latente de modo a tornar possível o sonho como expressão
consciente de pensamentos inconscientes os quais, de ou-
tra forma, seriam intoleráveis para o sonhador.

Freud destaca a importância dos derivados do recalca-
do original para a prática psicanalítica. É através deles que
se pode ter acesso ao material recalcado, ou melhor, é
através daqueles derivados que conseguiram escapar ao
recalcamento que é possível rastrear a série que conduz ao
recalcado. A formação de derivados do recalcado continua
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a ser feita, independentemente da distância temporal em
relação ao recalcado original. Esses derivados surgem nos
sintomas, nos atos falhos, nos sonhos, assim como surgem
nas associações feitas pelo paciente na situação analítica.
A chamada “regra fundamental”, que orienta a prática
clínica psicanalítica, nada mais é do que uma solicitação a
que o analisando, livre o mais possível da censura cons-
ciente, produza derivados do recalcado. Não se trata, por
parte do analisando, de uma deliberada produção de de-
rivados do recalcado. Quando, de posse de um fragmento
de sonho fornecido pelo paciente, Freud solicitava que ele
abrisse mão da coerência lógica, da estrutura formal do
relato, da adequação aos fatos do cotidiano, das exigências
da moralidade, e comunicasse livremente tudo que lhe
viesse à mente, independentemente do caráter absurdo
que pudesse ter, o que ele estava fazendo era criar condi-
ções propícias à emergência e comunição desses deriva-
dos.

Em Pulsões e destinos de pulsão, Freud aponta o recalque
como um dos destinos da pulsão. No entanto, no artigo
seguinte — O recalque —, ao expor as diferentes formas e
o mecanismo do recalque, ele o faz incidir não sobre a
pulsão propriamente dita, mas sobre a agência repre-
sentante (Repräsentanz) ou sobre o representante-repre-
sentação (Vorstellungsrepräsentanz), conceitos que sequer
estão presentes no artigo sobre as pulsões. A dúvida que
surge a partir desse segundo artigo é se Freud reformulou,
corrigindo, a hipótese anterior, se acrescentou elementos
novos sem recusar a hipótese anterior, ou se elaborou uma
nova hipótese abandonando a anterior. A dúvida pode ser
expressa da seguinte forma: o recalque é um dos destinos
da pulsão, um dos destinos do representante psíquico da
pulsão, ou ambas as coisas?

Como a questão da representação será objeto de uma
exposição mais detalhada no próximo capítulo, vou me
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limitar aqui aos aspectos mais relevantes para o que esta-
mos discutindo. Em primeiro lugar, é importante relem-
brar que, desde os seus primeiros textos teóricos, Freud
concebe a pulsão como algo externo ao aparato psíquico,
como excitação endógena, como algo que de fora do apa-
rato psíquico lhe faz uma exigência de trabalho, e esse
trabalho consiste em capturar e transformar a energia pul-
sional. Mas ao definir a pulsão no artigo Pulsões e destinos
de pulsão, ele a apresenta como “um representante [Reprä-
sentant] psíquico dos estímulos que provêm do interior do
corpo e alcançam a alma”.26 Portanto, ela própria é apon-
tada como Repräsentant dos estímulos corporais.

O artigo O recalque acrescenta um novo elemento: a
pulsão é representada no psiquismo pelo representante-
representação (Vorstellungsrepräsentanz), o que é confirma-
do no artigo seguinte da série — O inconsciente —, onde
lemos que a pulsão jamais é objeto da consciência, e que
mesmo no inconsciente ela só se faz presente pelos seus
representantes.27 Finalmente, voltando ao artigo O recalque,
encontramos um parágrafo no qual é afirmado que até
então o recalcamento era visto como incidindo sobre um
representante pulsional (Triebrepräsentanz), isto é, sobre
uma representação (Vorstellung) ou um grupo de repre-
sentações (Vorstellungsgruppe) investidas a partir da pul-
são.28 Mas esse Triebrepräsentanz, que até esse momento era
considerado como algo unitário, deve ser decomposto em
dois elementos componentes: a Vorstellung,  a repre-
sentação propriamente dita, e algo distinto dela, que repre-
senta (repräsentiert) a pulsão: o quantum de afeto (Affekt-
betrag). E os destinos de cada um desses representantes
pulsionais são diversos.
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A partir dessa decomposição do representante pulsio-
nal, o recalcamento passa a ser descrito de forma diferente.
Ele não deixa de ser um dos destinos da pulsão, mas passa
a ser considerado diferentemente conforme tenhamos em
vista a representação (Vorstellung) ou a energia pulsional
ligada a esta representação, o Affektbetrag, o quantum de
afeto. Encontramos freqüentemente a afirmação de que o
recalcamento é um mecanismo que incide apenas sobre a
representação e não sobre o afeto. Este último não é recal-
cado ou recalcável; no recalcamento somente a repre-
sentação seria atingida e teria seu acesso à consciência
interditado.

Isso é verdadeiro em parte. O afeto não é recalcado, o
que não quer dizer que se mantenha indiferente à ação do
recalcamento. Se o que é atingido pelo recalque é o repre-
sentante-representação como um todo, algo tem que acon-
tecer com o afeto enquanto parte componente desse repre-
sentante.

Freud distingue no representante pulsional (Triebreprä-
sentanz) ou representante-representação (Vorstellungsreprä-
sentanz) a representação propriamente dita (a Vorstellung)
e o fator quantitativo (Affekt). Quando atingida pelo recal-
que, a Vorstellung tem seu acesso à consciência impedido,
enquanto que o Affekt tem destinos diferentes: ele pode ser
suprimido (unterdrückt), pode ser deslocado e pode ser
transformado, mas não pode ser propriamente recalcado.
Para isso, concorre o estatuto particular que Freud lhe
confere. “A direção na qual se envereda o pensamento
freudiano é sempre a de colocar o afeto na rubrica do sinal
[e não na do significante].”29 Assim, no Triebrepräsentanz,
o afeto é o lado não significante, aquilo que, embora esteja
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presente na trama das Vorstellungsrepräsentanzen, constitui
seu aspecto quantitativo e não seu aspecto significativo,
razão pela qual é considerado como sinal e não como
significante. O fato de Freud articular afeto e angústia é
expressivo desse modo de pensar, sobretudo quando con-
cebe a angústia como sinal. A angústia seria, sob esse as-
pecto, pura expressão da intensidade pulsional, sem que
nenhuma representação estivesse ligada a ela. Não poden-
do se expressar sob a forma de um representante ideativo,
ela se expressa corporalmente como pura intensidade, sem
que qualquer significação possa lhe ser atribuída. Assim,
o que do representante pulsional é recalcado não é o afeto,
mas as representações que se ligam a ele ou, melhor dito,
que o ligam.

Do ponto de vista econômico, o destino do afeto é tão
ou mais importante do que o destino da representação. A
razão disso é que o afeto é o modo intensivo (ou quantita-
tivo) de expressão da pulsão, e se pelo recalcamento temos
êxito em manter no inconsciente o representante ideativo
da pulsão, nem sempre somos capazes de impedir o des-
prazer resultante da liberação da carga de afeto a ele liga-
do. Freud exemplifica isso com três quadros clínicos: a
neurose de angústia, a histeria de conversão e a neurose
obsessiva.30

O caso utilizado para exemplificar a neurose de angús-
tia foi o do Homem dos Lobos, do qual apresentei um
resumo no início do capítulo. Nele, o jovem aristocrata
russo, quando criança, após ter sido ameaçado de castra-
ção pela babá dirige sua sexualidade para o pai, a quem
passa a provocar constantemente com o objetivo de ser
castigado e retirar daí uma satisfação sexual masoquista.
Esse desejo sexual pelo pai é recalcado e reaparece como
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fobia de um animal. A representação original é, ao longo
de uma série de conexões, substituída pela figura de um
lobo, enquanto que o afeto é transformado em angústia.
Freud salienta o quanto o recalcamento, nesse caso, foi
destituído de êxito, pois se ele foi eficaz no sentido de
substituir a representação penosa por outra, foi totalmente
ineficaz quanto a evitar o desprazer resultante do despren-
dimento do quantum de afeto a ela ligado.

Na histeria de conversão, o processo de recalcamento
é em geral bem-sucedido, tendo em vista que consegue
suprimir o afeto. É verdade que em seu lugar surgem os
sintomas, também incômodos, mas que na maioria dos
casos não são acompanhados de angústia. Freud cita, a
esse respeito, a frase de Charcot sobre “la belle indiférence
des hystériques” em relação aos seus sintomas. Uma conver-
são bem-sucedida é uma garantia contra angústia, já que
provoca a supressão completa do Affektbetrag. Pode acon-
tecer, no recalcamento, dos sintomas serem acompanhados
de angústia, o que provoca a formação de um mecanismo
fóbico com a finalidade de evitar o desprazer. No entanto,
na histeria de conversão o processo de recalcamento ge-
ralmente se completa com a formação do sintoma, não
havendo necessidade de outros mecanismos complemen-
tares.

O terceiro caso exemplificado por Freud é o da neurose
obsessiva. Nele, o recalcamento é inicialmente eficaz; a
representação é substituída por deslocamento, provocan-
do o desaparecimento do afeto. No entanto, esse recalca-
mento bem-sucedido não consegue se manter e, com o
passar do tempo, seu fracasso torna-se cada vez mais evi-
dente. Falhando o recalcamento, o afeto ressurge sob a
forma de angústia e autocensura, provocando novas subs-
tituições por deslocamento e novos mecanismos de fuga
como na fobia. Em geral, na neurose obsessiva esse pro-
cesso de recalcamento prossegue numa série interminável
de sucessos e insucessos.
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O retorno do recalcado.

No primeiro livro dos seus Seminários, Lacan diz que “o
recalque e o retorno do recalcado são a mesma coisa”.31

Claro está que Lacan não pretende que os termos possam
ser empregados como sinônimos. Eles “são a mesma coisa”
na medida em que podem ser remetidos à mesma série de
um processo que, a partir de um núcleo inicial constituído
pelo recalque, dá lugar à formação de sintomas, a novos
recalques e, no final da série, ao retorno do recalcado.
Freud, no entanto, prefere conceber o retorno do recalcado
como um momento relativamente independente no pro-
cesso de recalcamento como um todo.

O momento inicial do processo de recalcamento é,
como vimos, o do recalque primordial. O que acontece
nesse primeiro momento é a demarcação de um espaço até
então indiferenciado, uma inscrição acompanhada de uma
fixação da pulsão numa representação ou conjunto de re-
presentações. Essa inscrição não se dá num inconsciente
recalcado, posto que ele ainda não existe, embora ela seja
inconsciente. A partir de então, o que sequer era do domí-
nio da significação (e tampouco da verbalização) começa
a ser integrado numa rede de oposições significantes, for-
mando um sistema — o inconsciente — como uma trama
de representantes-representação. Essa rede ou trama inte-
gra retroativamente o passado anterior ao recalque ao mes-
mo tempo que constitui o recalcado.

O recalque não elimina as representações sobre as
quais incide, esta é uma hipótese fundamental da teoria
freudiana do recalcamento. As representações recalcadas
não apenas não são eliminadas, como lutam incessante-
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mente pelo acesso ao sistema pré-consciente/consciente,
obrigando este último a um dispêndio constante de ener-
gia para fazer face à ameaça que tais representações recal-
cadas representam. Mas o recalcado não apenas luta pelo
acesso à consciência (ou por se ligar às representações-pa-
lavra do Pcs/Cs), como ainda no inconsciente produz de-
rivados sobre os quais continua se exercendo o recalque.

O que Freud denomina “retorno do recalcado” não é o
aparecimento puro e simples, no sistema Pcs/Cs, da repre-
sentação recalcada. Esse “reaparecimento” se faz por ca-
minhos desviados e por intermédio de derivados que, pela
distância do recalcado original e pelas deformações a que
foram submetidos, escapam aos mecanismos defensivos.
A idéia segundo a qual o recalcado e o retorno do recalcado
correspondem a pólos opostos de uma série linear, de tal
modo que uma representação (recalcada) possa transitar
de extremo a outro (retorno do recalcado), mantendo-se
inalterada, não corresponde à concepção freudiana, pelo
menos não corresponde ao que Freud pensou posterior-
mente ao artigo de 1915. O retorno do recalcado se faz de
forma deformada, distorcida, e não como retorno do “mes-
mo”, do idêntico. Aquilo que retorna, o faz sob a forma de
um compromisso entre os dois sistemas, de tal modo que
o desejo recalcado encontre uma expressão consciente mas
ao mesmo tempo não produza desprazer. O retorno do
recalcado não se faz, portanto, devido a uma falha no
sistema defensivo, mas precisamente porque foram pro-
duzidos derivados submetidos a deformações tais que o
caráter ameaçador do recalcado original tenha sido sufi-
cientemente atenuado a ponto de ultrapassar a barreira
imposta pelo eu às representações recalcadas.

O ponto de vista de Freud sobre o retorno do recalcado
não se mantém, contudo, inalterado. Anteriormente ao
artigo de 1915, ele concebia o retorno do recalcado num
sentido quase literal: o recalcado retornaria utilizando os
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mesmos caminhos associativos adotados por ocasião do
recalcamento. Recalcamento e retorno do recalcado seriam,
pois, operações simétricas e inversas. A partir do artigo
Die Verdrängung, passa a conceber o retorno do recalcado
como um mecanismo específico e relativamente inde-
pendente.

No terceiro dos ensaios que compõem Moisés e o mono-
teísmo (1939), publicado quando Freud já se encontrava
exilado em Londres, ele explicita as condições segundo as
quais se dá o retorno do recalcado:32 1) se há um enfraque-
cimento do contra-investimento em decorrência de algum
processo patológico que afeta o eu, ou por uma mudança
na distribuição do investimento no interior do eu como
ocorre no sonho; 2) quando a articulação da pulsão com o
recalcado recebe um reforço especial (como ocorre na pu-
berdade, por exemplo); 3) quando, em experiências recen-
tes, certas impressões ou vivências semelhantes ao recal-
cado têm o poder de despertá-lo. Seja qual for, porém, a
condição que possibilita o retorno do recalcado, este nunca
se dá em sua forma original e sem conflito. O material
recalcado é invariavelmente submetido à deformação por
exigência da censura, mesmo quando as defesas do eu são
diminuídas, como no caso do sono.
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4

Inconsciente

O conceito de inconsciente está completando um século de
existência. Não é uma idade excessivamente avançada
para um conceito; na história do saber ocidental podemos
apontar alguns que contam sua idade em milênios. Mas
isso também não quer dizer que os conceitos não se trans-
formem, não envelheçam e não morram; muitos desapa-
receram quase no próprio ato de sua criação, outros enve-
lhecem rapidamente, e alguns conseguem sobreviver aos
séculos. Nessa perspectiva, cem anos não é muito tempo,
mas também não é pouco: mostram que o conceito sobre-
viveu e que essa sobrevivência está indissoluvelmente li-
gada à sobrevivência da teoria à qual ele pertence, em que
pese as transformações sofridas por ele, conceito, ou por
ela, teoria. Já foi dito1 que os verdadeiros conceitos trazem
a assinatura do seu autor; e creio que poucos são aqueles
que portam uma assinatura tão nítida quanto o inconscien-
te de Freud. A assinatura não é, porém, uma garantia de
imutabilidade do conceito. Exatamente por não serem pu-
ras abstrações formais produzidas artificialmente, por res-
ponderem a problemas reais, os conceitos estão sujeitos a
transformações e mutações, a renovações, que caracteri-
zam a história do saber.

Houve uma sensível mudança no conceito de incons-
ciente, tal como foi historicamente introduzido por Freud
em 1900, e o modo como ele é pensado hoje, após as
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contribuições da lingüística, da lógica e da etnologia, so-
bretudo a partir da leitura feita da obra de Freud por
Jacques Lacan. Isso não significa, porém, um abandono do
conceito freudiano de inconsciente em favor de uma con-
cepção lacaniana, até mesmo porque não estamos certos
de se tratar de uma “nova” concepção do inconsciente.
Certamente, os conceitos lacanianos não eliminam os con-
ceitos freudianos, e não sei, até mesmo, se poderíamos
afirmar que Lacan “ultrapassa” Freud, no sentido de uma
Aufhebung hegeliana.

Sem dúvida, o conceito de inconsciente sofre uma trans-
formação com o tempo, mas essa transformação já se veri-
fica na própria obra de Freud. Desde seu aparecimento no
capítulo VII da Traumdeutung até os textos finais da chama-
da segunda tópica, a modificação é visível. Se nos textos
iniciais Freud está preocupado em definir o sentido tópico
do inconsciente, nos textos posteriores a 1915 ele está mais
preocupado com a relação entre o inconsciente e as pulsões.
Mas mesmo num texto como O eu e o isso, de 1923, onde o
das Es (o Isso) é privilegiado, Freud mantém a idéia do
inconsciente como um lugar psíquico diferenciado e iden-
tificado com o recalcado. É nesta medida que podemos
dizer que a segunda tópica freudiana não substitui a pri-
meira, e que os conceitos de Isso, Eu e Supereu não reco-
brem os conceitos de Inconsciente, Consciente e Pré-cons-
ciente. O Isso é inconsciente, mas não é o inconsciente.

I

A HIPÓTESE DO INCONSCIENTE

O que o inconsciente não é.

O artigo Das Unbewusste começa com uma justificativa do
conceito de inconsciente. A preocupação de Freud é assi-
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nalar as diferenças entre o inconsciente tal como é conce-
bido por ele e o inconsciente tal como era pensado pela
filosofia e pela psicologia, e uma das formas de se marcar
a diferença é apontando o que o inconsciente freudiano
não é. Ele não é uma franja ou margem da consciência,
também não é o profundo da consciência, assim como não
é o lugar do caótico e do misterioso. E Freud, com plena
razão, estava preocupado em assinalar essas diferenças e
em afirmar a irredutibilidade do seu conceito às noções
até então dominantes.

A concepção de psiquismo dominante até Freud era a
de uma subjetividade identificada com a consciência e
dominada pela razão; quando muito admitia-se que a
consciência pudesse conter uma franja ou margem incons-
ciente, ou ainda que, em alguns casos, se pudesse falar de
ocorrências psíquicas que permaneciam abaixo do umbral
da consciência. O termo “inconsciente” era empregado de
forma puramente adjetiva para designar aquilo que não
era consciente, mas nunca para designar um sistema psí-
quico autônomo e regido por leis próprias.

Mesmo depois de Freud ter elaborado seu conceito, o
inconsciente psicanalítico ainda era identificado com o caó-
tico, o misterioso, o inefável, o lugar da vontade em estado
bruto e impermeável a qualquer inteligibilidade, visão ro-
mântica do inconsciente que nada tem a ver com o conceito
freudiano. Qualquer dúvida quanto ao inadequado dessa
concepção pode ser eliminada pela simples leitura do capí-
tulo VII de A interpretação do sonho, onde Freud declara
enfaticamente que nada há de arbitrário nos acontecimen-
tos psíquicos, sejam eles conscientes ou inconscientes. O
inconsciente pensa, diz ele, e o próprio fato dos pensamen-
tos oníricos latentes serem submetidos a deformações por
exigência da censura atesta seu caráter lógico e sua inteli-
gibilidade possível para a consciência. Se os conteúdos
latentes dos sonhos fossem caóticos e ininteligíveis, não
haveria motivo para serem distorcidos pela defesa.
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Mas é em relação à psicologia da consciência que o
inconsciente psicanalítico marca sua diferença mais radi-
cal. A psicologia, embora identificasse o psíquico com a
consciência, admitia graus de consciência e até mesmo
estados de consciência inconscientes. É o caso, por exem-
plo, das “pequenas percepções”, de Leibniz, da “franja da
consciência”, de William James, das “representações in-
conscientes”, de Herbart. Mas o que Freud afirma repeti-
das vezes é que o inconsciente não é uma gradação da
consciência, seja no sentido do mais profundo, seja no
sentido do mais afastado do centro. Daí a impropriedade
do termo “psicologia profunda” ou “psicologia das pro-
fundezas” para designar substantivamente a psicanálise.
Freud não nos fala de uma consciência que não se mostra,
mas de outra coisa inteiramente distinta; fala-nos de um
sistema psíquico, o Ics (Ubw), que se contrapõe a outro
sistema psíquico, o Pcs/Cs (Vbw/Bw), que é em parte in-
consciente (unbewusst) mas que não é o inconsciente (das
Unbewusste).

O inconsciente não é, tampouco, uma entidade empí-
rica que se manteve oculta até o momento em que Freud
veio a descobri-lo. Algo como um órgão ou como uma
região do cérebro até então inacessível à observação cien-
tífica. Freud não descobriu o inconsciente da mesma forma
como um investigador descobre uma região interna do
corpo que tivesse se mantido ao abrigo da mais minuciosa
investigação já empreendida. O próprio termo “descober-
ta”, para designar o procedimento freudiano em relação
ao inconsciente, tem que ser empregado com reservas.
Freud não descobriu o inconsciente da mesma forma como
um astrônomo descobre um novo planeta. No caso do
astrônomo, podemos dizer que o planeta já se encontrava
lá antes de ser descoberto, como que à espera de seu des-
cobridor; no caso do inconsciente, é no mínimo discutível
que ele já estivesse lá à espera de Freud ou de quem quer
que fosse. Além do mais, o planeta se oferece à observação
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direta do astrônomo, ou pelo menos se não é observado
mas inferido através de cálculos astronômicos, é observá-
vel, ou seja, a partir do momento em que o astrônomo
disponha de instrumentos de observação mais poderosos
poderá comprovar empiricamente sua descoberta. Ora, a
verificação direta do inconsciente jamais será feita, sua
impossibilidade empírica não se deve à falta de instrumen-
tos, mas a sua própria natureza. Uma fenomenologia do
inconsciente é uma tarefa impossível. Ele poderá, quando
muito, ser inferido a partir de seus efeitos na consciência
ou, melhor ainda, a partir de seus efeitos no discurso ma-
nifesto, mas jamais ser objeto de observação direta. O ter-
mo “descobrir” poderia estar sendo empregado aqui com
o sentido de “desvelar”, “tirar o véu”, “deixar à vista algo
que estava oculto”, mas que uma vez desvelado ou desco-
berto, mostrar-se-ia total ou parcialmente ao observador.
Nesse sentido, o inconsciente não foi “descoberto” por
Freud. A partir da psicanálise, o inconsciente não se tornou
mais visível ou simplesmente visível. Sua invisibilidade
permanece a mesma.

Melhor seria, então, dizer que Freud “inventou” o in-
consciente? Ou, mais radicalmente ainda, que Freud
“criou” o inconsciente da mesma forma que um ficcionista
cria seus personagens? O inconsciente é uma pura ficção
freudiana? Um conceito operatório? Uma forma abstrata?
Estas perguntas nos remetem a uma questão que é uma
pedra no sapato dos comentadores de Freud: a do realismo
do inconsciente, ou, se preferirmos, a do estatuto ontoló-
gico do inconsciente.

O estatuto ontológico do inconsciente.

Durante um seminário na cidade de Cali, na Colômbia,
dado por Juan-David Nasio, um dos participantes fez-lhe
a seguinte pergunta a propósito do inconsciente:

241-94-3

Inconsciente / 211



— Eu gostaria, em primeiro lugar, de conhecer sua reação
à réplica de um amigo meu que não acredita na psicanálise
e que me disse recentemente: “Quanto a mim, não tenho
inconsciente!” Que acha o senhor disso? É possível alguém
não ter inconsciente?
  — Se você me permite a ironia — respondeu Nasio —
creio que seu amigo tem razão: ele não tem inconsciente.
  — Mas como é que ele pode ter razão?!
  — Ele tem razão porque, a meu ver, se o inconsciente
existe, ele só pode existir no interior do campo da psicaná-
lise e, mais precisamente, no interior do campo do trata-
mento analítico. Ora, seu amigo parece situar-se fora desse
campo e, por conseguinte, fora do inconsciente.2

A resposta de Nasio não se restringe ao transcrito aci-
ma; na verdade ele utiliza a pergunta do participante para
proceder, em seguida, a uma exposição da concepção la-
caniana do inconsciente. Voltarei mais à frente ao texto de
Nasio. Antes, pretendo me apropriar desse momento do
seu seminário para retomar algumas questões levantadas
acima.

Se estendermos a resposta dada por Nasio para além
dos limites da pergunta, somos obrigados a concluir que
não apenas o amigo do participante do seminário não tinha
inconsciente, como, antes de Freud, ninguém tinha incons-
ciente. O ser humano passou a ter inconsciente somente a
partir da criação da psicanálise por Freud. Isso seria equi-
valente, em física, a afirmarmos que antes de Newton não
havia força de gravidade, que a gravitação passou a “exis-
tir” somente com a criação da teoria gravitacional.

Sem querer entrar aqui na discussão popperiana3 sobre
as concepções essencialista e instrumentalista das teorias
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científicas, não posso deixar de assinalar o mal-estar que
a resposta dada por Nasio provoca naqueles que se iniciam
na teoria e na prática psicanalíticas. É como se Freud ti-
vesse revelado um tesouro oculto em cada um de nós e em
seguida esse tesouro nos fosse retirado sob a alegação de
que se tratava apenas de um nome, uma forma vazia, um
simples operador lógico, sem nenhuma realidade ontoló-
gica. Repentinamente, retornamos à posição de despossuí-
dos.

Mais do que uma questão de mal-estar ou de indife-
rença positivista, trata-se de uma questão teórica, que tem
que ser enfrentada. Pode-se falar num realismo do incons-
ciente? Ou o termo “inconsciente” designa apenas uma
construção lógica tal como “polígono de n lados” ou “raiz
quadrada”? Os psicanalistas poderiam argumentar que
esta não é uma questão teórica da psicanálise, mas uma
questão que diria respeito a uma epistemologia da psica-
nálise, à filosofia da ciência ou que se trata de uma questão
metafísica. Mas o fato é que a resposta a essa questão pode
determinar diferentes caminhos teóricos e clínicos para a
psicanálise.

Creio que não é indiferente para a clínica psicanalítica
se consideramos o inconsciente como pessoal ou não. Se o
consideramos como pessoal, podemos dizer que numa si-
tuação clínica estão presentes o inconsciente do paciente e o
inconsciente do analista; se o consideramos como impessoal,
haverá apenas um único inconsciente, aquele que resulta ou
é produzido pela transferência.4 Mas se aceitamos a idéia
de que não há um inconsciente pertencente a cada pessoa
e sim um inconsciente que se produz durante a relação
clínica transferencial e que não pertence nem ao analisan-
do nem ao analista, mas que é um puro efeito da relação
transferencial, como vamos entender a afirmação feita por
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Freud no artigo O inconsciente, segundo a qual o incons-
ciente é formado de representações recalcadas?

Nos textos da primeira tópica, Freud fala claramente
nas Vorstellungen como conteúdos do inconsciente, e tais
representações são imagens complexas, imagens visuais,
acústicas, táteis, olfativas, cinestésicas, que formam as Ob-
jektvorstellungen ou Sachevorstellungen. Além do mais, essas
representações são minhas representações, não se confun-
dem com as representações que formam o conteúdo do
inconsciente de outra pessoa. Como então evitar o realismo
e a pessoalidade do inconsciente? Por outro lado, aceitar
esse realismo não traria o risco de se psicologizar o incons-
ciente?

Um crítico persistente dessa ontologização do incons-
ciente é Jacques Lacan. No seu seminário sobre os quatro
conceitos fundamentais da psicanálise, afirma que “o es-
tatuto do inconsciente é ético e não ôntico”, que “ele não
é nem ser nem não-ser, mas é algo de não realizado”, que
“o que é ôntico, na função do inconsciente, é a fenda”, e
que “onticamente, então, o inconsciente é o evasivo”.5 Ao
que Jean Laplanche, em seu seminário sobre o inconsciente
e o id, responde com uma concepção realista do incons-
ciente, acrescentando, não sem um evidente tom provoca-
tivo, que: “O inconsciente é individual; e para ser escan-
daloso, eu diria que ele está na cabeça de cada indivíduo.”6

Em sua análise do conceito de inconsciente em Freud,
Laplanche opta pela defesa de uma realidade do incons-
ciente, recusando uma concepção instrumentalista ou ope-
racional e se colocando, ao mesmo tempo, contra a con-
cepção lacaniana do significante. O curioso é que o ponto
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de partida dessa polêmica foi a comunicação feita por
Laplanche e Leclaire no Colóquio de Bonneval7 sobre o
inconsciente, em outubro de 1959, comunicação esta que
pretendia ser uma exposição do ponto de vista de Lacan
sobre o inconsciente. Não demorou muito para que o pró-
prio Lacan tornasse pública sua discordância com o ponto
de vista do discípulo, desautorizando-o como seu porta-
voz. Essa discordância tomou a forma de um acréscimo
feito a título de comentário à comunicação dos discípulos,
quando da publicação do Colóquio em 1966, e transfor-
mou-se numa oposição clara a partir de uma entrevista
concedida a Anika Lemaire, em dezembro de 1969.8

Na comunicação feita durante o Colóquio de Bonneval,
Laplanche parte de uma análise do livro de G. Politzer,
Critique des fondements de la psychologie, 9 no qual o filósofo
marxista, depois de fazer uma crítica da psicologia expe-
rimental e da psicologia introspectiva e de propor a elimi-
nação da metapsicologia freudiana, sugere uma articula-
ção da prática psicanalítica com a teoria da Gestalt a fim
de fundar uma psicologia concreta, espécie de síntese da
prática psicanalítica e da psicologia da Gestalt sob a égide
de uma “psicologia na primeira pessoa”. Para esta psico-
logia concreta de nada serviriam os conceitos metapsico-
lógicos (inconsciente, pulsão, recalcamento, superego etc)
ou as várias concepções de aparato psíquico apresentadas
por Freud; aquilo que seria resgatado da psicanálise seria
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o “drama individual” cujo esquema de orientação é forne-
cido pelo Édipo. A crítica de Laplanche a Politzer é que,
em função de uma orientação marcadamente fenomenoló-
gica, ele teria eliminado o que de mais essencial haveria
na proposta freudiana, incluindo-se aí o inconsciente con-
cebido como um sistema e a idéia de conflito psíquico.

No que se refere especificamente ao conceito freudiano
de inconsciente, Politzer é de opinião de que ele não passa
de uma construção lógica, semelhante a uma lei da física
que não tem nenhuma realidade para além de sua forma-
lização matemática. O argumento de Laplanche10 é que, se
concebermos o inconsciente da mesma forma que conce-
bemos uma lei física, a lei da queda dos corpos, por exem-
plo (e = 1/2 GT2), como seria possível um conflito entre a
lei (abstrata) e uma representação, uma idéia ou um pen-
samento? Mais ainda, se reduzimos o inconsciente a uma
simples construção lógica ou a um operador formal, como
entender a tese freudiana referente aos conteúdos do incons-
ciente (as Vorstellungen)? Uma Vorstellung não é, para
Freud, uma abstração, um esquema operatório, uma lei,
mas uma entidade concreta que faz pressão num ou noutro
sentido, que nos ameaça, que produz desprazer, algo, por-
tanto, que tem uma realidade. Isto, com mais razão ainda,
quando consideramos a Vorstellungsrepräsentanz — o recal-
cado que forma o conteúdo do inconsciente, segundo
Freud — com sua intensidade, seu investimento afetivo e
sua função de representância da pulsão.

Em geral, a posição do psicanalista frente ao incons-
ciente é semelhante à do físico frente a alguns dos seus
conceitos (como o de energia, por exemplo): é a posição de
um realista ingênuo. Para ele, o inconsciente existe e pro-
duz efeitos, assim como para o físico a energia existe como
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realidade material. Dizer que se trata de um realismo in-
gênuo não significa uma desqualificação da posição do
analista, mas apenas afirmar que ele não se coloca na po-
sição do epistemólogo ou do filósofo da ciência. Para ele,
há uma realidade do inconsciente, assim como para o físi-
co, ou mesmo para cada um de nós, há uma realidade da
energia que é objeto das teorias físicas.

A questão da realidade do inconsciente está intima-
mente ligada a uma outra: a da pessoalidade do inconsciente.
Até que ponto é possível se afirmar que o inconsciente é
pessoal? Cada pessoa tem o seu inconsciente? Numa rela-
ção analítica, podemos dizer que estão presentes o incons-
ciente do analisando e o do analista?

Sobre este ponto, fiz referência, acima, às respostas
dadas por Laplanche e por Nasio, este último falando de
ponto de vista lacaniano. Para Laplanche, não apenas há
uma realidade do inconsciente, como ele é ainda conside-
rado como individual; “ele está na cabeça de cada indiví-
duo”, declara Laplanche numa fórmula que ele próprio
considera escandalosa, mas cuja intenção é a de ressaltar
sua realidade e sua individualidade. Num ponto de vista
oposto, temos Nasio afirmando que o inconsciente é um
nome, uma hipótese, um princípio ou ainda um axioma.
Não existe o inconsciente, o que existe é o significante ou,
melhor ainda, o que Lacan chama de “alíngua”, isto é, a
língua peculiar com que cada paciente fala ao analista.
Nessa alíngua ou por essa alíngua, algo é produzido na
relação analítica e que é comum a ambos, analista e anali-
sando: o inconsciente; e ele não é o inconsciente do anali-
sando nem o inconsciente do analista (que não existem
enquanto realidades individuais), mas um inconsciente
impessoal que pertence a ambos.11
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Apesar de expressarem pontos de vista opostos, ambas
as teses pretendem fidelidade ao texto freudiano, ou, pelo
menos, é ao texto freudiano que recorrem para demonstrar
suas hipóteses. Convém, portanto, retornarmos também a
ele.

Inconsciente: sentidos descritivo e sistemático.

O fato de uma representação ser inconsciente (unbewusst)
não é suficiente para que se determine sua pertinência a
um sistema psíquico, apenas designa sua não presença na
consciência. Definir a natureza inconsciente de um fato
psíquico pela sua relação à consciência, isto é, pela sua não
presença na consciência, corresponde ao que Freud cha-
mou de sentido descritivo do termo “inconsciente”. Uma
representação pode estar ausente da consciência e, no en-
tanto, tornar-se consciente por decisão voluntária da pró-
pria pessoa. Fatos do dia anterior, que não estão atualmen-
te presentes na consciência, podem passar a ser conscientes
sem esforço por parte do indivíduo; além de não diferirem,
em sua natureza, dos processos conscientes. Dizemos que
esse fato era inconsciente (unbewusst), no sentido descriti-
vo do termo. Por outro lado, há processos que são incons-
cientes e cuja natureza difere dos processos conscientes, e
que não são suscetíveis de se tornarem voluntariamente
conscientes. Constituem o recalcado e pertencem ao sistema
inconsciente (das Unbewusste). Nesse caso, o termo incons-
ciente está sendo empregado no sentido sistemático e não
descritivo.

Freud propõe que, ao fazermos uso da escrita, substi-
tuamos os termos “consciência” pelo símbolo Cs (Bw) e
“inconsciente” por Ics (Ubw), sempre que estes termos es-
tiverem sendo empregados no sentido sistemático. No en-
tanto, o fato de uma representação pertencer ao sistema Cs
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não quer dizer que ela seja atualmente consciente, ela pode
ser suscetível de consciência, isto é, pode se tornar consciente
sem que haja uma resistência a esta passagem. Nesse caso,
ela era inconsciente mas não pertencia ao sistema Ics. Di-
zemos, então, que pertencia ao sistema Pcs (sistema pré-
consciente).

Há uma diferença fundamental entre a representação
que é inconsciente (no sentido descritivo) e aquela que é
inconsciente porque pertence ao sistema Ics. No primeiro
caso, ela em nada difere das representações conscientes e
não há qualquer impedimento a que se torne consciente,
enquanto que no segundo caso ela está submetida a uma
outra ordem e há uma resistência, por parte do sistema
Pcs/Cs, a que ela tenha acesso à consciência. Essa resistên-
cia é exercida em nome da censura que opera no limite
entre os sistemas Ics e Pcs/Cs.12

A partir dessa divisão em sistemas, podemos afirmar
que um ato psíquico pode passar por três fases: numa
primeira fase, ele é inconsciente e pertence ao sistema Ics;
em razão da censura, ele pode ter seu acesso à consciência
negado; nesse caso ele é recalcado e permanece no sistema
Ics. Caso ele passe pela censura, torna-se suscetível de
consciência, portanto passa a pertencer ao sistema Pcs,
sendo que neste caso poderá tornar-se consciente sem
maiores problemas. A grande divisão, portanto, não é a
que separa o que é inconsciente do que é consciente, mas
a que separa o que pertence ao sistema Ics do que pertence
ao sistema Pcs/Cs.

Uma questão que se coloca para Freud é se o Cs define
propriamente um sistema. Desde o esquema de A interpre-
tação do sonho, o Cs é localizado numa das extremidades
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do aparato psíquico e é concebido muito mais como um
dispositivo de atenção ligado à percepção do que como
um sistema propriamente dito. O que se contrapõe ao sis-
tema Ics não é a consciência, mas o sistema Pcs, o que faz
com que substituamos a notação anterior “sistema Pcs/Cs”
pela notação “sistema Pcs”, retirando do Cs a característica
de sistema. Teremos, então, dois sistemas psíquicos, o Ics
e o Pcs, concebidos como lugares psíquicos, como diferen-
tes conjuntos de processos e representações psíquicas e
com diferentes modos de relação com a percepção-cons-
ciência. Reduzindo o esquema do capítulo VII da Traum-
deutung, a sua expressão mais simples, teremos:

  P                   Cs
       Ics       Pcs

Considerando-se a tese de Freud, reproduzida acima,
de que um ato psíquico passa em geral por duas fases: uma
primeira, na qual ele é inconsciente e pertence ao sistema
Ics, e uma segunda, caso supere a censura, na qual ele se
torna suscetível de consciência, passando a pertencer ao
sistema Pcs, a pergunta que surge é: o que acontece a uma
representação quando é transposta do sistema Ics para o
sistema Pcs?

Hipótese da dupla inscrição e hipótese funcional.

A distinção que Freud estabelece entre o Ics e o Pcs como
sendo dois lugares psíquicos, e que é conhecida como sua
concepção tópica, perderia sua razão de ser e se transfor-
maria numa distinção meramente fenomenológica, se a
esses lugares ou sistemas Freud não fizesse corresponder
leis, modos de funcionamento dos processos psíquicos e
modos de articulação entre as representações, inteiramente
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diferentes para um e outro sistema. O termo lugares psíqui-
cos para caracterizar o Ics e o Pcs poderia dar a impressão
de que a transposição de uma representação de um lugar
para outro seria análoga à mudança que se opera quando
passamos de um cômodo para outro de uma casa, sendo
que a diferença entre esses lugares seria devida apenas ao
caráter mais privado ou proibido de um desses cômodos.
Mais do que definir lugares, ou além de definir lugares, a
distinção entre os dois sistemas define modos de funcio-
namento inteiramente diversos. A passagem de um siste-
ma para outro não mantém inalterados os processos ou as
representações envolvidas. Na analogia acima, é como se
ao passarmos de um cômodo para outro de uma casa
mudássemos não apenas de lugar mas sofrêssemos uma
transformação radical em nossa própria natureza.

E esta é a questão levantada por Freud, logo no início
do artigo O inconsciente: quando uma representação per-
tencente ao sistema Ics se torna consciente, o que acontece?
Dá-se uma nova inscrição da representação, paralelamente
à inscrição original que continua existindo, ou a mesma
representação sofre uma mudança de estado, passando de
inconsciente para consciente? A primeira hipótese, a da
dupla inscrição em sistemas diferentes, chamada também
de topográfica, é considerada por Freud como a mais gros-
seira, porém mais convincente; a segunda hipótese, cha-
mada de funcional, é considerada por ele como mais pro-
vável, embora menos plástica. O fato é que Freud não se
decide, de pronto, por nenhuma das duas. E talvez a não
decisão imediata decorra do fato de que não se trata de
uma única situação, mas de duas situações diferentes.

A situação apresentada por Freud é a de uma repre-
sentação pertencente ao sistema Ics que se torna conscien-
te; mas há também a situação inversa, a de uma repre-
sentação que, de pertencente ao sistema Pcs/Cs, passa a
fazer parte do Ics. É o que acontece no recalcamento. A
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pergunta, para ambos os casos, pode ser a mesma, mas as
respostas podem ser diferentes dependendo de se tratar
do recalcamento ou do retorno do recalcado.

Consideremos a situação apresentada na seção 2 do
artigo O inconsciente, denominada “ponto de vista tópico”,
e que estamos chamando aqui de “hipótese da dupla ins-
crição”. O que ocorre, quando da passagem de uma repre-
sentação pertencente ao Ics para o Pcs/Cs? Dá-se uma nova
transcrição, permanecendo a inscrição originária preservada
no Ics?

 O que temos aqui é uma apresentação da questão que
joga com os mesmos termos (inscrição, transcrição) e segun-
do o mesmo modo de pensar que os apresentados na Carta
52.13 Nela, as inscrições originais sofrem, de tempos em
tempos, uma retranscrição, de tal modo que podemos falar
em várias retranscrições, cada qual correspondendo a di-
ferentes modos de ordenamento das representações. Em-
bora a Carta 52 não faça referência a sistemas psíquicos, já
faz corresponder cada uma dessas transcrições e retrans-
crições à inconsciência (Unbewusstsein) e à pré-consciência
(Vorbewusstsein), ambos os termos empregados aqui no
sentido descritivo. Apesar de ainda não descrever a in-
consciência e a pré-consciência como sistemas psíquicos,
Freud faz corresponder a cada uma delas inscrições distin-
tas, prenunciando a hipótese da dupla inscrição, formula-
da vinte anos depois no artigo sobre o inconsciente.

A segunda hipótese, chamada “funcional”, exposta na
seção 4 do mesmo artigo, é apresentada em termos econô-
micos. A passagem de uma representação do sistema Ics
para o sistema Pcs/Cs é explicada em função da energia de
investimento de cada sistema. A explicação econômica
abandona a hipótese da dupla inscrição (tópica) e adota a
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hipótese funcional. Segundo esta hipótese, cada sistema psí-
quico possui uma energia de investimento específica, de tal
forma que a passagem de uma representação de um sistema
para outro é explicada através do desinvestimento dessa
representação por parte do primeiro sistema (Ics) e de um
investimento ou reinvestimento por parte do segundo sis-
tema (Pcs/Cs). Não há dupla inscrição da representação
(uma no sistema Ics e outra no sistema Pcs/Cs), mas uma
mudança funcional que supõe a eliminação do investimento
anterior. Nesse caso, escreve Freud, “a hipótese funcional
anulou, sem dificuldade, a hipótese tópica”.14

Não tão facilmente como ele sugere. Na verdade, quan-
do examina a hipótese tópica, Freud supõe o caso da passa-
gem de uma representação pertencente ao sistema Ics para
o sistema Pcs/Cs, enquanto que, ao descrever a hipótese
funcional, ele supõe o processo inverso: o do recalcamento.

O recalcamento opera na fronteira entre os sistemas Ics
e Pcs/Cs, e sua função é proteger o Pcs/Cs das repre-
sentações fortemente investidas pulsionalmente e perten-
centes ao sistema Ics. Por seu caráter ameaçador, estas
representações devem ser mantidas no Ics ou, no caso de
terem acesso ao Pcs, são mandadas de volta para o Ics. Isto
se dá pela retirada do investimento ligado a essas repre-
sentações — portanto, um desinvestimento — e a conse-
qüente utilização dessa energia tornada disponível em
operações defensivas do eu, a fim de evitar que a repre-
sentação recalcada tenha novamente acesso à consciência.

A hipótese funcional apresenta uma dificuldade: a de
atribuir uma energia específica a cada sistema, quando o
que Freud afirma é que toda energia de investimento tem
como fonte as pulsões, particularmente a pulsão sexual,
portanto, energia libidinal. Isso fica claro quando, no pró-
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prio artigo O inconsciente, ao descrever o processo de de-
sinvestimento, Freud fala em “retirada da libido”. Na hi-
pótese funcional, a energia de um sistema não passa para
outro sistema, o que é “transportável” de um sistema para
outro é a representação, na medida em que lhe é retirado
o investimento de um sistema e passa a ser investida pela
energia do outro sistema. Segundo essa hipótese, haveria
uma energia de investimento inconsciente e uma energia
de investimento pré-consciente/consciente. Se identifica-
mos a energia do sistema Ics como sendo a libido, não resta
outra alternativa a não ser manter a idéia do interesse como
sendo energia do sistema Pcs/Cs. Do ponto de vista da
economia das energias de investimento, o processo de re-
calcamento consiste na retirada do investimento Pcs da
representação a ser recalcada, de modo que esta: 1) fica
desinvestida; 2) o investimento Pcs é substituído por um
investimento Ics; ou 3) conserva o investimento Ics que já
possuía.15

Repetindo: no processo de recalcamento, uma repre-
sentação fortemente investida pulsionalmente e pertencen-
te ao sistema Ics procura uma expressão consciente. Ao
tentar a passagem do sistema Ics para o sistema Pcs, ela é
barrada ou enviada de volta ao Ics (se já penetrou no Pcs).
Há, portanto, um desinvestimento Pcs/Cs e um reinvesti-
mento Ics dessa Vorstellungsrepräsentanz: repulsa por parte
do Pcs/Cs e atração exercida pelo Ics. Este é o caso, porém,
do recalcamento posterior (Nachdrängen) ou recalcamento
propriamente dito, mas não o caso do recalcamento origi-
nário (Urverdrängung). Já vimos que o mecanismo respon-
sável pelo recalque originário não pode ser nem o inves-
timento por parte do sistema Ics, nem o desinvestimento
por parte do Pcs, posto que no caso do recalque originário
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a divisão do aparato psíquico em sistemas ainda não ocor-
reu. O único mecanismo presente no recalque originário é
o contra-investimento (Gegenbesetzung), que joga com a
energia decorrente diretamente da fonte pulsional.

As duas hipóteses — a tópica e a funcional — não se
colocam necessariamente de forma mutuamente excluden-
te, e a afirmação de Freud, de que a hipótese funcional
“anulou” a tópica, deve ser tomada com reservas, até por-
que já havia afirmado antes, no mesmo artigo, que a hipó-
tese tópica era “mais plástica”. Isto sem levarmos em conta
que os processos utilizados para exemplificar cada uma
das hipóteses não são os mesmos (em que pese a afirmação
de Lacan de que o recalcado e o retorno do recalcado são
a mesma coisa).

Não há, pois, uma escolha decisiva e definitiva, por
parte de Freud, em relação às hipóteses acima. Em nenhum
momento a distinção tópica entre os sistemas Ics e Pcs/Cs
é ameaçada, sendo que a hipótese funcional, com a tese
das energias de investimento distintas para cada sistema,
ao invés de eliminar a distinção tópica, reforça-a. Além do
mais, por estarem em jogo processos distintos — recalca-
mento e retorno do recalcado — podemos admitir que cada
uma das hipóteses é válida ou pelo menos que funciona
melhor quando aplicada a um ou outro processo.

Na comunicação feita no Colóquio de Bonneval, La-
planche defende o ponto de vista de que a hipótese fun-
cional é verdadeira no que se refere a uma representação
isolada, mas que a hipótese tópica é superior quando con-
sideramos sistemas de representações. Os exemplos apre-
sentados por ele são retirados da psicologia da percepção,
de modo que atendem apenas de forma aproximada ao
que se quer demonstrar. Trata-se do caso das figuras re-
versíveis, ou ainda o desses desenhos nos quais há uma
figura dissimulada no meio da paisagem: “Descobrir o
chapéu de Napoleão escondido entre as folhagens de uma
cena de almoço campestre.” Se o chapéu de Napoleão não
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é facilmente percebido, é porque não faz parte do contexto
manifesto do desenho; ele será percebido somente quando
articulado a outro contexto que é o da lenda napoleônica.
Não estando presente no desenho, mas apenas insinuado
por um elemento isolado, disfarçado e oculto pela cena
campestre, não há como, espontaneamente, o chapéu de
Napoleão ser percebido. Há, portanto, dois sistemas de
referência: a lenda napoleônica e o almoço campestre.
Como este último sistema de referência é pregnante, im-
pede, por contra-investimento, o aparecimento do detalhe
que é o chapéu de Napoleão disfarçado entre as folhagens.
A idéia de Laplanche é que um processo análogo ocorre
entre os sitemas Ics e Pcs/Cs. O que passa de um sistema
para outro são elementos isolados e não os sistemas de
significação, estes últimos permanecendo restritos a cada
sistema pela força de coesão interna de cada um.

Há um evidente perigo de se tomarem exemplos da
psicologia da percepção, como os de figura e fundo, da
psicologia da Gestalt, porque podem induzir o leitor a uma
leitura fenomenológica da psicanálise. O exemplo acima é
típico da distinção entre foco e margem ou de figura e
fundo do campo perceptivo. A distinção entre o que é focal
e o que é franjal no campo perceptivo não é da mesma
natureza da distinção entre o que é Ics e o que é Pcs/Cs.
O exemplo do chapéu de Napoleão pode servir para ilus-
trar a organização do campo perceptivo em termos do
sistema Pcs/Cs, mas não para uma representação ou con-
junto de representações recalcadas e pertencentes ao siste-
ma Ics, em oposição a representações pertencentes ao sis-
tema Pcs/Cs. Além do mais, a análise que Laplanche em-
preende no artigo sobre o inconsciente conduz a conclu-
sões com as quais não concordam nem seu parceiro de
artigo, Serge Leclaire, nem J. Lacan, mestre de ambos e
suposto autor original das idéias apresentadas pelos dis-
cípulos no Colóquio de Bonneval. É o caso, por exemplo,
da tese segundo a qual o inconsciente é a condição da
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linguagem, ou ainda a do desdobramento do processo de
recalque originário em dois momentos.

A primazia concedida por Laplanche à hipótese tópica
por ocasião do Colóquio de Bonneval cede lugar, com o
passar dos anos, a uma posição mais matizada que de certa
forma concilia as duas hipóteses (o que aliás ocorreu com
Freud no próprio artigo sobre o inconsciente). As duas
hipóteses não são mutuamente excludentes, referem-se a
processos diferentes — ou se aceitamos que recalque e
retorno do recalcado são a mesma coisa, a momentos di-
ferentes do processo de recalcamento —, a hipótese da
dupla inscrição sendo válida em se tratando do retorno do
recalcado, enquanto que a hipótese funcional se aplica
melhor ao recalcamento propriamente dito.

Vimos, no capítulo sobre o recalcamento, que o recal-
camento propriamente dito consiste, segundo Freud, no
processo pelo qual de uma representação pré-consciente é
retirado o investimento pré-consciente (isto é, proveniente
do sistema Pcs), de forma que a representação ou perma-
nece desinvestida ou recebe um investimento do Ics, ou,
ainda, conserva o investimento Ics que já possuía. Trata-se,
portanto, de um processo no qual uma mesma repre-
sentação é afetada pelo desinvestimento, pelo investimen-
to inconsciente ou pelo contra-investimento, mas que em
qualquer caso é a mesma representação que é afetada, não
havendo duas representações, uma pré-consciente e outra
inconsciente. Para este caso, vale a hipótese funcional ou
econômica.

No caso da tomada de consciência ou do retorno do
recalcado, Freud supõe a possibilidade de uma repre-
sentação estar presente em dois lugares psíquicos (Ics e
Pcs) ao mesmo tempo. Admite ainda que, com o afrouxa-
mento da inibição por parte do eu, a representação possa
passar do Ics para o Pcs sem perder sua primeira inscrição.
Nesse caso, ao invés de termos uma única representação
sofrendo diferentes processos econômicos, temos duas ins-
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crições distintas da mesma representação. É o caso da hi-
pótese tópica ou da dupla inscrição.

Nas últimas páginas do artigo O inconsciente, o dilema
hipótese tópica x hipótese funcional é diluído pela reintrodu-
ção16 da distinção entre representação-objeto (Objektvorstel-
lung) e representação-palavra (Wortvorstellung) e sua relação
com os sistemas Ics e Pcs/Cs. Já vimos da inconveniência
de se traduzirem os termos Objektvorstellung e Wortvorstel-
lung por “representação de objeto” e “representação de pa-
lavra”, respectivamente, já que a partícula “de” não indica
aqui que o objeto ou a palavra sejam aquilo que a repre-
sentação representa, mas sim que objeto e palavra são
ambos considerados enquanto representação. A partir daí,
o que até então era designado pelo termo representação-ob-
jeto (Objektvorstellung) consciente é decomposto por Freud
em representação-palavra (Wortvorstellung) e em repre-
sentação-coisa (Sachevorstellung).17 Assim, o sistema Ics con-
tém apenas os investimentos das representações-coisa, en-
quanto que o sistema Pcs/Cs contém os investimentos da
representação-coisa mais os da representação-palavra.

De um golpe, parece que sabemos agora em que consiste
a diferença entre uma representação consciente e uma in-
consciente. Elas não são, como acreditávamos, diversas
transcrições do mesmo conteúdo em lugares psíquicos di-
ferentes, nem diversos estados funcionais de investimento
no mesmo lugar, mas a representação consciente abarca a
representação-coisa [Sachevorstellung] mais a correspon-
dente representação-palavra, ao passo que a inconsciente
é apenas a representação-coisa.18
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É em função desse enlace, ou melhor, do não-enlace,
que o processo de recalcamento pode ser entendido. No
recalcamento não se trata apenas de evitar que uma repre-
sentação Ics se torne Cs, mas de impedir que a represen-
tação-coisa, pertencente ao sistema Ics, seja traduzida em
palavras, isto é, seja sobreinvestida a partir do sistema Pcs
fazendo o enlace com a representação-palavra. Esta nova
forma de apresentar a questão é uma espécie de Aufhebung
da posição anterior, que opunha a hipótese tópica à hipó-
tese econômica. De fato, ela não impede que se faça uma
topologia do Ics e do Pcs/Cs, como tampouco ameaça a
concepção econômica, além de possibilitar uma outra for-
ma de se pensar a representação.

As propriedades do sistema Ics.

Ao descrever as propriedades particulares do sistema Ics,
Freud declara que o núcleo do Ics consiste de repre-
sentantes pulsionais (Triebrepräsentanzen)19 que procuram
descarregar seus investimentos; portanto, em moções de
desejo (Wunschregungen*).20 Freqüentemente esta afirma-
ção conduz os comentadores a entenderem o Ics como um
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continente cujos conteúdos são os representantes-repre-
sentação. No entanto, a própria idéia de sistema (Systems
Ubw) pode nos orientar numa direção diferente, evitando
até mesmo a idéia do Ics concebido topograficamente como
um lugar anatômico.

Quando, por exemplo, empregamos a expressão “sis-
tema solar”, estamos nos referindo a um conjunto de cor-
pos celestes, cada qual existindo concreta e materialmente,
sem que a palavra “sistema” designe algo de material, um
elemento a mais dentre os elementos componentes do con-
junto. “Sistema” designa a natureza do conjunto, isto é, o
fato de se tratar de um conjunto estrutural e não de um
conjunto meramente aditivo, mas não designa um compo-
nente material do conjunto. É o modo pelo qual as partes
deste conjunto se articulam que faz dele um conjunto es-
trutural, diferentemente de um conjunto aditivo que con-
siste apenas na soma de elementos dispersos. Assim, o
sistema solar não é um continente cujos conteúdos são o
Sol, os planetas, as luas, mas um modo pelo qual estes
componentes são pensados em suas articulações múltiplas.
Da mesma forma, podemos considerar a língua como um
conjunto articulado de elementos (lingüísticos) sem que o
emprego do termo sistema fonológico, por exemplo, tenha
como conseqüência a idéia do par continente/conteúdo. O
emprego corrente do termo “conteúdos do Ics”, que é sem
dúvida uma forma cômoda mas não rigorosa de expressão,
conduz freqüentemente o ouvinte ou o leitor à idéia do Ics
como algo físico, lugar anatômico habitado pelas Vorstel-
lungen.

Da maneira exposta acima, “sistema” passa a ser quase
sinônimo de “estrutura”. De fato, “sistema” é um termo
empregado geralmente para designar um conjunto de ele-
mentos, materiais ou não, que em suas relações recíprocas
formam um todo organizado. Com pequenos acréscimos,
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a definição pode ser aplicada a “estrutura”, tal como foi
pensada pelos primeiros teóricos da Gestalt. No entanto, é
importante lembrarmos que, quando Freud descreve o in-
consciente como um sistema psíquico, a teoria da Gestalt
sequer tinha aparecido no horizonte, Saussure não tinha
dado seus cursos, Jakobson tinha apenas quatro anos de
idade e Lacan ainda não tinha nascido. A palavra “estru-
tura” ainda não tinha sido descoberta pelos teóricos das
ciências humanas; aliás, as próprias ciências humanas, ou
pelo menos a maioria delas, ainda estavam por nascer. O
emprego do termo “estrutura”, deixando de designar sis-
temas de correlações para dizer respeito a significações,
ainda estava distante da época em que Freud escreve a
Traumdeutung. A transformação do conceito de estrutura,
desde seu emprego pelos psicólogos da Gestalt, passando
pela lingüística de Saussure e Jakobson, pela antropologia
de Lévi-Strauss, até Lacan, é toda ela posterior a Freud.

De qualquer maneira, há uma especificidade no em-
prego freudiano do termo “sistema”. Os representantes
pulsionais que formam o núcleo do Ics estão coordenados
entre si mas sem se influenciarem mutuamente e sem se
contradizerem, o que significa que, se forem ativados si-
multaneamente e se suas metas forem incompatíveis, as
moções pulsionais não se cancelam reciprocamente, mas
confluem em direção a uma meta intermediária, numa
solução de compromisso.21

Não há negação no Ics, diz Freud. Esta afirmação deve,
contudo, ser matizada. O que não há no Ics é o símbolo da
negação, o “não”, mas o fato de Wunschregungen com me-
tas incompatíveis chegarem a uma solução de compromis-
so é, por si só, indicativo de um trabalho do negativo. No
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entanto, podemos afirmar que o sistema Ics funciona de
modo que as Wunschregungen procurem a descarga da for-
ma mais direta possível, sem que nada, internamente ao
próprio Ics, se contraponha a esta tendência. No Ics não
funciona o princípio da não-contradição, o que pode ocor-
rer é um maior ou menor investimento de uma repre-
sentação, mas não a exclusão de uma delas por ser incom-
patível com a outra. O trabalho do negativo vai se fazer
intensamente, em nome da censura, não no interior do Ics,
mas, em termos tópicos, na fronteira entre o Ics e o Pcs,
sendo que o agente da censura é o eu (inconsciente, mas
não pertencente ao sistema Ics).

Comparado ao Pcs, o Ics se caracteriza por uma grande
mobilidade das intensidades de investimento — o que
Freud denomina processo psíquico primário —, e que, do
ponto de vista econômico, corresponde à livre circulação
de energia de uma representação para outra. Essa circula-
ção não se faz, porém, de forma anárquica, mas segundo
os mecanismos da condensação e do deslocamento.22 Pelo
deslocamento, uma representação pode receber de uma
outra toda a sua carga de investimento, e pela condensação
ela pode receber o investimento de várias outras repre-
sentações. Condensação e deslocamento correspondem ao
modo de funcionamento denominado processo primário, ca-
racterístico do sistema Ics. O sistema Pcs, por sua vez,
funciona segundo o processo secundário, cuja característica
é um investimento mais estável das representações, acom-
panhado de um bom investimento do eu e por uma inibi-
ção dos processos primários. Enquanto ao processo primá-
rio corresponde uma energia livre ou móvel, ao processo
secundário corresponde a energia ligada. Finalmente, os
processos primário e secundário são ainda respectivamen-
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te correlativos do princípio de prazer e do princípio de reali-
dade. Enquanto os processos Ics procuram satisfação pelo
caminho mais curto e direto, os processos Pcs, regulados
pelo princípio de realidade, são obrigados a desvios e
adiamentos na busca de satisfação. De modo esquemático,
teríamos:

Sistema Ics Processo primário Energia livre Princípio do prazer

Sistema Pcs Processo secundário Energia ligada Princ. de realidade

Embora cômodo, o esquema não deve nos levar a iden-
tificar Ics com processo primário e Cs com processo secundário.
Já no Projeto de 1895, quando estabelece a distinção entre
processo primário e processo secundário, Freud o faz num
item que tem por título “Processo primário e secundário
em ψ”; ambos os processos referidos ao sistema ψ, portanto
inconscientes (a Cs é característica do sistema ω). Mesmo
posteriormente ao Projeto, Freud deixa clara a possibilida-
de de processos primários no nível da consciência.

Uma outra característica atribuída por Freud ao siste-
ma Ics é a ausência de temporalidade: “Os processos do
sistema Ics são atemporais [zeitlos], quer dizer, não estão
ordenados de acordo com o tempo, nem se modificam pela
passagem deste, nem em geral têm qualquer relação com
ele.”23 Na verdade, a tese da atemporalidade do Ics não
deve ser tomada sem uma certa relativização. Não se trata
de uma negação absoluta de uma temporalidade no Ics,
mas sim de marcar sua diferença em relação ao conceito
tradicional de tempo e sobretudo à temporalidade carac-
terística do sistema Pcs/Cs. A esse respeito bastaria lem-
brar que a própria idéia de aparato psíquico, compreen-
dendo o Ics e o Pcs/Cs, é inseparável da idéia de estruturas
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de  retardamento (Verzögerung ou Verspätung) como princí-
pio de diferenciação do aparato psíquico.24

O que Freud recusa ao Ics é uma temporalidade seme-
lhante ao tempo vivido, descrito pelos fenomenólogos,
mas não pode recusar uma temporalidade própria ao Ics,
irredutível ao tempo do Pcs/Cs e que, tal como as estrutu-
ras de retardamento às quais me referi acima, tem que ser
concebido não como uma noção descritiva mas como um
conceito explicativo. E vários são os indicadores dessa tem-
poralidade: o conceito de período, as estruturas de retarda-
mento, o conceito de posterioridade (Nachträglich e Nachträ-
glichkeit), a importância concedida à repetição, a relação
recalque primário e recalque secundário, as noções de inscrição
e de retranscrição. Difícil é pensar o Ics como atemporal.
Não apenas o Ics, mas o próprio aparato psíquico, tal como
concebido no Projeto de 1895, só é pensável a partir de
estruturas de retardamento cuja função é precisamente a
de funcionarem como responsáveis pela diferenciação do
aparato.25

Mas não é apenas a temporalidade do Ics que nos é
inacessível; em si mesmos, os próprios processos incons-
cientes são incognoscíveis. Ao que Freud acrescenta: “são
incapazes de existência [existenzunfähig].”26 Não creio que
a expressão tenha sido empregada no sentido de uma to-
mada de posição quanto ao estatuto ontológico do incons-
ciente, mas sim para assinalar que os processos inconscien-
tes são sempre objeto de conjeturas, que não podemos falar
deles a não ser por inferências feitas a partir de seus su-
postos efeitos: os sonhos, os sintomas, os atos falhos etc.
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Quando Freud “descreve” as propriedades do sistema
Ics, não devemos entender essa descrição como fruto da
observação direta, como se fosse possível uma fenomeno-
logia do Ics; os chamados conteúdos do Ics, assim como os
processos Ics, são inacessíveis à consciência, embora Freud
assinale que são “menos incognoscíveis” que a coisa-em-si
kantiana.27 O “menos incognoscível” serve aqui para assi-
nalar que internamente ao aparato psíquico não há uma
ruptura absoluta entre os sistemas, que Ics e Pcs/Cs podem
ser considerados como sistemas fechados (na medida em
que constituem um conjunto autônomo), mas não como
sistemas isolados que não estabeleçam nenhuma troca en-
tre eles. A relação entre o recalcado e o Pcs/Cs não é da
mesma natureza que a da coisa-em-si kantiana e o fenô-
meno. Além disso, se as representações recalcadas sofrem
distorções que as tornam irreconhecíveis, os afetos são
sempre verdadeiros.

Os afetos inconscientes.

Até o momento estamos considerando o sistema Ics como
constituído apenas por Vorstellungen ou, mais precisamen-
te, pelos Vorstellungsrepräsentanzen. No entanto, vimos no
capítulo anterior que a pulsão se faz representar no psi-
quismo não apenas pela Vorstellung (representação), mas
também pelo Affekt (afeto). E a pergunta com que Freud
inicia a seção 3 do artigo O inconsciente é se podemos falar
em sentimentos e afetos inconscientes. Antes de mais
nada, convém assinalar os diferentes modos pelos quais o
termo Affekt se faz presente nos textos de Freud.28
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No artigo As neuropsicoses de defesa, de 1894, Freud
afirma que “nas funções psíquicas cabe distinguir algo
(quota de afeto, soma de excitação) que tem todas as pro-
priedades de uma quantidade — embora não tenhamos
meio de medi-la; algo que é capaz de aumento, diminui-
ção, deslocamento e descarga, e que se difunde pelas mar-
cas mnêmicas das representações como o faria uma carga
elétrica pela superfície dos corpos”.29 Já nos Estudos sobre
a histeria, da mesma época, “afeto” é empregado quase
como sinônimo de “investimento” (Besetzung), trata-se de
um afeto que, ao invés de ser descarregado, fica ligado a
uma representação. Concepção muito próxima a esta, va-
mos encontrar vinte anos mais tarde no artigo O recalque,
quando Freud se refere à representação como investida a
partir da pulsão com um quantum de energia psíquica
que ele denomina “quota de afeto” (Affektbetrag). Essa
quase identificação entre “afeto” e “soma de excitação”
está também presente no Projeto de 1895. Sobre isto, ca-
bem algumas considerações.

Embora “quota de afeto” (Affektbetrag) e “soma de ex-
citação” (Erregungssumme) sejam empregados como sinô-
nimos, seu significado não é o mesmo. Ambos os termos
dizem respeito ao fator quantitativo postulado por Freud
em sua hipótese econômica; no entanto, enquanto “soma
de excitação” aponta para a origem da quantidade, “quota
de afeto” refere-se ao fator intensivo propriamente dito,
capaz de se destacar da representação e encontrar destinos
diferentes desta última. Trata-se, ambas, de noções muito
mais intensivas do que propriamente quantitativas, sendo
que é com este caráter intensivo que a noção de afeto vai
aparecer nos textos de 1915.
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A distinção entre quota de afeto (Affektbetrag) e soma
de excitação (Erregungssumme) não esclarece, no entanto,
se Affektbetrag e Affekt podem ser empregados como sinô-
nimos. Apesar de podermos apontar uma certa imprecisão
terminológica nos primeiros textos freudianos, o Projeto de
1895 já nos fornece algumas indicações quanto ao uso
diferenciado dos dois termos, sendo que essa diferenciação
torna-se mais clara no artigo O inconsciente e, logo em
seguida, nas Conferências de introdução à psicanálise. O que
podemos dizer é que o afeto (Affekt), enquanto repre-
sentante da pulsão, possui tanto um aspecto quantitativo
quanto um aspecto qualitativo, ou ainda, que ele pode ser
tomado como expressão qualitativa da quantidade de ex-
citação proveniente da fonte pulsional. No artigo O incons-
ciente, é feita a pergunta: além das representações, existem
também moções pulsionais (Triebregungen), sentimentos
(Gefühle), sensações (Empfindungen) inconscientes? Sendo
que no parágrafo seguinte fica claro que ele está se refe-
rindo a estados afetivos (Affektzustände) ou a afetos (Affekte)
pura e simplesmente.

A rigor, diz Freud, não há afetos inconscientes como
há representações inconscientes, 30 já que é da natureza dos
afetos serem sentidos como tais. No entanto, ele não exclui
a possibilidade de estruturas afetivas (Affektbildungen) no
sistema Ics. E esta aparente contradição se resolve com a
distinção entre representações inconscientes e afetos in-
conscientes: enquanto as primeiras são investimentos de
traços mnêmicos, “os afetos e sentimentos correspondem
a processos de descarga cujas exteriorizações últimas são
percebidas como sensações”.31 Note-se que ele se refere
aqui a afetos e sentimentos e não a afetos ou sentimentos,
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numa clara indicação de que os dois termos não são sinô-
nimos, mas que dizem respeito a momentos distintos de
um processo.

Uma vez recalcada, uma representação continua exis-
tindo, como formação real, no sistema Ics, enquanto que o
afeto inconsciente permanece como potência não desen-
volvida. É a esse afeto impedido de se desenvolver e que
permanece inconsciente que Freud nomeia Affektbildung.
Nas Conferências introdutórias é feita uma distinção mais
clara quando, em relação ao afeto, distingue as descargas
e as sensações ligadas a ele, sendo que as sensações são
ainda consideradas como de dois tipos: as referentes às
ações motoras ocorridas (descargas) e as sensações diretas
de prazer e desprazer, que são as que conferem ao afeto
seu tom dominante.32 A partir dessas novas contribuições
à noção de afeto, creio que podemos considerar as inerva-
ções motoras ou descargas como correspondendo ao as-
pecto quantitativo do afeto, àquilo que Freud denomina
quantum de afeto ou soma de excitação, e considerar as sen-
sações de prazer e desprazer como o aspecto qualitativo,
o afeto propriamente dito.

O afeto encontra-se originalmente ligado (de modo não
essencial) a uma representação, conferindo a esta sua di-
mensão intensiva. No caso do recalcamento, ambos (re-
presentação e afeto) são atingidos, mas o destino de cada
um é diferente. A representação é propriamente recalcada
mas o afeto, em conseqüência do recalque da represen-
tação a que estava ligado, é compelido a ligar-se a outra
representação, o mesmo acontecendo se esta última for
também recalcada. Desse modo, é possível que a consciên-
cia venha atribuir as sensações de prazer ou de desprazer
à representação à qual tem acesso, quando na verdade o
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quantum de afeto teria que ser referido à concatenação
original (inconsciente). É nesta medida que se fala em
“afeto inconsciente”. O que é inconsciente não é o afeto
propriamente dito, mas a representação à qual estava ori-
ginalmente ligado.

Mas, se o que é recalcado é a representação e não o
afeto, o que acontece com este último? Quais os destinos
do afeto? Na carta a Fliess, datada de 21 de maio de 1894,
Freud escreve a respeito do que podemos considerar como
os destinos clínicos do fator intensivo (ou quantitativo,
como ele preferia): “Conheço três mecanismos: 1) o da
transformação do afeto (histeria de conversão), 2) o do
deslocamento do afeto (idéias obsessivas) e 3) o da troca
de afetos (neurose de angústia e melancolia).” Este não é
o mesmo quadro que encontramos em 1915, no artigo O
inconsciente. Nele, não é dos destinos clínicos que Freud se
ocupa, mas do que poderemos chamar de destinos meta-
psicológicos do afeto. Estes destinos são também em núme-
ro de três: 1) o afeto permanece (no todo ou em parte) tal
como é; 2) é transformado numa quota de afeto qualitati-
vamente diferente (angústia); 3) é reprimido (unterdrückt),
isto é, impedido de se desenvolver.33

A distinção feita acima entre quota de afeto (Affektbetrag)
e afeto (Affekt) pode ser útil para compreendermos a afir-
mação que Freud faz, no mesmo artigo, de que “é possível
que o desprendimento de afeto parta diretamente do sis-
tema Ics, em cujo caso tem sempre o caráter de angústia”.34

Nesse caso, diz ele, os afetos “recalcados” (verdrängten) são
trocados por angústia, isto é, por uma expressão puramen-
te intensiva (e não propriamente quantitativa) do pulsio-
nal, sem que nenhuma representação esteja ligada a eles.
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Nessa medida, o afeto não funciona como “significante”
(para empregar a terminologia lacaniana), mas como sinal,
índice da pulsão.

O trânsito entre os sistemas Ics e Pcs.

É fundamental para a teoria freudiana que o Ics não seja
considerado um simples resíduo de uma atividade psíqui-
ca primitiva que teria cedido lugar ao Pcs, permanecendo
a partir de então inativo ou com sua atividade reduzida a
níveis desprezíveis. O inconsciente não só persiste, como
insiste continuamente numa busca incessante de expressão
Pcs/Cs. Já vimos que o recalcamento não elimina a repre-
sentação por ele atingida, como já vimos também que o
inconsciente “prolifera nas sombras”, formando seus deri-
vados. Longe de ser uma instância morta, o Ics “é algo bem
vivo, suscetível de desenvolvimento, e que mantém com
o Pcs toda série de relações; entre outras a de coopera-
ção”.35

Vimos que o recalcamento incide sobre os Vorstellungs-
repräsentanzen, mas que estes não apenas continuam exis-
tindo no Ics, como continuam se organizando, estabelecen-
do conexões e formando derivados. Na verdade, uma vez
recalcados e livres das exigências do sistema Pcs, os Vor-
stellungsrepräsentanzen desenvolvem-se ainda com maior
riqueza, e nesta medida podemos dizer que o Ics prolon-
ga-se nos seus derivados (Abkömmlinge). Estes formam sé-
ries que vão desde os que se encontram mais próximos do
recalcado original até aqueles que, pela distorção a que
foram submetidos e pela distância em relação ao recalcado
original, conseguem acesso ao Pcs e à consciência.
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Os derivados do recalcado não apresentam todos as
mesmas características. Enquanto alguns se assemelham
ao recalcado original, outros apresentam a mesma organi-
zação que as representações do Cs, não se distinguindo
destas a não ser pelo fato de serem inconscientes e incapa-
zes de se tornar conscientes. Assim, apesar de qualitativa-
mente poderem fazer parte do Pcs, de fato pertencem ao
Ics. Este é o caso das formações da fantasia (Phantasiebil-
dungen), ponto de partida e matéria-prima do trabalho do
sonho e da formação do sintoma, as quais, apesar do ca-
ráter altamente organizado, permanecem recalcadas. À di-
ferença das formações da fantasia, as formações substitu-
tivas (Ersatzbildungen), os atos falhos e os ditos de espírito,
considerados também derivados do recalcado, conseguem
acesso ao Pcs/Cs a partir de um investimento favorável do
Pcs. No entanto, o acesso ao sistema Pcs, e portanto a
possibilidade de consciência, não se fazem senão à custa
de uma grande distorção em relação às representações Ics,
como vimos no caso da formação dos sonhos.

Freud salienta a extrema importância dos derivados do
recalcado para a prática psicanalítica. Uma vez que o des-
tino dos derivados é o mesmo que o das representações
atingidas pelo recalque primordial — serem excluídos da
consciência —, é apenas a partir daqueles derivados que
conseguiram iludir a censura e ter acesso ao Pcs/Cs que
poderemos rastrear a série que conduz aos derivados re-
calcados pertencentes ao Ics. A produção de derivados
continua a ser feita, independentemente da distância for-
mal e temporal em relação ao recalcado original. Ela se
verifica nos sintomas, nos sonhos, nos atos falhos, assim
como nas associações feitas pelo paciente na situação ana-
lítica. É nisto, aliás, que consiste a chamada “regra funda-
mental” que orienta a prática clínica: criar condições para
que o paciente, livre das restrições impostas pelo forma-
lismo Pcs/Cs, produza derivados do recalcado.

241-94-3

Inconsciente / 241



II

A TEORIA DA REPRESENTAÇÃO E O
VORSTELLUNGSREPRÄSENTANZ

Freud elabora uma teoria da representação. Não faltarão
aqueles que apontarão uma dívida de Freud com Kant,
Herbart, Stuart Mill, Brentano, para citar apenas alguns;
mas a pergunta é se ele não opera uma subversão do
conceito de Vorstellung a ponto de torná-lo irredutível às
concepções que precederam a sua, mais do que tomá-lo
emprestado dos filósofos dos séculos XVIII e XIX.

A se apontar alguma influência mais direta, podería-
mos citar a de Herbart (através de Meynert), a de Stuart
Mill (assinalada pelo próprio Freud) e a de Brentano, de
quem Freud foi aluno na Universidade de Viena, quando
era ainda estudante de medicina. Pela importância que a
noção de Vorstellung tem na obra de Brentano e pelo con-
tato direto entre ambos durante os cursos de filosofia na
Universidade de Viena, era de se esperar que esta fosse a
influência mais forte. No entanto, o fato de Freud não fazer,
em toda a sua obra, nenhuma referência a Brentano, a não
ser numa nota de rodapé que nada tem a ver com o con-
ceito de Vorstellung, pode ser considerado como índice da
pouca ou nenhuma influência exercida pelo filósofo.

A teoria da representação de Freud começa a se deli-
near desde o seu primeiro texto teórico Zur Auffassung der
Aphasien, de 1891, com a distinção entre Objektvorstellung
(representação-objeto) e Wortvorstellung (representação-
palavra).36 Uma das contribuições mais importantes do
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trabalho sobre as afasias é o capítulo 6, no qual Freud
elabora o modelo teórico do que denominou de aparelho de
linguagem (Spracheapparat). Já vimos como o aparelho de lin-
guagem de 1891 pode ser considerado como o primeiro
esboço do que irá ser concebido como aparelho neurônico
no Projeto de 1895, como aparelho de memória na Carta 52, e
como aparelho psíquico no capítulo 7 de A interpretação do
sonho.37

A noção de representação (Vorstellung) é central nesse
texto. Nele, Freud recusa a idéia de que a representação
seja um efeito mecânico da estimulação externa e, em ter-
mos mais amplos, a idéia de que o processo psicológico
seja um epifenômeno do processo fisiológico. O processo
psicológico é paralelo ao fisiológico, e não uma duplicação
mecânica ou um efeito secundário deste último. Dessa
forma, o correlato fisiológico de uma representação não é
o neurônio “nem nada de quiescente”, mas algo da natu-
reza de um processo.38 Essa idéia de um processo que se
dá na trama dos neurônios, ao longo de caminhos parti-
culares, antecipa a noção de Bahnung, fundamental no Pro-
jeto de 1895.

No que se refere especificamente à noção de repre-
sentação, o que já está contido no trabalho sobre as afasias
pode ser resumido no seguinte: 1) a representação não é
mais concebida como estando contida na célula nervosa
(como na antiga teoria dos engramas); 2) a representação
não pode mais ser pensada como independente das asso-
ciações; representação e associações constituem um mes-
mo processo; 3) a representação não pode mais ser consi-
derada como um simples efeito mecânico da estimulação
periférica; 4) a representação deve ser entendida como a
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diferença entre duas séries de associações, isto é, como a
diferença entre séries de processos, o que implica que o
aparelho seja concebido em termos estruturais e não como
uma soma de áreas corticais distintas. Na verdade, as as-
sociações são responsáveis pela própria estruturação do
aparelho.

É ao apresentar seu esquema psicológico da repre-
sentação-palavra que Freud não apenas distingue, mas
também assinala o modo de articulação entre representa-
ção-palavra (Wortvorstellung) e representação-objeto (Objekt-
vorstellung).39 A representação-palavra é entendida como
uma representação complexa, formada de representações
simples diversas: imagem acústica da palavra, imagem
motora, imagem da leitura e imagem da escrita. Este con-
junto forma um complexo representativo fechado, que é a
Wortvorstellung. O fundamental, para Freud, é que a rep-
resentação-palavra não se forma senão numa relação entre
o aparelho de linguagem e um outro aparelho de lin- gua-
gem.

O outro complexo, o da representação-objeto (Objektvor-
stellung), não se constitui originalmente como tal, isto é,
como representação-objeto, mas como um conjunto que
Freud denomina “associações de objeto”, conjunto de ima-
gens visuais, acústicas, táteis etc., que vão dar lugar à
representação-objeto. As associações de objeto não consti-
tuem, por si mesmas, uma representação-objeto, como
tampouco são consideradas como representação icônica
de um objeto externo; elas formam apenas a matéria-prima
da Objektvorstellung. As associações de objeto agrupam-se,
para formar uma representação-objeto, apenas a partir de
sua ligação com a representação-palavra, e somente em
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função dessa ligação podemos falar em representação-objeto,
sendo que é por esta relação que o objeto ganha unidade
e identidade, e que por sua vez a representação-palavra
adquire sua significação. Assim, o termo representação-ob-
jeto não designa o referente ou a coisa, mas, na sua rela-
ção com a representação-palavra, designa o significado. A
analogia entre a relação Wortvorstellung/Objektvorstellung,
de Freud, e a relação Significante/Significado, que consti-
tui a unidade do signo lingüístico para Saussure, é irre-
sistível.

O que me parece essencial na Vorstellungslehre é que a
representação não é vista como representação da coisa
externa, embora esta forneça os elementos sensoriais que
vão se constituir na matéria-prima da Objektvorstellung.
Mas, se o objeto (Objekt) retira seus elementos sensíveis da
coisa (Ding), ele só se constitui como objeto a partir da
ligação entre esses elementos e a Wortvorstellung.

Entre esse primeiro esboço de uma teoria da repre-
sentação e a que vai ser apresentada nos artigos de 1915,
há um longo percurso teórico que inclui uma teoria do
inconsciente e uma teoria das pulsões. É somente ao final
deste percurso que o conceito de Vorstellungsrepräsentanz
pode ser elaborado. Sobre ele vamos nos deter agora.

A questão do Vorstellungsrepräsentanz diz respeito à
relação entre o Ics e as pulsões. Por que, então, não incluí-la
no capítulo sobre a pulsão, já que é da pulsão que se
trata?A verdade é que o próprio Freud não faz qualquer
referência ao Vorstellungsrepräsentanz no artigo Pulsões e
destinos de pulsão, e isto, não por descuido ou esquecimen-
to, mas porque necessitava, primeiro, discutir o conceito
de recalque. Por outro lado, precisava poder dispor do
conceito quando fosse tratar do inconsciente. Assim, é no
artigo O recalque que Freud introduz o conceito, e o faz
empregando uma forma gráfica que não deixa de provocar
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o leitor: “(Vorstellungs-) Repräsentanz”; assim mesmo, com
a primeira parte do termo entre parênteses e com hífen.

Logo no início do artigo de 1915 sobre o recalcamento,
ao distinguir o recalque original do recalque propriamente
dito, Freud declara “ter razões para supor um recalque
primordial, uma primeira fase do recalcamento que consiste
em negar ao representante psíquico da pulsão [psychische
(Vorstellungs-) Repräsentanz des Triebes] o acesso ao cons-
ciente”.40 Até então, empregava os termos Vorstellung e
Repräsentanz independentemente um do outro, e ambos
com o significado nem sempre muito preciso. A partir de
agora o conceito começa a tomar forma.

Comecemos com o problema que nos persegue desde
o início: o da tradução. Como traduzir Vorstellungsreprä-
sentanz? Nas primeiras edições do Vocabulaire de la psycha-
nalise, de Laplanche e Pontalis, a tradução escolhida para
o português foi “representante ideativo”, embora na tra-
dução para o francês tenham optado por “représentant-re-
présentation”, que corresponderia melhor, em português, a
“representante-representação” (forma adotada nas edições
posteriores do Vocabulário). Três anos antes da publicação
do Vocabulaire, Jacques Lacan, em seu Seminário 11, havia
dito que o termo Vorstellungsrepräsentanz deveria ser tra-
duzido não por “representante-representativo como se tra-
duziu monotonamente, mas [como] o lugar-tenente da re-
presentação [tenant-lieu de la représentation]”, 41 apesar dele
próprio empregar algumas vezes “représentant de la repré-
sentation” (representante da representação); na maioria das
vezes, porém, mantém o termo em alemão, sem traduzi-lo
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(o que não deixa de ser uma forma de assinalar a dificul-
dade de encontrar a tradução adequada).

Quando publicaram o Vocabulaire, Laplanche e Pontalis
estavam ainda suficientemente ligados a Lacan para faze-
rem carga contra a tradução proposta pelo mestre. Mas,
com o passar do tempo, a fidelidade diminuiu tornando
possíveis as críticas. Assim, em seu Problématiques III — La
sublimation, Jean Laplanche faz uma nota de rodapé, a
propósito das traduções francesas do termo Vorstellungs-
repräsentanz, comentando em especial a tradução proposta
por Lacan.42 A nota começa com o comentário: “Como não
relembrar que a noção introduzida por Lacan de um ’re-
presentante da representação’ não pode ser creditada a
Freud? Como tradução do termo freudiano Vorstellungs-
repräsentanz, isso seria um contra-senso.” Segundo Laplan-
che, o s que une os termos Vorstellung e Repräsentanz não
denota um genitivo, isto é, não é indicativo de um com-
plemento possessivo, o que faria com que a tradução fosse
“representante da representação”; o substantivo feminino
Vorstellung não poderia dar como genitivo Vorstellungs. É
comum encontrarmos palavras compostas em alemão cuja
relação de dependência é diferente da relação de um ge-
nitivo, podendo, na opinião de Laplanche, aparecer como
um tipo de relação na qual um dos termos funciona como
determinação do outro, como, por exemplo, em Handels-
repräsentant que é “representante de comércio” e não “repre-
sentante do comércio” (Repräsentant des Handels). Enquanto
o primeiro é um representante no ramo comercial, o se-
gundo é o representante de todos os comerciantes. O mes-
mo acontece com Vorstellungsrepräsentanz, que é um “re-
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presentante de representação” e não um “representante da
representação”. O Vorstellungsrepräsentanz não representa
a representação numa outra instância distinta da repre-
sentação. Trata-se, portanto, de um representante no do-
mínio da representação e não de um representante que
represente a representação num outro domínio. Laplanche
opta, então, por traduzir Vorstellungsrepräsentanz por “repre-
sentante representativo” ou, como ele prefere, por “represen-
tante-representação”.

Passados porém alguns anos, ao integrar a equipe da
Presses Universitaires de France responsável pela nova tra-
dução das obras completas de Freud para o francês, La-
planche faz uma nova escolha: traduz Vorstellungsrepräsen-
tanz por “représentance de représentation”, que em português
seria “representância de representação”, pensando em
atender à diferença que existe em alemão entre Repräsen-
tant e Repräsentanz; o primeiro designando o “repre-
sentante” e o segundo designando melhor a “agência re-
presentante” ou a “representância” (palavra não diciona-
rizada em português).

Essa hesitação quanto à tradução adequada é expres-
são da própria complexidade do conceito freudiano. O
problema é de fato conceitual e não terminológico. E con-
vém assinalar que as dificuldades apontadas quanto à tra-
dução dizem respeito apenas à discordância entre dois
comentadores da obra de Freud, Lacan e Laplanche, ambos
franceses; sequer apontei as divergências entre outros co-
mentadores, também franceses, e muito menos as que po-
demos encontrar entre os comentadores e tradutores de
Freud para o inglês, o italiano, o espanhol, para ficar nas
línguas mais próximas ou mais utilizadas pelo leitor bra-
sileiro.

O problema poderia ser atenuado se não fosse o fato
do próprio Freud empregar outros termos como se fossem
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sinônimos de Vorstellungsrepräsentanz, nem sempre preci-
sando se há alguma diferença de significado. Poderíamos
começar com o próprio (Vorstellungs-) Repräsentanz, grafa-
do de forma diferente, tal como aparece pela primeira vez
no artigo O recalque. Encontramos ainda Vorstellungs-Re-
präsentanz, os dois vocábulos separados por hífen; outras
vezes, Vorstellungsrepräsentanz des Triebes; ou ainda Trieb-
repräsentanz, psychische Repräsentanz, psychischer Repräsen-
tant, ou pura e simplesmente Vorstellung, Vertretung, Ver-
treter, Repräsentation. Sem contar a sutil diferença entre a
terminação em z ou em t, de Repräsentanz e Repräsentant,
no original alemão.

Vorstellungsrepräsentanz
ou
Vorstellungs-Repräsentanz

Representante-representação ou
representante-representativo.

Triebrepräsentanz ou
Triebrepräsentant

Representante-pulsional ou representante da
pulsão. (Freqüentemente utilizado por Freud
como sinônimo de Vorstellungsrepräsentanz)

Psychische Repräsentanz
ou psychischer
Repräsentant

Representante psíquico.
(Empregado às vezes para designar a pulsão
como representante do corpo no psiquismo)

Vorstellung Representação.
(Empregado às vezes com sentido amplo
para designar a representação em geral, e
outras vezes para designar a parte ideativa
ou imagética da Vorstellungsrepräsentanz)

Affekt Afeto.
(Designa, em geral, a parte intensiva ou
quantitativa do Triebrepräsentanz, a outra
parte sendo a Vorstellung)

Repräsentanz Representante ou representância ou ainda
agência representante.

Repräsentant Representante.

Repräsentation Representação.
(Empregado às vezes no lugar de Vorstellung)

Vertretung Representante ou representância.
(Empregado às vezes no lugar de
Repräsentanz)
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Antes de entrarmos na discussão propriamente teórica
do conceito, julgamos conveniente listar (ver quadro na pá-
gina anterior) os termos empregados por Freud e seus cor-
respondentes em português, a fim de facilitar a discussão.

Para além das querelas relativas ao emprego de um ou
de outro termo, ou ainda quanto à tradução mais adequa-
da, o que é importante ressaltar é que o conceito de Vor-
stellungsrepräsentanz constitui-se como um conceito espe-
cificamente psicanalítico, não se confundindo e nem sendo
redutível às múltiplas acepções que os termos Vorstellung
e Repräsentation adquiriram no vocabulário filosófico ou
mesmo no vocabulário psicológico. E concordemos ou não
com a tradução feita por Lacan, não posso deixar de assi-
nalar que coube a ele o mérito de ter trazido para o pri-
meiro plano da discussão teórica em psicanálise o conceito
de Vorstellungsrepräsentanz, além de tê-lo apontado como
o equivalente freudiano de seu conceito de significante.

Fazendo referência aos textos de Freud de 1915, sobre
o recalque e sobre o inconsciente, Lacan declara que “não
fica nenhuma ambigüidade sobre este ponto: é o significan-
te o que é recalcado, pois não há outro sentido a se dar
nestes textos à palavra Vorstellungsrepräsentanz”.43 Portan-
to, não apenas destaca a importância do conceito nos textos
freudianos, coisa que até então ninguém fizera, como as-
sinala a originalidade de Freud, mesmo quanto a um con-
ceito que ele próprio Lacan e os lacanianos em geral con-
sideram central: o de significante.

Pulsão e representação.

Desde o Projeto de 1895, Freud vinha acentuando o fato de
que o aparato psíquico se contrapõe a algo que, embora
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exterior, faz sua presença no interior do aparato e em
função do qual ele se constitui. Na terminologia do Projeto,
esse algo é a Q (Quantität). Ainda no texto de 1895, ele
distingue a Q exógena, proveniente dos estímulos exter-
nos, da Q endógena, proveniente do interior do corpo.
Enquanto a relação do sistema ψ com as Q exógenas se faz
indiretamente via sistema ϕ, a relação com as Q endógenas
é direta, o que as transforma na “mola pulsional do meca-
nismo psíquico”(die Triebfeder des psychischen Mechanis-
mus).44 O emprego dos termos “mola pulsional” (Triebfeder)
e “excitação pulsional” (Triebreiz), assim como “pulsão”
(Trieb), para designar a fonte de estimulação endógena,
entendida como uma força constante, é já indicativo de
uma concepção de aparato psíquico concebido como um
aparato cuja função é dominar essa força constante que
ameaça invadi-lo.

Vinte anos mais tarde, em Para introduzir o narcisismo,
Freud reafirma que “nosso aparato anímico deve ser con-
cebido como um dispositivo cujo encargo é dominar as
excitações que de outra forma provocariam sensações pe-
nosas ou efeitos patógenos”.45

Esta é a idéia que está presente desde o primeiro vo-
lume desta Introdução: a do aparato psíquico entendido
como um aparato de captura e transformação do disperso
pulsional. Assim, se de um lado temos pulsões anárquicas,
de outro lado temos o aparato como o lugar da ordem,
capturando e transformando as pulsões segundo uma or-
dem que é a da linguagem. No entanto, assim formulada,
pode ficar a impressão de que o aparato psíquico e as
pulsões surgem independentemente um do outro e que
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apenas num segundo momento se colocam um frente ao
outro, opondo-se caos pulsional e ordem psíquica.

Pulsão e representação constituem-se na relação uma
à outra, simultaneamente, sem que seja possível imaginar-
mos cada uma delas isoladamente, embora se contrapo-
nham como duas exterioridades. Nessa relação entre o
aparato psíquico e a fonte somática de estimulação é a
pulsão que funciona como elemento de articulação. Este
pode ser um dos sentidos da afirmação freudiana de que
a pulsão é um conceito fronteiriço entre o anímico e o
somático. Por um lado ela aponta para o corpo, entendido
como fonte de estimulação constante e como medida de
exigência de trabalho imposta ao anímico; por outro lado,
aponta para o psíquico, enquanto sede das representações.
E isso exige um esclarecimento maior.

Quando dizemos que o aparato anímico é um aparato
de captura e que ele captura o diverso pulsional, não fica
imediatamente claro o que pretendemos designar por “di-
verso pulsional”. A fonte da pulsão é o corpo, e o corpo
em questão é um corpo vivo, logo organizado. É de se
supor, portanto, que esse corpo organizado, concebido
como fonte das pulsões, imponha a elas sua organização;
é de se supor também que as pulsões recebam do corpo
suas determinações primeiras. No entanto, a originalidade
de Freud consiste exatamente em não levar em considera-
ção essa ordem corporal na determinação das pulsões. Não
é o corpo, enquanto totalidade organizada, que importa
quando ele propõe o conceito de pulsão, razão pela qual
afirma que “o conhecimento exato das fontes pulsionais
não é invariavelmente necessário para fins de investigação
psicológica”.46
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Ora, se a psicanálise pode prescindir do estudo das
fontes pulsionais, isto é, do corpo enquanto fonte de estí-
mulos, é porque a ordem ou a estrutura desse corpo não
é determinante da natureza, do objeto ou do alvo das
pulsões. Como de fato não o é, conforme Freud estabelece
em Pulsões e destinos de pulsão. Por fonte da pulsão, ele
entende um processo somático interior a um órgão ou a
qualquer outra parte do corpo. Claro está que o corpo só
pode ser apontado como fonte de estímulos na medida em
que seja um corpo vivo, mas para o que diz respeito à
pulsão não importa a ordem desse organismo vivo. A pul-
são não porta, nela mesma, qualquer indicação sobre essa
ordem, assim como a ordem do corpo não assinala para a
pulsão qual deve ser seu objeto ou como atingir o seu alvo.
Não é que Freud negue uma ordem corporal, ele apenas
não considera essa ordem como pertinente para o que diz
respeito à pulsão. Os estímulos corporais são tomados
enquanto pura dispersão, sem que um tenha a ver com o
outro, sem formarem um conjunto estruturado. Caos pul-
sional.

Mas a pulsão não seria pulsão se não fosse o aparato
psíquico, entendido como um aparato de linguagem (ou
se preferirmos, como um aparato simbólico). O aparato
psíquico, desde o começo, se constitui frente a um outro
aparato psíquico, sendo cada um deles também um apa-
rato de linguagem. Assim, quando o aparato captura o
disperso pulsional transformando-o e impondo-lhe uma
ordem, essa ordem é a ordem da linguagem. O que resulta
dessa captura e dessa transformação é o que Freud vai
denominar Vorstellungsrepräsentanz.

A pulsão como Repräsentant.

Ao definir a pulsão como um conceito limítrofe, Freud a
define também como “um representante [Repräsentant] psí-
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quico dos estímulos provenientes do interior do corpo”.47

O que temos aqui é a diferença entre Repräsentant e Reprä-
sentanz.

Uma coisa é considerarmos a pulsão como repre-
sentando o corpo no psiquismo, outra coisa é sua “repre-
sentância” psíquica, isto é, o fato dela ser representada
psiquicamente pelos seus representantes. A pulsão como
um “representante psíquico dos estímulos” é um Reprä-
sentant, mais especificamente um psychischer Repräsentant,
portanto ela própria um representante e não o que é re-
presentado. Esse modo de definir a pulsão nos leva a con-
siderá-la como psíquica, consideração que entra em con-
flito com a idéia de que pulsão e aparato psíquico se con-
trapõem como duas exterioridades. No entanto, no artigo
O inconsciente, Freud afirma que uma pulsão jamais pode
ser objeto do consciente ou do inconsciente, que mesmo
neste último ela não pode ser representada de outra forma
a não ser por uma representação (die Vorstellung repräsen-
tiert sein).48 E neste caso teríamos que considerá-la como
externa ao aparato psíquico.

É isto que leva Freud, no artigo de 1915, a considerá-la
como um conceito fronteiriço e a falar no aspecto biológico
e no aspecto anímico: “Se agora, do aspecto biológico,
passamos à consideração da vida anímica, a pulsão nos
aparece como um conceito fronteiriço entre o anímico e o
somático [Wenden wir uns nun von der biologischen Seite her
der Betrachtung des Seelenlebens zu, so erscheint uns der
“Trieb” als ein Grenzbegriff zwischen Seelischem und Somatis-
chem].”49 A pulsão pode ser considerada, pois, sob um
duplo aspecto: o biológico e o anímico. Por “aspecto bio-
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lógico” ou “ponto de vista biológico” (von der biologischen
Seite her), ela é assimilada à excitação somática endógena
e, nesse caso, Freud pode afirmar que ela funciona como
“um estímulo para o psíquico [ein Reiz für das Psychis-
che]”.50 Estímulo para o psíquico e não estímulo psíquico.
Algo, portanto, que do exterior faz uma exigência de tra-
balho ao aparato. E quando a consideramos do ponto de
vista anímico, o que está sendo enfatizado é o modo dela
se fazer presente no psiquismo, isto é, enquanto Triebreprä-
sentanz. O conceito de pulsão aponta, portanto, para esse
duplo registro — o somático e o anímico —, o que faz com
que Freud afirme seu estatuto de conceito fronteiriço. O
que poderia ser esquematizado, provisoriamente, da se-
guinte forma:

Somático
(von der biologischen

Seite her)

Triebreiz

excitação somática
endógena

Conceito fronteiriço
(Grenzbegriff)

← Pulsão →
(Trieb)

Psíquico
(Seelenleben)

Triebrepräsentanz

Vorstellung   Affekt

Enquanto conceito fronteiriço, a pulsão articula o so-
mático e o psíquico. O que temos de levar em consideração
aqui, sob pena de desvirtuarmos a concepção freudiana, é
que nela não é o corpo em sua totalidade (e muito menos
enquanto totalidade organizada) que está sendo conside-
rado, mas o sistema nervoso em particular.

No Projeto de 1895, Freud se serve do termo Reiz, exci-
tação, estímulo, para em seguida distinguir o Reiz cuja
proveniência é o mundo externo, do Reiz proveniente do

↓↓
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interior do próprio corpo. Em Pulsões e destinos de pulsão
ele pergunta pelo tipo de relação que a pulsão mantém
com o estímulo (Reiz), e responde que “nada nos impede
subsumir o conceito de pulsão sob o de estímulo: a pulsão
seria um estímulo para o psíquico [der Trieb sei ein Reiz für
das Psychische]”.51 No entanto, para que possamos subsu-
mir o conceito de pulsão sob o de estímulo, é necessário
que façamos a distinção entre o Reiz proveniente do mun-
do exterior e o Reiz proveniente do interior do próprio
organismo. Apenas este último deve ser denominado Trieb-
reiz.

 A questão principal é como se opera a transformação
desse Triebreiz, da pulsão considerada “do ponto de vista
biológico”, em seus representantes psíquicos. Se insisti tan-
to na tese de que o aparato psíquico é um aparato de
captura e de transformação das Qη, é porque esse Triebreiz
é não apenas capturado, como é também transformado em
algo distinto dele mesmo.

A captura, já vimos, faz-se inicialmente pelo investi-
mento colateral e pela ligação, mecanismos que constituem
o contra-investimento como forma primeira de defesa con-
tra a invasão das Qη. No entanto, uma vez capturada, a
excitação não é apenas conduzida, sem qualquer modifica-
ção, em direção à descarga. Ela é transformada. E aqui a
imagem da pulsão como “alimento” do psiquismo adquire
alguma adequação. Tal como o organismo transforma o
alimento ingerido, o aparato anímico transforma a pulsão
que o alimenta. Do ponto de vista energético, trata-se de
explicar a transformação da pulsão entendida como ener-
gia somática, o Triebreiz, em energia psíquica.

No Projeto, Freud afirma que os estímulos endógenos
(endogenen Reizen) são de natureza intercelular e gerados
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continuamente, mas só periodicamente transformam-se
em estímulos psíquicos (psychischen Reizen). A explicação
fornecida nesse texto de 1895 é de que se faz necessária
uma acumulação de Q para que possam ser rompidas as
resistências em ψ. O pressuposto por Freud é que as Q de
natureza intercelular, consideradas isoladamente, são de
pequena magnitude e que em seu caminho em direção ao
sistema y não têm suficiente intensidade para romper as
barreiras de contato que lhe oferecem resistência. Essa re-
sistência é rompida por efeito da somação (Summation) das
Qη, e somente a partir deste ponto é que passam a se
constituir como estímulos psíquicos.

Não creio que se possa inferir do exposto que Freud
esteja defendendo a idéia de que pela somação uma ener-
gia física se transforma em energia psíquica. Mesmo por-
que, se fosse este o caso, ficaria com um problema maior
ainda que seria o de explicar em que consiste essa energia
psíquica. O que está em questão não é a natureza das
pulsões ou da energia psíquica, mas seu modo de trans-
formação. Em Para introduzir o narcisismo52 e em O eu e o
isso,53 Freud admite a possibilidade de uma energia deslo-
cável, “em si indiferente” quanto a ser ou não sexual, que
é identificada como energia psíquica. No Projeto, quando
se referia aos estímulos pulsionais, considerava-os como
Q (Quantität), e quando muito distinguia entre Q e Qη, as
primeiras de origem exógena e as segundas de origem
endógena, sem, contudo, assinalar qualquer diferença qua-
litativa entre elas. A forma delas se exercerem era diferente
— momentane Stosskraft para as primeiras e konstante Kraft
para as segundas —, mas não sua natureza.
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Não se trata, portanto, de explicar como uma energia
física se transforma em energia psíquica, mas como a pul-
são, em si mesma indeterminada, se faz presente no psi-
quismo de forma diferenciada. No texto sobre as afasias,
Freud defende a tese de que os processos fisiológico e
psicológico não estão numa relação de causalidade, isto é,
o psicológico não é causado pelo neurológico (o que sig-
nifica dizer que o processo neurológico não cessa, para que
tenha início o processo psicológico), mas que o processo
psíquico é paralelo ao processo fisiológico, “a dependent
concomitant”.54 Essa idéia é mantida ao longo de sua obra;
não há produção do psíquico pelo fisiológico ou vice-ver-
sa, mas concomitância entre os dois registros. Assim, se
uma determinada transformação se opera no plano da
representação, deve se operar uma correspondente trans-
formação no plano neurológico, sem contudo uma ser cau-
sada pela outra. Isto significa que ao complexo processo
da fala, exclusivo do humano, deve corresponder um com-
plexo processo neurofisiológico capaz de funcionar como
suporte material das transformações ideativas.

O tipo de paralelismo defendido por Freud em seus
primeiros textos visa muito mais à recusa da tese do psi-
cológico como um epifenômeno do fisiológico do que a
uma profissão de fé num paralelismo psicofisiológico.
Tampouco, seu paralelismo é um isomorfismo como o pro-
posto mais tarde pela teoria da Gestalt (particularmente
por W. Köhler).55 Freud não é um gestaltista e sua hipótese
não consiste em afirmar um paralelismo de estruturas.
Apesar de compartilhar com os gestaltistas o repúdio à

241-94-3

258 / Introdução à metapsicologia freudiana • 3

54  Aphasies, p. 105.
55  Köhler, W., Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zu-
stand: eine naturphilosophische Untersuchung, Braunschweig, F. Viewes,
1920; e The Place of Value in a World of Facts, N. York, Livering Publis-
hing, 1938, cap. 6: “On Isomorphism”.



teoria das localizações cerebrais e à chamada hipótese da
constância, permanece pensando em termos elementaris-
tas. As impressões e os traços são por ele concebidos como
elementares; a estrutura que o fenômeno psíquico possa
apresentar não decorre da realidade externa ou do proces-
so nervoso, mas da submissão desses elementos à trama
da linguagem. O princípio estruturante é a linguagem. Se
há alguma ordem fora do aparato psíquico, essa ordem
não é imposta ao aparato. As fontes exógena e endógena
fornecem apenas elementos dispersos. Podemos, até mes-
mo, apontar algumas coincidências entre o isomorfismo
da teoria da Gestalt e o paralelismo freudiano; podemos,
ainda, argumentar que Freud não dispunha, até 1915, de
uma teoria da Gestalt prêt-à-porter, mas o fato é que, mesmo
que dispusesse, não concordaria com os fundamentos fe-
nomenológicos dessa teoria.

Voltando à questão da transformação da energia somá-
tica em energia psíquica, o que podemos dizer é que essa
transformação não faz com que energia somática vire ener-
gia psíquica, numa espécie de metamorfose espiritualista,
mesmo porque “energia psíquica” é um termo ambígüo,
tanto podendo designar a energia (física) necessária para
o funcionamento psíquico, como uma energia que, não
sendo física, teria que ser concebida como anímica ou es-
piritual. Não creio que em nenhum momento o materia-
lista Freud admitisse algo desse tipo. Sempre que fala em
transformação de energia, o que está em jogo é a energia
física. Assim, uma idéia intensa ou uma representação
fortemente investida de afeto não é uma idéia carregada
de uma energia especial, chamada energia psíquica, mas
uma idéia à qual corresponde, em termos de sistema ner-
voso, um processo excitatório intenso.

Quando, por exemplo, Lacan afirma que o Triebreiz é
aquilo pelo que certos elementos são triebbesetzt, investidos
pulsionalmente, e que este investimento nos coloca no
terreno da energia, ressalta que se trata de energia poten-
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cial e não de energia cinética, pois “na pulsão, não se trata
de modo algum ... de algo que vai se regrar pelo movimen-
to”.56 Trata-se, portanto, de algo que vai ser pensado em
termos de energia cinética ou de energia potencial, modos
de energia física; não está em questão nenhum tipo de
energia não-física. O conceito de energia está indissocia-
velmente ligado ao conceito de matéria. A idéia de uma
energia espiritual, ou mesmo de uma energia psíquica, não
passa de metáforas.

Esta é a razão pela qual Freud aponta o corpo como a
fonte da pulsão. A energia do Triebreiz é energia somática
(física) e, quando falamos que ela se transforma em energia
psíquica, estamos apontando para o lugar da repre-
sentância da pulsão. No termo composto “energia psíqui-
ca”, o vocábulo “psíquico” não é adjetivo de “energia”, mas
indica apenas uma relação de dependência (a dependent
concomitant) entre a energia física e seu correlato psíquico.

Não se trata de pregar uma concepção fisicalista da
psicanálise, mas de manter presente o fato de que o aparato
psíquico proposto por Freud tem como correlato físico o
sistema nervoso. Isto não significa, de forma alguma, que
o nível explicativo do processo psíquico seja o neurológico;
Freud, mais do que ninguém, construiu um modelo expli-
cativo para os processos psíquicos que opera com concei-
tos especificamente psicanalíticos, o que não implica, con-
tudo, uma negação do substrato físico do aparato psíquico.
O Projeto de 1895 é, a este respeito, exemplar. Ao mesmo
tempo em que nos fala de neurônios e de energia que
circula pelos neurônios, nos fala também de repre-
sentações e de investimentos afetivos. Trata-se de diferen-
tes registros, irredutíveis um ao outro: o registro neuroló-
gico e o registro psicológico. O sentido de um chiste, de
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um ato falho ou de um sonho não é explicável pela neu-
rologia, da mesma forma que a ação dos neurotransmisso-
res não é explicável pelos conceitos psicanalíticos, apesar
deles se implicarem mutuamente.

Há ainda um outro aspecto, relativamente ao emprego
do termo “energia psíquica”, que não deve ser desprezado
quando tomamos como referência o Projeto de 1895: em
nenhum momento desse texto Freud emprega o termo
“energia psíquica”, mas sim o termo “energia ψ“, isto é,
energia que circula no sistema ψ e não energia psíquica.
Não nos esqueçamos que o sistema ψ é concebido por
Freud como um sistema de neurônios. Sendo assim, “ener-
gia ψ“ é energia circulante pelo sistema ψ de neurônios e
não um tipo de energia anímica distinta da energia física.
Na verdade, são poucos os momentos em que Freud faz
uso do termo psychische Energie e, quando o faz, emprega
o termo no plural (psychischen Energien), além de especifi-
car que se trata das “energias psíquicas das pulsões” (der
psychischen Energien der Triebe).57

O problema desapareceria se considerássemos “apare-
lho psíquico” e “sistema nervoso” como sinônimos. Nesse
caso, “energia psíquica” passaria a ser sinônimo de “ener-
gia nervosa”, e a questão da transformação da energia
ficaria restrita ao sistema nervoso, não nos obrigando a
pensar a metamorfose da energia física em energia psíqui-
ca. Apesar de Freud afirmar, ao apresentar seu modelo de
aparelho psíquico no capítulo 7 de A interpretação do sonho,
que se manteria estritamente “no terreno psicológico”, 58

não são poucas as vezes que encontramos em seus comen-
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tadores uma clara decisão de identificar os dois registros.
Esta é pelo menos a tendência dominante quando o texto
em questão é o Projeto de 1895 (embora, repito, em nenhum
momento Freud faça uso da expressão “aparelho psíqui-
co”).

Quando, por exemplo, Michel Tort, num artigo publi-
cado nos Cahiers pour l’Analyse, comenta a questão da re-
presentação da pulsão no psiquismo, escreve: “Para além
de um certo acúmulo de energia somática (Trieb), esta se
transforma em energia psíquica (Antrieb) no sistema nervoso
ou aparelho psíquico.”59 Sistema nervoso “ou” aparelho psí-
quico. Podemos considerar que, em se tratando de um
comentário sobre o Projeto, esta identificação é compreen-
sível. Afinal, o texto começa com a afirmação de que seu
propósito é “representar os processos psíquicos como es-
tados quantitativamente determinados de partículas ma-
teriais especificáveis”;60 estas partículas são os neurônios,
pelos quais circula a Q, energia do sistema nervoso central.
O aparelho que Freud descreve no Projeto é, portanto, um
aparelho neurônico, e se o denominamos de “aparelho
psíquico”, a equiparação com o sistema nervoso torna-se
legítima.

Mas, se o texto começa descrevendo neurônios e ener-
gia que ocupam estes neurônios, aos poucos passa a des-
crever representações e afetos ligados a estas repre-
sentações. E Freud não confunde representação com neu-
rônio, como tampouco pensa que a representação habita o
neurônio. Neurônios e representações pertencem a regis-
tros diferentes do discurso freudiano. Pouco antes de es-
crever o Projeto, Freud havia afirmado que o processo psi-
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cológico e o processo neurofisiológico são concomitantes
dependentes, são processos paralelos, não havendo rela-
ção de causalidade entre eles.61 Sobre esta afirmação re-
pousa sua teoria sobre as afasias e sua concepção do apa-
relho de linguagem, e ela continua válida quando elabora
o modelo teórico do aparelho psíquico em A interpretação
do sonho. Se o aparelho psíquico pudesse ser reduzido ao
sistema nervoso, não haveria razão para se construir uma
teoria psicanalítica: a neurologia ou a neurobiologia ou
ainda a biologia molecular poderiam dar conta do recado.

O conceito de pulsão foi elaborado para tentar respon-
der a essa questão. Na fronteira do somático com o psíqui-
co, a pulsão articula esses dois registros. Enquanto Trieb-
reiz, ela é excitação somática de origem endógena. Conce-
bida como Reiz, excitação, ela é algo que se passa no regis-
tro do sistema nervoso. Mas, por outro lado, ela só se faz
presente no psiquismo pelos seus representantes, os Trie-
brepräsentanzen. Daí seu caráter de conceito fronteiriço, ao
mesmo tempo somático e psíquico, sem ser inteiramente
redutível a um ou a outro.

A complexidade do conceito não se esgota porém nesse
aspecto. A pulsão, como já vimos, é não-natural. Isto quer
dizer que, mesmo quando a consideramos em seu registro
somático como excitação nervosa, ela não visa atender às
necessidades do organismo considerado como um todo,
não é adaptativa, não busca o equilíbrio do organismo,
mas impõe ao sistema nervoso um modo de funcionamen-
to independente do atendimento às funções biológicas. No
homem, o sistema nervoso tem que ser capaz de responder
a exigências que em nada correspondem às necessidades
biológicas ou que até mesmo as colocam em causa. Por
não ter objeto próprio e por não poder atingir plenamente
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seu alvo, a pulsão impõe ao sistema nervoso ou ao aparato
neurônico um modo de funcionamento distinto daquele
que caracteriza o de um animal desprovido de linguagem.

O Vorstellungsrepräsentanz.

Enquanto no artigo Pulsões e destinos de pulsão o que está
em pauta é a pulsão ela própria, seus elementos compo-
nentes e seus destinos, no artigo O recalque aparece um
conceito que, embora já estivesse presente dissimulada-
mente nos textos freudianos sob a denominação geral de
Vorstellung, faz aqui sua primeira aparição com a denomi-
nação que lhe é própria: trata-se do Vorstellungsrepräsen-
tanz. Como o aspecto terminológico e os problemas de
tradução já foram discutidos no início deste capítulo, vou
me ater aqui apenas ao aspecto conceitual.

Uma pulsão, diz Freud, nunca pode ser objeto da cons-
ciência ou mesmo do inconsciente, só pode sê-lo a repre-
sentação que é seu representante ... e cada vez que falamos de
uma moção pulsional inconsciente ou de uma moção pulsional
recalcada é por um descuido inofensivo de expressão. Não pode-
mos aludir senão a uma moção pulsional cujo representante-re-
presentação (Vorstellungsrepräsentanz) é inconsciente.62

O Vorstellungsrepräsentanz é uma representação ou um
conjunto de representações investido pulsionalmente e,
sob este aspecto, é um delegado da pulsão no psiquismo,
um Triebrepräsentanz. Uma pulsão não se faz presente no
psiquismo a não ser pelos seus Triebrepräsentanzen. Portan-
to, o Vorstellungsrepräsentanz é um Triebrepräsentanz.

Mas o Vorstellungsrepräsentanz, como o próprio nome
indica, é uma entidade de dupla face. Enquanto Vorstel-
lung, é uma representação ou conjunto de representações,
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uma imagem complexa; enquanto Repräsentanz, é uma for-
ma de presentificação da pulsão no psiquismo, algo de
caráter puramente intensivo e não ideativo como na Vor-
stellung. O que nos obriga a desdobrar a unidade do Vor-
stellungsrepräsentanz em seus dois elementos componentes:
a Vorstellung, o componente ideativo propriamente dito, e
o Affekt, o componente intensivo.

Conceito
fronteiriço Psíquico          

Trieb  →

               Vorstellung

Vorstellungsrepräsentanz                   

                   Affekt

Anteriormente ao artigo O recalque, Freud empregava
a palavra Vorstellung para designar tanto a representação
em geral, independentemente dela ser consciente ou in-
consciente, como para designar as representações incons-
cientes. A distinção, presente desde o texto sobre as afasias,
entre a representação-objeto (Objektvorstellung) e a repre-
sentação-palavra (Wortvorstellung), em nada nos esclarece
quanto à função de representância das pulsões. É apenas
em 1915, no artigo sobre o recalcamento, que Freud intro-
duz a expressão “psychische (Vorstellungs-) Repräsentanz des
Triebes”,63 que teve seu emprego simplificado para “Vor-
stellungsrepräsentanz”. A Vorstellung, parte integrante do
Vorstellungsrepräsentanz, não se confunde com a Vorstellung
enquanto designa a representação em geral. A diferença
está em que apenas a primeira é considerada como Trieb-
repräsentanz, como representante pulsional. Mas há ainda
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a outra parte componente do Vorstellungsrepräsentanz que,
apesar de não nomeada no termo composto forjado por
Freud, é também um Triebrepräsentanz: o Affekt, ou como
prefere ele às vezes, Affektbetrag (quantum de afeto).

O Affekt, enquanto parte componente do Vorstellungs-
repräsentanz, é a parte intensiva, à diferença da Vorstellung
que é a parte significativa. Sob este aspecto, representa a
pulsão mais diretamente do que a Vorstellung. A excitação
pulsional (Triebreiz) encontra no afeto uma expressão dire-
ta: o quantum de excitação se expressa psiquicamente sob
a forma de um quantum de afeto, algo que, enquanto pura
intensidade, permanece exterior à trama significante. Esta
é a razão pela qual Freud (e posteriormente Lacan) vai
considerá-lo como sendo da ordem do sinal e não da or-
dem do significante. Quando relaciona o afeto à angústia
e faz desta última angústia sinal, o que Freud está querendo
ressaltar é o fato de que a angústia não está ligada a ne-
nhuma representação, sendo portanto pura expressão da
intensidade pulsional, ficando fora da trama significante.

Isto, porém, se consideramos o Affekt isoladamente.
Mas se o consideramos enquanto parte integrante do Vor-
stellungsrepräsentanz, é o que confere sua dimensão inten-
siva, marcando assim o caráter de Repräsentanz da Vorstel-
lung. Sem o Affekt, o Vorstellungsrepräsentanz ficaria redu-
zido à sua dimensão significativa, esvaziada de intensida-
de; por outro lado, sem a Vorstellung, a representância da
pulsão seria reduzida à pura circulação de intensidades
sem qualquer caráter significante.

A Vorstellung e o Affekt são, portanto, os dois “delega-
dos” da pulsão no psiquismo. Do ponto de vista econômi-
co, a Vorstellung é vista como sendo da ordem do investi-
mento, enquanto que o Affekt é considerado da ordem da
descarga: “Toda a diferença reside em que as repre-
sentações são investimentos — no fundo, de traços mnêmi-
cos —, enquanto que os afetos e sentimentos correspon-
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dem a processos de descarga cujas exteriorizações últimas
são percebidas como sensações.”64

O fato das Vorstellungen corresponderem a investimen-
tos lhes confere um status privilegiado no campo da repre-
sentação, posto que é o investimento proveniente da fonte
pulsional que faz uma exigência de trabalho ao aparato
psíquico, responsável, portanto, pelo trabalho propria-
mente criativo do aparato, enquanto que o afeto, por ser
da ordem da descarga, se perderia consumindo-se65. No
entanto é o afeto que exprime de forma mais direta o
compromisso da pulsão com o corporal, enquanto que as
Vorstellungen formam a rede significante própria do Ics.
Desvinculado da Vorstellung, o afeto não é considerado
como significante mas como sinal, modo de expressão da
pulsão bruta não capturada e submetida à cadeia signifi-
cante. Ampliando-se o esquema apresentado acima, tere-
mos o seguinte:

Somático
Conceito

fronteiriço Psíquico

Triebreiz Trieb

          Vorstellungsrepräsentanz
             (Imagem/traço + intensi-

         dade/investimento*)

Triebrepräsentanz                 

 Affekt  
         (Intensidade/descarga)

* Intensidade/investimento: resto do Affekt que originalmente estava
ligado à Vorstellung e que em decorrência do recalcamento permaneceu
como energia de investimento (libido).
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O que articula os traços mnêmicos entre si, forman-
do as Bahnungen (as facilitações/dificultações), é o inves-
timento, e este investimento corresponde à dimensão in-
tensiva dos Vorstellungsrepräsentanzen, sendo, portanto,
parte do Affekt que originalmente estava ligado à repre-
sentação. O investimento não é um determinado quantum
de afeto que ocupa uma representação, mas aquilo que liga
os traços dispersos, formando a trama dos Vorstellungsre-
präsentanzen. A se admitir como válido o esquema acima,
teremos a libido como uma modalidade da intensidade e não
como algo qualitativamente distinto desde a fonte corpo-
ral, o que, aliás, está de acordo com Freud, quando afirma
que “os investimentos energéticos que o eu dirige aos ob-
jetos de suas aspirações sexuais, nós os denominamos ‘li-
bido’ ”.66

A Vorstellung, na medida em que não seja mais consi-
derada como representação de coisa mas como repre-
sentação-coisa, isto é, na medida em que seu caráter signi-
ficante resulte não da relação que mantém com a coisa
externa mas com a relação que mantém com as demais
Vorstellungen, passa a se comportar, em conjunto com as
demais, não como um sistema de sinais, mas como uma
linguagem. Natureza de significante para as Vorstellungen,
natureza de sinal para os Affekte, esta é uma das maneiras
pelas quais podemos pensar essa dupla de representantes
pulsionais. O “inconsciente estruturado como uma lingua-
gem” é a versão lacaniana da trama dos Vorstellungsreprä-
sentanzen freudiana.

Isso não é simplesmente Vorstellung, mas, como escreve
Freud, em seu artigo sobre o inconsciente, Vorstellungs-
repräsentanz, o que constitui a Vorstellung como um ele-
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mento associativo, combinatório. Desse modo, o mundo da
Vorstellung é desde então organizado segundo as possi-
bilidades do significante como tal (...) e essas Vorstellun-
gen gravitam, permutam-se, modulam-se segundo as leis
que vocês podem reconhecer, se seguem meu ensino,
como as leis mais fundamentais do funcionamento da
cadeia significante.67

O inconsciente é estruturado como uma linguagem?

Afirmar que o Vorstellungsrepräsentanz freudiano corres-
ponde ao significante lacaniano, mesmo que esta afirmação
parta do próprio Lacan, não significa que com ela o con-
ceito freudiano torne-se, repentinamente, claro e distinto,
livre de toda e qualquer obscuridade.

O princípio lacaniano de que o inconsciente é estrutu-
rado como uma linguagem tem sua origem, e recebe seu
aval lingüístico, a partir dos estudos do lingüista Roman
Jakobson sobre a afasia. Para ele, todo distúrbio afásico
pode ser reduzido a dois tipos básicos: ou são distúrbios
da similaridade (metafóricos) ou são distúrbios da conti-
güidade (metonímicos). Foi o próprio Jakobson quem re-
lacionou os pólos metafórico e metonímico descritos pela
lingüística com a condensação e deslocamento apontados
por Freud como sendo os mecanismos básicos do trabalho
do sonho. Aliás, o que está insinuado, desde o texto freu-
diano sobre as afasias, e tornado explícito em A interpreta-
ção do sonho, é que os mecanismos apontados como respon-
sáveis pelo trabalho do sonho não se restringem ao sonho
e ao chiste, mas são considerados por Freud como os traços
distintivos de todo processo primário e, portanto, como
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mecanismos fundamentais do inconsciente. Lacan reitera
a força da tese freudiana, fazendo da metáfora e da meto-
nímia não apenas mecanismos do inconsciente, mas meca-
nismos formadores do próprio inconsciente, no recalque
original.

A assimilação do par condensação/deslocamento ao
par metáfora/metonímia tem por base o fato de que na
condensação temos uma sobreimposição dos significantes
dando origem à metáfora, enquanto que no deslocamento
temos uma substituição de significantes com base na con-
tigüidade, que pode ser equiparada à metonímia. Assim,
o efeito de distorção produzido pelo trabalho do sonho,
através dos mecanismos de condensação e deslocamento,
é análogo ao efeito da metáfora e da metonímia na lingua-
gem, o duplo sentido, isto é, o fato dela dizer outra coisa
diferente daquilo que diz à letra.

Mas se do ponto de vista da lingüística esse efeito de
alteração do sentido, devido à metáfora e à metonímia, é
claramente decorrente da substituição de significantes que
apresentam uma relação de similaridade (no caso da me-
táfora) e da substituição de significantes que mantêm re-
lações de contigüidade (na metonímia), do ponto de vista
psicanalítico a distinção entre os dois mecanismos não é
tão clara. O próprio Lacan não os distingue senão em casos
muito precisos, sendo que as afirmações de que “o desejo
é uma metonímia” e “o sintoma é uma metáfora” devem
ser consideradas apenas como uma orientação geral dos
laços associativos em um ou outro sentido.

Uma das conseqüências da assimilação dos mecanis-
mos lingüísticos da metáfora e da metonímia aos meca-nis-
mos psicanalíticos da condensação e do deslocamento, me-
canismos fundamentais de funcionamento do inconscien-
te, é a de que os processos Ics não formam um conjunto
anárquico, alheio a qualquer ordem, mas que são processos
sistematizáveis de acordo com determinadas leis. Uma ou-
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tra conseqüência é que, através desses mecanismos, pro-
duz-se uma ruptura entre o significante e o significado, de
tal modo que, pela interposição de um novo significante,
o significante original caia na categoria de significado,
permanecendo como significante latente. Quanto mais ex-
tensa for a cadeia significante, maior será a distorção pro-
duzida.

Concordar com a assimilação da condensação e do
deslocamento à metáfora e à metonímia significa concor-
dar com a tese segundo a qual o inconsciente é estruturado
como uma linguagem; o que, por sua vez, corresponde a
se aceitar a aplicação do princípio da arbitrariedade do
signo lingüístico aos conteúdos do Ics.

A noção de arbitrariedade do signo lingüístico refere-
se ao fato de que o laço que une o significante e o signifi-
cado é arbitrário, isto é, não natural. Graças a esse fato,
podemos afirmar que na língua não há senão diferenças.
Este é um princípio fundamental da lingüística de Saussu-
re. Em seu Cours de linguistique général, Saussure afirma
que a linguagem não é constituída fundamentalmente por
nomes dados às coisas. A linguagem não é uma nomen-
clatura. O signo lingüístico não é constituído pela união
de uma coisa e um nome, mas pela união de um conceito
e uma imagem acústica. Se fosse possível estabelecer uma
relação fixa entre o objeto e o signo, a linguagem seria
transformada num mero sistema de sinais, análogo ao que
podemos encontrar no mundo animal.

Este é um dos pontos que nos permite a aproximação
da Vorstellung freudiana ao signo lingüístico, assim como
sua equiparação ao significante lacaniano. Se a Vorstellung
(particularmente a Sachevorstellung) fosse concebida por
Freud como representação de coisa, isto é, como imagem
mental, representando por semelhança a coisa externa, ela
seria apenas um ícone dessa realidade externa, uma espé-
cie de Gestalt psicológica correspondente à Gestalt física da
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coisa. Isto na hipótese do ícone poder ser concebido como
signo natural, o que, em se tratando de representação hu-
mana, me parece insustentável. Mesmo no caso das repre-
sentações Pcs/Cs, Freud não hesita em afirmar que seu
significado decorre não da relação que a Vorstellung man-
tém com a coisa externa, mas da relação que ela mantém
com a representação-palavra. O que a coisa externa fornece
é um disperso sensível, que somente adquirirá unidade de
objeto a partir da ligação com a Wortvorstellung.

Assim, as Vorstellungen podem conter um índice da
exterioridade, mas seu caráter de significante não decorre
de sua relação com a exterioridade do objeto. Se não é a
coisa externa que fornece à Vorstellung seu significado —
e aqui estou pensando nas Vorstellungen que constituem o
conteúdo do Ics —, este só pode resultar da relação que
cada Vorstellung mantém com as demais Vorstellungen. Ora,
quando um signo significa, não por sua relação com a coisa
mas por sua relação com os demais signos, temos precisa-
mente a característica fundamental do signo lingüístico: a
arbitrariedade. Claro que isso não é suficiente para iden-
tificarmos a Vorstellung freudiana ao signo saussureano,
mas é suficiente, juntamente com a assimilação da conden-
sação e do deslocamento à metáfora e à metonímia, para
concedermos crédito à tese de que o inconsciente é estrutu-
rado como uma linguagem.

No entanto, para não se incorrer no erro de simples-
mente assimilar a Vorstellung (ou mesmo o significante
lacaniano) ao signo lingüístico, é importante assinalar al-
gumas distinções fundamentais. Em primeiro lugar, para
Saussure, o signo lingüístico une um significado e um
significante, sendo que esta união constitui uma unidade.
Além do mais, ambos os elementos — significado e signi-
ficante — que Saussure aponta como um conceito (signifi-
cado) e uma imagem acústica (significante) podem ser
equiparados, respectivamente, à Wortvorstellung e à Sache-
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vorstellung freudianas. Contudo, Saussure considera am-
bas as representações como signos lingüísticos, enquanto
que, para Freud (assim como para Lacan), o significante
possui uma extensão maior, abarcando significantes não
lingüísticos. Uma segunda diferença fundamental é a arti-
culação do significante psicanalítico com o corpo. Já vimos
que, se por um lado o Vorstellungsrepräsentanz articula-se
com os demais Vorstellungsrepräsentanzen, formando uma
rede significante, por outro lado ele é uma forma de pre-
sentificação da pulsão. Uma outra diferença importante
entre a concepção psicanalítica do significante e o signo
lingüístico é a implicação de sujeito, essencial à primeira
e ausente no segundo. O objeto de investigação do lingüis-
ta é o signo enquanto relação entre um significante e um
significado. A relação do signo com a coisa ou do signo
com o corpo, e mais ainda, do signo com a sexualidade,
não faz parte das preocupações do lingüista. Finalmente,
aquilo que pode ser considerado como significante, para a
psicanálise, ultrapassa em extensão a noção de signo lin-
güístico. Para a psicanálise, um significante pode ser uma
palavra, mas pode ser também um sintoma corporal, um
lapso, um sonho, o relato de um sonho, um gesto, um som,
um silêncio. Por outro lado, o caráter significante de um
acontecimento deve obedecer a três critérios não-lingüís-
ticos, para que ele possa ser considerado um significante
psicanalítico: 1) ser involuntário; 2) ser desprovido de sen-
tido; 3) ser ligado a outros significantes, inconscientes.68

Embora essas características tenham sido apontadas por
Nasio em relação ao significante lacaniano, nada impede
que sejam igualmente atribuídas à Vorstellung freudiana.
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O inconsciente e o trabalho do negativo.

Voltando à pergunta feita no início desta seção: por que o
conceito de Vorstellungsrepräsentanz não fez seu apareci-
mento antes do artigo O recalque? É instigante que dois
textos tão próximos, ou mesmo simultâneos, e versando
sobre temas tão interligados, como são O recalque e O in-
consciente, apresentem diferenças tão marcantes quanto às
possibilidades de desdobramento do problema da repre-
sentância da pulsão no psiquismo.

Ao mesmo tempo em que o recalque é apontado como
um dos destinos da pulsão, somos advertidos de que recal-
que e inconsciente são conceitos correlativos, isto é, que o
recalque funda o inconsciente e que este é identificado com
o recalcado. A conclusão que se tira é que o recalque, como
destino da pulsão, não está à disposição do aparato psíqui-
co senão a partir do momento em que se opera a distinção
entre o inconsciente e o pré-consciente/consciente.

O conceito de recalque aponta, por um lado, para a
teoria do inconsciente, uma vez que Freud identifica o
inconsciente, enquanto sistema psíquico, com o recalcado;
por outro lado, o recalque aponta para a pulsão e as trans-
formações que lhe são impostas. No entanto, falta apontar
o operador dessa ligação entre o inconsciente e a pulsão.
Esta é a função do conceito de recalque originário (Urver-
drängung). É o recalque originário que opera a clivagem
do psiquismo em dois grandes sistemas — o Ics e o Pcs/Cs
—, de modo que se estabeleça uma fixação da pulsão nes-
sas representações primordiais e sua inscrição no incons-
ciente. Por esta operação, cria-se uma representância da
pulsão no psiquismo, e o agente desta representância é
nomeado de Vorstellungsrepräsentanz des Triebes.

Não se trata de uma simples questão de contenção da
energia pulsional. Pelo recalque originário, as repre-
sentações primordiais vão se articular umas com as outras

241-94-3

274 / Introdução à metapsicologia freudiana • 3



numa série de oposições significantes, o que as torna ele-
mentos da linguagem, antes mesmo que o infans disponha
plenamente da função da fala. Sem essa captura pelo que
Lacan chamou de “malha dos significantes”, a pulsão per-
maneceria como pura quantidade ou pura intensidade psí-
quica. O ponto central da problemática do Vorstellungsre-
präsentanz passa a ser o da relação entre os dois Triebreprä-
sentanzen, a Vorstellung e o Affekt, e a pulsão, o que pode
ser resumido como a problemática da representância (Re-
präsentanz), tal como apresentada acima.

Como entender, do ponto de vista econômico, essa
representância? Se admitimos, com Freud, que o ponto de
vista econômico diz respeito ao modo pelo qual, nos pro-
cessos psíquicos, se dá a circulação e repartição da energia
pulsional, a representância seria a forma pela qual a ener-
gia somática (Triebreiz) seria representada no psiquismo
por uma energia psíquica (o Affekt, por exemplo). Isto não
apontaria forçosamente para um dualismo energético, já
criticado acima? Esse dualismo energético não estaria, por
sua vez, ocultando um dualismo substancial de tipo car-
tesiano? Algo como: energia somática = res extensa; energia
psíquica = res cogitans? E no caso de defendermos um
monismo energético, estaríamos fazendo um reducionis-
mo biologista?

Estas perguntas não encontram, nos textos freudianos,
uma resposta clara, livre de qualquer ambigüidade. Ao
contrário, se lermos seus textos à letra, vamos encontrar
declarações sobre sua “intuição básica dualista”, 69 ou so-
bre a transformação da energia somática em energia psí-
quica. Há várias formas de “dualismo” em Freud: dualis-
mo de princípios (princípio de prazer/princípio de reali-
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dade), dualismo tópico (Inconsciente/consciente), dualis-
mo pulsional (pulsões de vida/pulsão de morte), e temos
ainda: processo primário/processo secundário, energia li-
vre/energia ligada, pulsão/representação, pulsões se-
xuais/pulsões de autoconservação etc.

Apesar de sua declaração de uma “intuição básica dua-
lista”, o que encontramos em Freud são dualidades que não
implicam necessariamente um dualismo propriamente
dito, ou pelo menos que não têm por base um dualismo
de tipo filosófico. Este último, cujo exemplo mais famoso
é o de Descartes, caracteriza-se basicamente pela tese da
existência de duas substâncias, a material e a espiritual, à
diferença do monismo que afirma existência de uma única
substância. Freud não é um dualista, no sentido filosófico
do termo, o que ele faz é pensar em termos de dualidades,
de categorias que se opõem dialeticamente, e cujos termos
implicados nessa oposição não existem fora da relação de
oposição. Nada que possa ser identificado à distinção on-
tológica entre a res cogitans e a res extensa cartesiana. A
diferença que estou fazendo, aqui, entre “dualismo” e
“dualidade” pode ser resumida no seguinte: no dualismo,
as entidades implicadas preexistem e são exteriores às re-
lações que estabelecem, enquanto que numa dualidade, os
elementos que a formam só existem na e pela relação es-
tabelecida. Neste sentido, os “dualismos” freudianos são
muito mais dualidades do que dualismos propriamente
ditos.

Voltando à questão da relação entre o somático e o
psíquico em Freud, relação esta que pode ser expressa pelo
par pulsão/representação, o melhor seria pensá-la segun-
do um modelo hegeliano do que segundo um modelo
cartesiano (isto para aqueles que fazem questão de procu-
rar aproximações e analogias entre a psicanálise e a filoso-
fia). A favor dessa referência hegeliana, teríamos o fato de
que Hegel pensa em termos de dualidades e não de dua-
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lismos. Embora situe o sujeito no centro de sua reflexão
filosófica, tal como Descartes destacou o papel do negativo.

De fato, Hegel é um dos mais agudos críticos da tradi-
ção filosófica que, aprisionada à noção de substância, des-
prezou a noção de sujeito. O pressuposto da filosofia que
se inicia com os gregos é de que é possível constituir-se
um discurso sobre o ser ou a substância, ou seja, sobre o
objeto, sem levar-se em conta o sujeito. Para Hegel, um
discurso sobre o ser tem necessariamente que incluir a si
próprio, já que a totalidade daquilo que é inclui o próprio
discurso. Um discurso sobre o ser é necessariamente tam-
bém um discurso sobre o sujeito. Melhor ainda, ser e dis-
curso — objeto e sujeito — não são duas realidades que
possam ser pensadas independentemente uma da outra
(não formam um dualismo, mas uma dualidade).

Ao fazer isso, Hegel introduz a negatividade como ca-
tegoria ontológica. Se a substância é concebida como Ser
(Sein) e seu fundamento ontológico é a identidade, o sujeito
tem seu fundamento na negatividade. Contrariamente a
como pensava a filosofia grega e boa parte da filosofia
moderna, Hegel não considera o homem como parte da
natureza ou como prolongamento-coroamento do natural.
O homem nada tem de natural; ele na verdade se constitui
pela negação do natural. É ao negar a natureza, assimilan-
do-a e transformando-a, que o homem se constitui como
homem. A negatividade é ação do homem sobre a nature-
za, ação criadora porque negadora-transformadora do
dado.

Essa negatividade é também a marca da autoconsciên-
cia (Selbstbewusstsein) e a potência da dialética. A consciên-
cia ingênua, não-crítica, imersa na experiência, acredita
como verdadeiro tudo aquilo que se lhe apresenta como
certeza sensível, como “coisa percebida”, para descobrir
em seguida que estas supostas verdades são falsas. O re-
sultado da experiência da consciência sensível é, pois, ne-
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gativo. Mas esse caráter negativo é provisório, posto que
ao denunciar o erro permite sua superação (Aufhebung).

Não se trata de fazer da negação o princípio único e
absoluto do pensamento; trata-se, ao contrário, de explici-
tar a positividade da negação. No lugar da negação abso-
luta, Hegel introduz a negação determinada, imanente ao
real e fundamento da dialética. Um século e meio antes de
Hegel, Spinoza já havia afirmado que toda determinação
é negação (Determinatio negatio est). No entanto, a negação
tinha para ele um estatuto puramente lógico, não fazendo
parte da essência da substância. O ser, a substância, é pura
afirmação (reedição moderna do princípio de Parmênides:
“O que é, é; o que não é, não é”). A negação, segundo
Spinoza, pode logicamente determinar os limites daquilo
que é, mas não é possível, a ela mesma, ser (no sentido
ontológico do termo). A grande novidade de Hegel em
relação a Spinoza é estabelecer o estatuto ontológico da
negatividade. Para ele, se é verdade que toda determinação
é negação, é também verdade que toda negação determinada
é uma forma de afirmação.

A questão que se coloca é de como pode surgir algo de
novo a partir da negação determinada. Se a negação de-
terminada é um não-A em relação a um A inicial, como
pode surgir um B que seja algo de novo em relação a A?
A resposta de Hegel é que o termo dado (A), na medida
em que fora isolado, já continha ele mesmo uma negação,
caso contrário seria indeterminado. Tudo aquilo que é con-
tém em si tanto a afirmação como a negação, o que faz com
que o real seja entendido como um processo e não como
algo acabado e dado na experiência. É pela negação deter-
minada que se efetua a superação do “dado” e a transição
por meio da qual tem lugar o processo de produção-reve-
lação do verdadeiro.70
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Considerada isoladamente, a negatividade é um puro
nada. Não existe, para Hegel, um em-si da negatividade
(aquilo que poderíamos chamar de negativo puro); a ne-
gatividade é sempre concebida como negatividade parcial,
a negatividade absoluta é uma abstração. Dizer que a ne-
gatividade considerada isoladamente é um puro nada tem
como contrapartida a afirmação de que ela implica um
suporte natural. O que caracteriza a ordem humana é a
negação do natural. Ao negar o dado enquanto em-si,
enquanto natural, a negação funda o para-si que é a cons-
ciência humana, e a persistência deste para-si é a afirmação
do nada pela destruição/transformação do ser. Hegel cha-
ma morte a essa negatividade, uma vez que é realizada pela
permanência do nada (destruição do em-si) enquanto pen-
samento e discurso.

O homem se constitui, portanto, como uma desconti-
nuidade em relação ao natural. Essa descontinuidade é
produzida pelo discurso (logos) que, ao invés de ser dado,
é ação negadora/transformadora do dado. Com Hegel, o
discurso deixa de ser o lugar neutro onde o mundo natural
é representado e passa a ser a forma pela qual o mundo
natural é revelado e ao mesmo tempo transformado pela
atividade negadora. Essa atividade negadora é o entendi-
mento (Verstand) que, no prefácio da Fenomenologia do espí-
rito, Hegel apresenta como o maior e mais admirável poder
do homem. A negação não é, pois, um procedimento exte-
rior, um acidente ou uma ficção do entendimento, mas,
como já havia assinalado Kant, um procedimento necessá-
rio à razão, único capaz de revelar a objetividade da ver-
dade. Essa negação, essencial à consciência, é a morte de
que ela é portadora; não morte de si própria, mas destrui-
ção/transformação do natural que é por ela negado mas
mantido enquanto negado. O natural é superado (aufgeho-
ben). Este é um conceito-chave do pensamento hegeliano,
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e através dele podemos estabelecer a ponte entre o conceito
de negação em Hegel e em Freud.

A Aufhebung freudiana.

Aufhebung é um dos conceitos fundamentais da filosofia
hegeliana, e o mesmo termo vamos encontrar presente
num texto pequeno mas de grande importância em Freud:
A denegação (Die Verneinung). E mais uma vez nos depara-
mos com a dificuldade de tradução. Não se trata, porém,
da mesma dificuldade apontada acima para traduzir al-
guns dos conceitos freudianos, mas uma dificuldade espe-
cífica do termo Aufhebung que, em alemão, contém dois
significados antitéticos. Aufheben, o verbo, significa tanto
“negar” quanto “conservar”, mas não alternadamente e
sim simultaneamente. Em português, como em qualquer
língua, encontramos palavras que possuem significados
distintos e mesmo opostos, dependendo do emprego que
se faz delas. Não é este o caso de aufheben. A palavra alemã
combina, numa unidade, significados opostos.

Jean Hyppolite, na tradução que fez para o francês da
Fenomenologia do espírito, traduziu aufheben por supprimer
(suprimir) e Aufhebung por suppression (supressão), apesar
de com esta opção marcar quase que exclusivamente o lado
negativo do conceito.71 Numa tradução recente, Jean-Pierre
Lefevre72 optou por traduzir aufheben por abolir (abolir) e
Aufhebung por abolition (abolição). Também aqui o que é
ressaltado é o aspecto negativo do conceito. Na mais re-

241-94-3

280 / Introdução à metapsicologia freudiana • 3

71  Hegel, G. W. F., La phénoménologie de l’esprit, Paris, Aubier, 1941
(trad. Jean Hyppolite). Ver comentário à p. 19, n. 34.
72  Hegel, G. W. F., La phénoménologie de l’esprit, Paris, Aubier, 1991
(trad. Jean-Pierre Lefevre). Ver Glossaire, p. 529.



cente tradução para o francês da Fenomenologia do espírito,
Pierre-Jean Labarrière e Gwendoline Jarczyk optaram pe-
los neologismos sursumer e sursomption para traduzir auf-
heben e Aufhebung, respectivamente.73 Uma outra forma
que se tornou usual em francês foi dépasser (superar) e
dépassement (superação). Estas são apenas algumas das tra-
duções propostas; há outras mais, sendo que a mesma
dificuldade encontrada pelos tradutores e comentadores
franceses da obra de Hegel está também presente nos tra-
dutores e comentadores de outras nacionalidades.

O importante a ser destacado no conceito de Aufhebung
é essa duplicidade de sentidos: algo é suprimido, abolido,
superado, mas ao mesmo tempo mantido enquanto supri-
mido, abolido, superado. Algo é negado e ao mesmo tempo
conservado. É esse duplo sentido da Aufhebung que nos
permite compreender o estatuto da negatividade em He-
gel. Em aufheben, aquilo que é negado perde sua imediatez,
mas não é nadificado, é conservado enquanto negado, é
superado. Assim, a fruta transformada em doce é negada
(suprimida) em sua forma de fruta, mas conservada en-
quanto doce. Essa é a diferença entre a negação absoluta
e a negação determinada; enquanto a primeira é nadifica-
dora, a segunda constitui um processo de transformação
no qual aquilo que é negado engendra um novo conteúdo.
Uma suposta verdade percebida como erro engendra uma
nova verdade, de tal modo que o erro superado (aufgeho-
ben) é um momento do processo de produção da verdade.
Os dois sentidos de Aufhebung, o negativo (negar) e o
positivo (conservar), formam uma unidade que é a do
superar, ultrapassar, transcender.
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Sem entrarmos nos meandros da filosofia hegeliana,
podemos resumir os três sentidos da Aufhebung: 1) sentido
negativo: “fazer cessar”, “suspender”, “abolir”; 2) sentido
positivo: “manter”, “conservar”; 3) unidade do negativo e
do positivo: “colocar em reserva”, “manter como provisão,
para quando se fizer necessário”.74

Em Freud, a Aufhebung adquire seu peso teórico no
artigo A denegação, de 1925. O que está em análise nesse
texto de apenas cinco páginas é o ato pelo qual o paciente
enuncia um pensamento ao mesmo tempo que o nega:
“Agora você pensará que quero dizer algo ofensivo, mas
realmente não tenho esse propósito” ou “Você pergunta
quem pode ser a pessoa do sonho. Não é minha mãe”.75

Freud entende que esta é uma forma do paciente expressar
um desejo até então recalcado, ao mesmo tempo em que
se defende negando que ele lhe pertença.

Assim, uma representação ou um pensamento recalcado
pode irromper na consciência com a condição de que se deixe
negar. A negação é um modo de tomar consciência do recal-
cado; na verdade, é uma suspensão [Aufhebung] do recalca-
mento, mas nem por isto uma aceitação do recalcado.76

Ora, na medida em que o paciente formula o conteúdo
do pensamento recalcado, apesar de negar que seja expres-
são do seu desejo, há uma suspensão (Aufhebung) do recal-
camento — posto que o recalcado pôde ascender à cons-
ciência —, mas permanece o essencial do recalcamento, já
que o conteúdo é negado. Suponhamos, porém, que o
analista desmascare para o paciente sua artimanha e este
seja obrigado a aceitar o que há pouco negava. Diz Freud:
nem por isso o recalcamento é suspenso (aufgehoben). O
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que ocorre, em sua opinião, é uma separação do intelectual
e do afetivo, isto é, uma aceitação intelectual do conteúdo
recalcado mas uma recusa afetiva. Jean Hyppolite,77 em
seu comentário do texto freudiano, afirma que o que houve
neste caso foi uma negação da negação, isto é, uma afirma-
ção, mas apenas uma afirmação intelectual.

Isso nos remete aos vários níveis da negação e da afir-
mação em Freud. A negação, alvo de análise no artigo Die
Verneinung, é a negação que se faz através do símbolo da
negação, o “não” da frase “A pessoa do sonho não é minha
mãe”. Há, porém, outros níveis de negação e de afirmação
inferiores ou anteriores ao do exemplo de Freud, assim
com há outras formas de negatividade, distintas dessa
denegação de que estamos tratando, apontadas pelo próprio
Freud. Além da Verneinung (denegação), temos: Verwer-
fung (rejeição, repúdio), Verleugnung (desmentido, recusa),
Verdrängung (recalque), Ausstossung (expulsão), o que nos
leva a procurar suas origens psíquicas e as formas do que
poderíamos chamar de afirmação primordial e de negação
primordial.

O que está por trás e na origem da afirmação, diz
Freud, é a Vereinigung (união), e o que está por trás da
negação é a Ausstossung (expulsão), o que nos remete à
polaridade pulsional original: “A afirmação [Bejahung] —
como substituto da união — pertence a Eros, e a negação
[Verneinung] — sucessora da expulsão —, à pulsão de des-
truição.”78

Tentemos seguir os passos de Freud nesse artigo (para
o que, o auxílio de Jean Hyppolite é extremamente valio-
so). Partindo dos exemplos de denegação, que são formas
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de juízos, e da distinção entre juízos atributivos e juízos de
existência, Freud os articula à distinção que a criança opera
entre o interno e o externo. O juízo atributivo consiste em
se afirmar ou negar um atributo particular a uma determi-
nada coisa. O que é importante, para a análise que Freud
empreende, é se esse atributo é considerado bom ou mau.
No início, o eu, regido pelo princípio do prazer, introjeta
aquilo que é experimentado como prazeroso e expulsa de
si, para o mundo externo, aquilo que é vivido como des-
prazeroso. A função do juízo de existência, por sua vez,
consiste não em atribuir um predicado particular a um
objeto, mas em afirmar ou negar a existência de algo que
corresponde a uma representação. Se o juízo de atribuição
está ligado originalmente ao eu-prazer (Lust-Ich), o juízo
de existência está ligado ao eu-realidade (Real-Ich).

O que a análise de Hyppolite nos revela é que Freud
fundamenta essas duas formas de juízo em dois mecanis-
mos primários: a Bejahung (a afirmação primordial), que
corresponde à introjeção daquilo que é experimentado
como bom, e a Ausstossung (a expulsão primordial), que
corresponde ao que é experimentado como mau e colocado
para fora. Mas, comenta Hyppolite, “a afirmação primor-
dial nada é além do afirmar; mas negar é mais que querer
destruir”, 79 o que nos leva de volta à frase de Freud citada
acima: “A afirmação [Bejahung] — como substituto da
união — pertence a Eros, e a negação [Verneinung] — su-
cessora da expulsão —, à pulsão de destruição.”

Por que afirmar é apenas afirmar, e negar é algo mais?
Porque a afirmação, enquanto pura afirmação indetermi-
nada, é um puro sim indiscriminado, sim absoluto, tão
improdutivo quanto o não absoluto. Vimos, no começo
desta seção, que toda determinação é negação; uma afir-
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mação pura, primordial, é uma afirmação que não passou
pela negação e que portanto não recebeu a determinação
que somente pode advir pela relação da afirmação com a
negação. É somente após a negação que a determina que
a afirmação primordial dá lugar a uma nova afirmação,
esta, determinada.

A Bejahung, entendida como afirmação primordial, cor-
responde a uma espécie de simbolização primitiva, ante-
rior à aquisição da fala, cujo mecanismo consiste em fazer
com que alguma coisa tenha existência para o sujeito. Não
se trata de um mecanismo pelo qual algo perdido é sim-
bolizado, mas uma tentativa de manter a situação de uni-
ficação originária. É coisa de Eros, diz Freud. O outro
mecanismo a que Freud se refere é a Ausstossung (Freud
não emprega o termo Verwerfung, que Lacan traduz por
forclusion). A Ausstossung é a expulsão primitiva, e aquilo
que é expulso, por ser experimentado como mau, fica fora
do simbólico, constituindo um domínio distinto, podendo
retornar sob a forma de um real alucinado.

O termo simbolização empregado acima deve ser consi-
derado com alguma reserva. Assim, a Bejahung primordial
não pertence ao mesmo nível da oposição Fort-Da exem-
plificada por Freud em Além do princípio de prazer. No caso
desta última, há claramente uma oposição significante (O-
A; Fort-Da) que pode ser considerada como um esboço de
linguagem, antes mesmo da aquisição da fala por parte do
infans. No par Bejahung-Ausstossung, não há ainda nada
que possa ser considerado como um julgamento, mas sim
sua pré-condição e que pode ser apontado como o momen-
to mítico em que se estabelece a distinção do fora e do
dentro.

Há, contudo, uma diferença sutil mas significativa no
modo pelo qual Freud se refere à afirmação e à negação
primordiais. A afirmação (Bejahung), ele diz ser o substituto
(Ersatz) da união, enquanto que a negação (Verneinung) é
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a sucessora (Nachfolge) da expulsão. Ou seja, a afirmação
primordial nada mais faz do que se substituir à unificação,
permanecendo no registro da afirmação indeterminada, da
manutenção desse momento mítico da união simbiótica,
do afetivo puro da relação primordial mãe-filho. É nessa
medida que Hyppolite pode dizer que “a afirmação pri-
mordial nada mais é do que afirmar”, não há ainda uma
superação dessa unificação que não dá lugar a uma dife-
renciação. “Mas negar é mais do que querer destruir.” É a
negação que vai tornar possível uma afirmação determi-
nada e a própria constituição do sujeito. Evidentemente,
não se trata aqui de uma negação absoluta, negação psicó-
tica radical, nadificadora, mas de uma negação determina-
da, como foi visto acima a propósito da negação hegeliana,
na qual o que é negado, ao invés de ser pura e simples-
mente nadificado, constitui um processo de transformação
engendrando um novo conteúdo.

A partir do exposto, podemos entender o recalque pri-
mário como uma forma de negação na qual o negado é
mantido enquanto negado, sendo superado (aufgehoben) e
não destruído. Mas aqui, ainda não está presente o símbolo
da negação, ele será possível somente a partir da aquisição
da fala, o que vai dar lugar ao recalque propriamente dito
e à constituição da trama dos Vorstellungsrepräsentanzen. É
a criação do símbolo da negação (o “não”), diz Freud, que
torna possível a função do julgamento. Portanto, o “não”
é a condição do surgimento do pensamento. Negar é algo
mais que querer destruir.

O que fica claro, a partir do artigo sobre a Verneinung,
é que a negação, tomada em toda sua extensão, ultrapassa
a denegação stricto sensu expressa pela forma verbal do
“não”. Há em Freud várias formas de negação, desde a
negação primordial, que é a Ausstossung, até a denegação
(Verneinung) expressa no discurso. Não se trata, portanto,
da mera oposição afirmação/negação, mas de uma série
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de negações e negações de negações que engendram um
processo no qual o afirmado e o negado não são excluídos
pela negação seguinte, mas superados (aufgehoben).

O próprio conceito de pulsão (Trieb), na medida em que
se distingue do instinto (Instinkt), pode ser pensado com
uma Aufhebung do natural. A errância da pulsão, com sua
ausência de objeto específico e impossibilidade de satisfa-
ção plena, impede que seja assimilada a um impulso na-
tural, mas, por outro lado, a desnaturalização que ela ope-
ra não coloca o homem ao abrigo das chamadas necessi-
dades naturais. Há exigências vitais que, de alguma ma-
neira, têm que ser atendidas, o Not des Lebens de que fala
Freud. O corpo, enquanto natural, não é nadificado pela
pulsão, mas sim negado e conservado, transformado, supe-
rado (aufgehoben). O mesmo podemos dizer do antigo dua-
lismo corpo/alma, entendido enquanto dualismo substan-
cial. O conceito de Vorstellungsrepräsentanz expressa simul-
taneamente o somático (enquanto Repräsentanz) e o aními-
co ou a linguagem (enquanto Vorstellung), ao mesmo tem-
po pulsão e significação, corpo e linguagem.
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